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1 ÚVOD 

 Cílem práce je navržení opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace a odstranění 

nedostatků zjištěných na základě podrobné analýzy podniku za použití vhodných ukazatelů 

hodnocení. Jako podklad pro naplnění uvedeného cíle budou sloužit data získaná z rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za pět zdaňovacích období (2006 – 2010), 

stejně tak jako informace od pracovníků společnosti.  

 Finanční analýza bude provedena ve společnosti Autel, a.s., která se zabývá 

poskytováním služeb. Autel, a.s. je integrovaná inženýrsko-dodavatelská společnost 

zajišťující řešení individuálních požadavků zákazníků v oblasti automatizace technologických 

procesů, pomocí spolehlivých a pružných služeb a dodávek nejmodernějších technologií  

na klíč. Důvodem volby byla dříve vykonávaná praxe právě u této společnosti a vstřícnost 

jejího vedení.  

 Diplomová práce je rozčleněna na pět hlavních částí – úvod, teoretická východiska  

pro finanční analýzu, analýza současného stavu podniku, zhodnocení finanční situace podniku 

a návrhy na její zlepšení, závěr. Úvod obsahuje jasnou formulaci cíle práce a přiblížení oblasti 

jejího zaměření. Úkolem teoretické části je vysvětlit základní pojmy k pochopení řešené 

problematiky a vysvětlit podstatu ukazatelů, které budou aplikovány v analytické části. 

V analytické části je zhodnocena finanční situace společnosti v období 2006 – 2010 pomocí 

absolutních, rozdílových, poměrových a provozních ukazatelů a jsou identifikovány 

problémové oblasti. Návrhová část obsahuje konkrétní opatření vedoucí k nápravě zjištěných 

nedostatků a přínosy těchto opatření. V závěru je shrnut současný stav společnosti  

a posouzena aplikovatelnost návrhů v praxi. 

Tematicky se diplomová práce pohybuje v oblastech finančního plánování, finančního 

controllingu a manažersky orientovaného účetnictví. Pro tyto oblasti je stěžejní aplikace 

metod finanční analýzy. Finanční analýza dokáže jednak přehledně informovat o majetkové  

a kapitálové struktuře, o platební schopnosti a ziskovosti podniku, a jednak predikovat 

nebezpečí finančních problémů.  

 Za základní finanční cíle každého podnikání lze považovat maximalizaci tržní 

hodnoty, a tím zvyšování bohatství pro podnikatele. Jedním z nedůležitějších předpokladů, 

jak těchto cílů dosáhnout je finanční zdraví podniku. Pokud je finanční zdraví narušeno,  

pak podnik nedokáže plnit veškeré závazky vůči svým dodavatelům, nemá dostatek 
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prostředků pro další rozvoj, nedokáže dlouhodobě udržovat stabilitu, bonitu a rentabilitu  

a ohrožuje své stávající postavení na trhu. Dostává se tak do velmi nepříjemné situace,  

kterou je nutno bez zbytečného odkladu řešit. Ke zjištění, jak na tom podnik ve skutečnosti je, 

slouží právě finanční analýza. 

 Každý ukazatel finanční analýzy má své výhody i nevýhody a záleží vždy  

na konkrétním analytikovi, které z nich budou pro analýzu použity. Při hodnocení je možno 

ukazatele porovnávat s doporučenými hodnotami, s odvětvovým průměrem  

nebo s konkurencí. Vždy je třeba důsledně zvážit, co je v dané situaci nejlepší s ohledem  

na vypovídací schopnost.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO FINANČNÍ ANALÝZU 

 V této část diplomové práce budou vysvětleny klíčové pojmy k pochopení hlavního 

účelu finanční analýzy. Dále budou rozebrány metody finanční analýzy nezbytné  

pro správnou aplikaci v praktické části. 

2.1 CÍL A PŘEDMĚT FINANČNÍ ANALÝZY 

Cíle finanční analýzy podniku: 

• posouzení vlivu vnějšího i vnitřního prostředí podniku, 

• analýza dosavadního vývoje podniku, 

• komparace výsledků analýzy v prostoru, 

• analýza vztahů mezi ukazateli, 

• poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

• analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

• interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 

[12, s. 4] 

Podstatou finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace podniku. 

Analyzuje sice minulé výsledky, ale dokáže posoudit i vyhlídky do budoucnosti a připravit 

opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku. Je tudíž nedílnou součástí finančního řízení. 

Správně provedená finanční analýza dává manažerům informace pro správná rozhodnutí,  

a to o stanovení optimální finanční struktury, o alokaci volných peněžních prostředků,  

o získávání finančních zdrojů či o poskytování obchodních úvěrů. [1, s. 68]  

Cílem finanční analýzy je identifikovat problémy, silné a slabé stránky především 

hodnotového procesu podniku. Na jedné straně umožňují analyzované informace dospět 

k určitým závěrům o celkovém hospodaření a celkové finanční situaci podniku. Na druhé 

straně může jít o dílčí pohled, kdy je analýze podrobena pouze vybraná část finančního 

hospodaření podniku. [12, s. 3] 

Finanční analýza pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, jakou má 

kapitálovou strukturu, jak efektivně využívá svých aktiv, zda je schopen včas splácet své 

závazky a celou řadu dalších významných skutečností. Jedná se o zpětnou vazbu, kam podnik 

v jednotlivých oblastech došel a v čem se jeho předpoklady podařilo splnit. [8, s. 15] 
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Před zahájením samotné analýzy je potřeba znát odpovědi na několik základních 

otázek. Jaký je účel analýzy? Kolik informací bude zapotřebí ke splnění účelu? Jaká data jsou 

pro provedení analýzy k dispozici. Jaké faktory či vztahy ovlivní analýzu? Jaké existují 

omezení analýzy, popř. zda ji mohou narušit? [10] 

Obrázek 2.1: Schéma umístění finanční analýzy v informačním toku podniku [7] 

 

Výsledky finanční analýzy využívají pro další rozhodování nejenom samotní manažeři 

podniku, ale i uživatelé s podnikem jakkoli spjatí, například investoři, obchodní partneři, 

státní instituce, zahraniční instituce, zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři  

či odborná veřejnost. Jelikož každá z těchto zájmových skupin preferuje jiný typ informací, je 

nezbytné pečlivě zvážit, pro koho se finanční analýza zpracovává. [8, s. 15] 

Vlastníky podniku zajímá především návratnost jejich prostředků. Usilují tedy o jejich 

zhodnocení tak, aby dostali více, než vložili. V centru zájmu věřitelů stojí likvidita  

a schopnost splácet závazky. Státní instituce věnují pozornost schopnosti podniku vytvářet 

zisk, ze kterého bude odvádět daně do státního rozpočtu a schopnosti vytvářet příležitosti  

k zaměstnání. Konkurenti se snaží získat jednotlivé výsledky zejména u těch podniků,  

kterým se na trhu daří, aby se mohli inspirovat a aplikovat fungující praktiky. Budoucí 

investiční záměry investorů mohou být ovlivněny informacemi o finančním zdraví podniku. 

Pokud jsou výsledky v této oblasti špatné, pravděpodobně od své plánované investice 

odstoupí. Zaměstnanci se zajímají především o ziskovost a likviditu, protože jen jejich 
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dostatečná výše zabezpečí dlouhodobé fungování podniku, což jim následně poskytne jistotu 

výplaty mzdy. [8, s. 15-16] 

2.2 ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU 

Kvalitní zdroje informací jsou nezbytným předpokladem pro úspěch finanční analýzy. 

Finanční analýza potřebuje velké množství dat z různých informačních zdrojů a různé povahy, 

které lze rozdělit do tří hlavních skupin: [11, s. 21] 

• Finanční informace se sbírají zejména z účetních výkazů finančního  

a vnitropodnikového účetnictví, z informací finančních analytiků a manažerů podniku 

a z výročních zpráv. 

• Kvantifikované nefinanční informace se čerpají především z oficiální ekonomické  

a podnikové statistiky, z podnikových plánů, z cenových a nákladových kalkulací  

či z rozborů budoucího vývoje techniky a technologie. 

• Mezi zdroje nekvantifikovaných informací patří zprávy vedoucích pracovníků, 

auditorů, komentáře manažerů, odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy.  

[2, s. 19] 

Ekonomické hodnocení a rozhodování musí být založeno na znalostech, které nelze 

získat bez analýzy dat. Data představují klíčovou součást postupných kroků finanční analýzy. 

Převážnou většinu údajů pro její potřeby poskytuje finanční účetnictví jako prvotní a často 

hlavní zdroj ekonomických dat. [2, s. 19] 

O stavu a vývoji financí podniku, jeho finanční situaci, vypovídá účetní závěrka. 

Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce. Přehled 

o peněžních tocích i přehled o změnách vlastního kapitálu zůstávají nadále výkazy 

nepovinnými. [16]  

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Poskytuje dva druhy 

informací. První informace říká, jaký majetek podnik vlastní, druhá vypovídá o tom, z jakých 

zdrojů je financován. Rozvaha se vždy sestavuje k určitému datu a musí platit základní 

bilanční rovnice, tedy rovnost aktiv a pasiv. Pro účely finanční analýzy je nezbytná znalost 
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jednotlivých položek rozvahy. Jejich popis najdeme ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. [8, s. 21] 

a) Aktiva 

Aktiva představují majetek, který podnik vlastní, má právo s ním nakládat a využívat 

ke své  ekonomické činnosti. Očekává se, že v budoucnu přinese jistý ekonomický prospěch. 

Členění aktiv v rozvaze respektuje postavení majetku v reprodukčním procesu. Jednotlivé 

položky nalezneme v rozvaze za běžné a minulé období, přičemž za běžné období je to ještě 

v členění na brutto, korekce a netto. Strana aktiv zachycuje konkrétní formy majetku,  

které podnik používá pro svou činnost. [13] 

Aktiva v rozvaze lze rozlišit na: 

A. Pohledávky za uspaný vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek 

C. Oběžná aktiva 

D. Časové rozlišení [2, s. 22-23] 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál zachycují stav nesplacených akcií nebo podílů. 

Jedná se o pohledávky za jednotlivými upisovateli – společníky, akcionáři, členy družstva. 

Často mívá tato položka nulovou hodnotu. [2, s. 22] 

Dlouhodobý majetek si zachovává svoji původní podobu v průběhu několika 

reprodukčních cyklů, odepisuje se a svou hodnotu přenáší postupně do hodnoty produkce. 

Skládá se z hmotného, nehmotného a finančního. [2, s. 22-23] 

Položka dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje nehmotné výsledky výzkumu  

a vývoje, patenty, licence, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou a při splnění povinností stanovených 

zákonem. [8, s. 24] 

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje pozemky, budovy, stavby a samostatné movité 

věci s dobou použitelnosti nad jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou.  

Na dlouhodobý hmotný majetek se pohlíží jako na zobrazení provozní kapacity,  

která zajišťuje tržby. [8, s. 24] 
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Klíčovým faktorem u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku je jeho stáří.  

Je zásadní rozdíl mezi analyzováním podniku s nově pořízeným majetkem  

a mezi analyzováním podniku, jehož aktiva jsou už z velké části odepsaná. Výše majetku se 

promítá do některých ukazatelů finanční analýzy, a pokud si analytik není vědom této 

skutečnosti, mohou být závěry z analýzy značně zkresleny. Stáří majetku lze poznat z rozvahy  

podle rozčlenění sloupců na brutto, korekce a netto. Další věc, kterou musí vzít analytik 

v úvahu, je odpisování. Zvolený způsob odpisování následně ovlivní zůstatkovou hodnotu 

majetku a tedy i výsledek hospodaření v daném období. [8, s. 25] 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl pořízen jako investice. Podniku tedy 

vznikl jednorázový výdaj, přesto majetkové části budou používány dlouhou dobu. Proces 

postupného opotřebování se vyjadřuje formou odpisů. Ty představují významnou nákladovou 

položku, snižují zisk podniku a slouží tak jako interní zdroj financování. [2, s. 25-26] 

Dlouhodobý finanční majetek představuje specifickou formu dlouhodobého 

investování volných peněžních prostředků. Neodpisuje se, časem totiž nedochází 

k opotřebení. Zahrnuje nakoupené zejména obligace, vkladové listy, termínové vklady  

a půjčky poskytnuté jiným podnikům. Při samotné finanční analýze je třeba zohlednit, zda se 

jedná o strategickou investici, která je důležitá z hlediska samotné činnosti podniku  

nebo o alokaci volných finančních prostředků. [8, s. 26] 

Oběžná aktiva jsou určena k přechodnému používání. Jsou přítomna v podniku 

v různých formách a postupně probíhají celým koloběhem hospodářské činnosti. Jejich 

úkolem je zajišťovat plynulost reprodukčního procesu. Velký podíl obchodního majetku mají 

například podniky zabývající se obchodní činností. Přechodné snížení hodnoty majetku 

oběžných aktiv se zobrazuje pomocí opravných položek. Do oběžných aktiv patří zásoby, 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. [2, s. 25-26] 

Zásoby představují materiál, nedokončené výrobky, polotovary vlastní výroby, hotové 

výrobky vlastní výroby a zboží nakoupené k prodeji. Pohledávky se třídí z hlediska času  

(na krátkodobé a dlouhodobé) a z hlediska účelu. Krátkodobý finanční majetek umožňuje 

krátkodobé investování přebytečných peněžních prostředků a získání vyšších výnosů. 

Zároveň plní důležitou funkci v zabezpečování likvidity. Zahrnuje cenné papíry 

obchodovatelné na peněžním trhu, vlastní akcie a vlastní dluhopisy v držení podniku, 

bankovní účty a peněžní prostředky v hotovosti. [8, s. 27] 
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Časové rozlišení zachycuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštích období  

a příjmů příštích období. [8, s. 27] 

Skutečnost, že jedna společnost má dvojnásobně vyšší aktiva než druhá neznamená,  

že musí být nutně úspěšnější. Klíčová je schopnost, jak tyto aktiva dokáže využít.  

Při rozhodování o výši majetku se dále musíme řídit výkony a cenou majetku. Růst 

podnikových výkonů zvyšuje požadavky na velikost majetku podniku při stejném stupni jeho 

využití a stejných cenách. Lepší využití majetku snižuje jeho potřebu. Změna cen působí  

na výši celkového majetku podniku přímo. Oceňování jednotlivých majetkových složek 

podniku ovlivňuje závěry finanční analýzy i podnikové finanční plánování. [8, s. 28] 

b) Pasiva 

Strana pasiv obsahuje zdroje financování podnikového majetku. Základním kritériem 

jejich členění je vlastnictví. Podle toho rozlišujeme zdroje vlastní a cizí. [11, s. 26] 

Vlastní kapitál jsou zdroje, které byly do podnikání vloženy nebo byly vytvořeny 

hospodářskou činností podniku. Je součástí dlouhodobého kapitálu. Reprodukce majetku 

v inflačním prostředí si žádá, aby se vlastní kapitál přiměřeně doplňoval z nerozděleného 

zisku. Součástí vlastního kapitálu jsou základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy  

a ostatní fondy tvořené ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření 

běžného účetní období. [2, s. 27] 

Základní kapitál vzniká zejména při založení společnosti. V případě ztráty, která se 

neuhradí jinou formou, dochází k vynucenému snížení základního kapitálu. Kapitálové fondy 

představují kapitál, který podnik získal zvnějšku, přesto však nejde o cizí kapitál. Do této 

položky se účtují zejména dary a vklady společníků nezvyšující základní kapitál. Fondy 

tvořené ze zisku zahrnují jednak povinně vytvářené fondy a jednak fondy tvořené na základě 

vlastního rozhodnutí společnosti. Část zisku, která nebyla převedena do fondů ani nebyla 

použita na výplatu podílu na zisku, se převádí do dalšího období jako výsledek hospodaření 

minulých let. Vždy je třeba zohlednit skutečnost, zda podnik využívá vytvořený zisk pro další 

rozvoj, nebo naopak dochází k jeho rozdělení vlastníkům. [8, s. 31-32] 

Cizí zdroje jsou zdroje, které podniku zapůjčily jiné fyzické nebo právnické osoby  

na určitou dobu za stanovenou cenu, tedy za úrok. Základní strukturu cizích zdrojů podniku 

tvoří rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry a finanční výpomoci.  

[2, s. 28] 
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Rezervy představují vnitřní dluh. Podnik tvoří rezervy v případě, kdy v budoucnu 

očekává rozsáhlý jednorázový výdaj, který by mohl nepříznivě ovlivnit průběh hospodaření. 

Je třeba rozlišovat účetní rezervu od daňové. Účetní rezervy vytvářené v souladu se zákonem 

o účetnictví se tvoří na vrub nákladů, ale nepovažují se za daňový náklad. Naopak rezervy 

upravené zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů jsou odečitatelné pro účely 

zdanění zisku. Tvorba těchto rezerv probíhá na vrub nákladů, to znamená, že snižuje výsledek 

hospodaření, jejich použití se účtuje naopak ve prospěch výnosů, to znamená, že zvyšuje 

výsledek hospodaření. Dlouhodobé závazky mají podobu dluhopisů a půjček  

od nebankovních subjektů. Jejich doba splatnosti je delší než jeden rok. Krátkodobé závazky 

mají lhůtu splatnosti do jednoho roku. Většinou bývají neúročené. Bankovní úvěry  

a výpomoci představují závazky vůči bankám a mohou být jak dlouhodobé tak krátkodobé. 

Časové rozlišení se týká výdajů příštích období a výnosů příštích období. [8, s. 33] 

Výše pasiv je odvozena z výše majetku potřebného pro podnikání. Při rozhodování  

o finanční struktuře podniku se nesmí opomenout zohlednit následující faktory: 

• Náklady kapitálu  

Náklad cizího kapitálu je představován úrokem a nákladem vlastního kapitálu jsou náklady 

odpovídající obětovanému výnosu z alternativní, stejně rizikové investiční příležitosti.  

[8, s. 34] 

• Majetková struktura podniku  

Mělo by platit zlaté pravidlo financování, které říká, že dlouhodobý majetek a trvale přítomná 

část oběžného majetku by měly být kryty dlouhodobým kapitálem. Podniky s vysokým 

podílem nehmotného majetku by se neměly příliš zadlužovat, protože při vzniku finančních 

obtíží jejich cena klesá obvykle rychleji než u podniků s vysokým podílem dlouhodobého 

hmotného majetku. Vlastní zdroje financování by měly upřednostňovat podniky, které nesou 

vysoké provozní riziko související s vysokým podílem fixních nákladů. [8, s. 35] 

• Odvětvové standardy 

Podniky, které své podnikání soustřeďují do podobné oblasti, nesou i podobné riziko 

související s podnikáním. Z toho plyne, že ani jejich finanční a majetkové struktury by se 

neměly příliš lišit. [8, s. 35] 
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• Velikost a stabilita dosahovaného zisku podniku 

V této oblasti jednoznačně platí, že čím vyšší je dosahovaný zisk a jeho stabilita, tím vyšší 

podíl cizích zdrojů mohou podniky využívat. [8, s. 35] 

• Ochota manažerů přijímat riziko 

• Udržení kontroly nad činností podniku 

• Požadavky věřitelů [8, s. 35] 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty podává informace o úspěšnosti práce podniku a o výsledku, 

kterého dosáhl podnikatelskou činností. Ve výroční zprávě je mu přisuzována větší 

významnost než rozvaze. Konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 

podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období. Ten je pak v rozvaze zobrazen  

jako jediný údaj. Slouží k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Výkaz 

zisku a ztráty je sestavován při uplatnění tzv. akruálního principu, který znamená,  

že transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehož se časově i věcně týkají, nikoli 

podle toho, zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu nebo výdaji. Obsah výkazu zisku  

a ztráty tvoří výnosy (označené římskými číslicemi), náklady (označené písmeny) a výsledek 

hospodaření, který je rozdílem dvou předcházejících položek. [2, s. 31-33] 

Výnosy se definují jako peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností 

za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady 

představují peněžní částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na získání výnosů, 

i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. Nákladové  

a výnosové položky se tedy neopírají o skutečné hotovostní peněžní toky, proto ani výsledný 

zisk neodráží skutečnou hotovost získanou hospodařením podniku. [4, s. 40] 

Finanční analýza pracuje s výkazem zisku a ztráty ve tvaru, kde na počátku stojí tržby 

za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků (jejich růst se hodnotí velmi pozitivně)  

a služeb jako rozhodující výnos, kdežto změna stavu zásob a aktivace je důvodem k úpravě 

nákladů (znamená pouze nárůst zásob). Rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady  

na prodané zboží představuje obchodní marže. Ta by měla dosahovat kladných hodnot, jinak 

by podnikání nemělo smysl. Tržby za prodané zboží a náklady na pořízení zboží jsou obvykle 

dominantní pro obchodní společnosti, zatímco u výrobních podniků převažují výkony  
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a výkonová spotřeba. Výkonová spotřeba zahrnuje spotřebu materiálu a energií a služby.  

[8, s. 38-39] 

Velmi důležitá pro finanční analýzu je položka přidaná hodnota. Vyjadřuje hodnotu, 

kterou podnikatel přidá svou činností k hodnotě nakupovaných meziproduktů. I tržby mohou 

stagnovat za předpokladu, že přidaná hodnota roste. V případě outsourcingu některých 

činností následuje pokles přidané hodnoty, není tím však nikterak ohrožena výkonnost 

podniku. Dosažené výsledky v této oblasti je nutno interpretovat na základě detailní analýzy 

vstupních veličin. [8, s. 40] 

Výsledek hospodaření se zjišťuje jako provozní, finanční a mimořádný.  

Proto i náklady a výnosy je nutné sledovat v tomto členění. Odečtením všech provozních 

nákladů od všech provozních výnosů se vypočte provozní výsledek hospodaření,  

který ukazuje, jak se podniku dařilo v jeho hlavní výdělečné činnosti. Odečtením všech 

finančních nákladů od všech finančních výnosů se vypočte finanční výsledek hospodaření, 

který bývá u řady nefinančních podniků záporný. Součet provozního a finančního výsledku 

hospodaření snížený o daň z příjmů z běžné činnosti dává dohromady výsledek hospodaření 

za běžnou činnost. Výkaz musí zachytit i mimořádné události, proto existují mimořádné 

výnosy a náklady. Jejich rozdíl snížený o daň z příjmů z mimořádné činnosti představuje 

mimořádný výsledek hospodaření. Ten pak spolu s výsledkem hospodaření za běžnou činnost 

tvoří výsledek hospodaření za účetní období. Jedná se o účetní zisk, který je ve finanční 

analýze často používán jako čistý zisk. [8, s. 41-43] 

2.2.3 Příloha v účetní závěrce 

Příloha se stala nedílnou součástí účetní závěrky. Obsahuje takové informace,  

které v rozvaze a výkazu zisku a ztráty nelze dohledat. Přispívá k objasnění skutečností,  

které jsou významné z hlediska externích uživatelů účetní závěrky, aby si mohli vytvořit 

správný úsudek o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku, provést srovnání  

s minulostí a odhadnout možný budoucí vývoj. Uspořádání a obsahové vymezení těchto 

doplňujících informací vymezuje Vyhláška č. 500/2002 Sb. [2, s. 36] 
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V příloze účetní závěrky lze nalézt následující informace: 

• údaje o fyzických a právnických osobách s podstatným či rozhodujícím vlivem 

na účetní jednotce, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním 

období v obchodním rejstříku a popis organizační struktury, 

• průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období a z toho 

průměrný přepočtený počet členů řídících orgánů, s uvedením výše osobních 

nákladů, 

• výši půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, 

• informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, 

způsobech oceňování a odpisování,  

• způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku s uvedením zdroje 

informací pro jejich stanovení,  

• doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je 

podstatné pro analýzu a hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku 

hospodaření účetní jednotky, 

• řadu dalších informací o společnosti. [14] 

2.2.4 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích byl vytvořen za účelem odstraňování nedostatků rozvahy  

a výkazu zisku a ztráty. Podstatou sledování ve výkazu cash-flow je změna stavu peněžních 

prostředků. Vysvětluje důvody, proč došlo k jejich přírůstku či úbytku. Pro většinu malých  

a středních podniků je hotovost spolu s vysokým stavem peněžních prostředků na bankovním 

účtu často důležitější než ziskovost. Toto pravidlo se potvrdilo v době hospodářské krize. 

Pokud totiž podniku dojdou peníze, které nutně potřebuje na každodenní běžné fungování, 

může to mít velice nepříznivý dopad na jeho existenci. [8, s. 46] 

K vymezení cash-flow je třeba definovat dva základní pojmy – peněžní prostředky  

a peněžní ekvivalenty. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní 

prostředky na účtu včetně případného pasivního zůstatku běžného účtu a peníze na cestě. 

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově 

směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků. Každá účetní jednotka si je 

definuje na základě svého rozhodnutí. [8, s. 47] 



18 
 

Úspěšné sestavení přehledu o peněžních tocích spočívá ve správné volbě vstupních dat  

a struktury výkazu, ve správné identifikaci obsahové náplně pojmu peněžní prostředky  

a v určení formy výkazu. Datovou základnou přehledu o peněžních tocích je účetnictví. Jeho 

struktura by měla být přizpůsobena co nejlepší vypovídací schopnosti pro uživatele. [8, s. 47] 

Obecně přijímána struktura výkazu o peněžních tocích se člení na: 

• Provozní činnost je klíčová pro samotnou existenci celého podniku. Zahrnuje základní 

činnosti podniku a ostatní činnosti, které slouží základnímu podnikatelskému účelu. 

Záporné provozní cash-flow v několika po sobě následujících letech je u nefinančních 

společností jednoznačným varovným signálem. Peněžní toky z provozní činnosti jsou 

rozdílem mezi příjmy a výdaji spojenými s běžnou činností. [8, s. 47-48] 

• Pod pojmem investiční činnost se rozumí pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 

z titulu prodeje, event. činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, 

které nelze chápat jako součást provozní činnosti. Kladné cash-flow z investiční 

činnosti nasvědčuje odprodeji dlouhodobého majetku, záporné naopak vypovídá  

o investování do dlouhodobého majetku, což vytváří pozitivní výhled do budoucnosti. 

[8, s. 48]  

• Finanční činností se obecně rozumí peněžní toky, které vedou ke změnám ve výši  

a struktuře vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Kladné cash-flow ukazuje 

přítok peněžních toků od vlastníků či věřitelů do podniku, záporné cash-flow naopak 

signalizuje odtok peněžních toků k vlastníkům či věřitelům. Peněžní toky z finanční 

činnosti zahrnují zejména přírůstky a úbytky dlouhodobého kapitálu. [8, s. 48] 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období se rovná součtu 

peněžních prostředků na začátku období a peněžních toků z finančních, investičních  

a provozních činností. Výkaz je velmi užitečný pro posouzení likvidity a platební schopnosti 

podniku. Přehled o peněžních tocích se sestavuje buď přímou, nebo nepřímou metodou.  

[2, s. 38] 

2.3 UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 

 Ukazatelů finanční analýzy existuje celá řada. V následujícím textu však budou 

popsány pouze ty, které budou následně využity v praktické části. 
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2.3.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů, kterou provádí 

horizontální analýza, a k procentnímu rozboru komponent, čímž se zabývá vertikální analýza. 

Zahrnujeme mezi ně stavové a tokové ukazatele. [8, s. 65] 

a) Stavové ukazatele 

Stavové ukazatele vyjadřují stav k určitému datu (konec měsíce, čtvrtletí, roku). 

Charakter stavových ukazatelů mají položky rozvahy. Jako první krok při jejich analýze 

určíme strukturu hlavních položek rozvahy. Jako druhý krok provedeme horizontální analýzu. 

[17]  

Tento druh analýzy přejímá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a z výročních zpráv. Název horizontální analýza vychází  

ze skutečnosti, že změny jednotlivých položek se sledují po řádcích, tedy horizontálně. 

Časová řada, za kterou hodnotíme vývojové trendy, by neměla být kratší než 3 roky. 

Horizontální analýza je nejčastěji používanou metodou při vypracování zpráv o hospodářské 

situaci podniku. [12, s. 13-15] 

Třetím krokem je zpracování vertikální analýzy, která nám umožňuje poznat změny 

vnitřní struktury položek rozvahy. Posuzuje se při ní formou procentních podílů struktura 

aktiv a pasiv. Označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při procentním vyjádření 

v jednotlivých letech postupuje odshora dolů, tedy vertikálně. Základem této metody je 

obvykle velikost tržeb ve výkazu zisku a ztráty a hodnota celkových aktiv v rozvaze. 

Umožňuje analytikovi seznámit se s kapitálovou a majetkovou strukturou podniku, získat 

představu o případných změnách ve struktuře, prověřit problematické položky  

a metody oceňování a srovnat výsledky analýzy z různých let, neboť nezávisí na meziroční 

inflaci. [17]  

b) Tokové ukazatele 

 Tokové ukazatele vyjadřují hodnotu za stanovené období (měsíc, čtvrtletí, rok). 

Charakter tokových ukazatelů mají položky výkazu zisku a ztrát. Rozhodujícími položkami 

pro analýzu jsou tržby za prodej zboží, obchodní marže, výkony, výkonová spotřeba  

a náklady. [17] 
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 Prvním krokem analýzy tokových ukazatelů je zjištění, zda se jedná o obchodní  

nebo výrobní podnik, a to na základě podílu prodeje zboží a výkonů. Jako druhý krok je třeba 

analyzovat vývojový trend výkonů nebo prodeje zboží za poslední min. 3 roky. U výrobních 

podniků je nutné rovněž analyzovat podíl přidané hodnoty na tržbách a její vývojový trend. 

Následuje analýza velikosti a vývoje provozního výsledku hospodaření. Na závěr se provede 

analýza vývoje hospodářského výsledku za účetní období včetně vlivu finančních  

a mimořádných výnosů a nákladů. [17] 

2.3.2 Rozdílové ukazatele 

 Rozdílové ukazatele jsou rozdíly mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv 

a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. Slouží k analýze a řízení finanční situace 

podniku. Využívají se v managementu oběžných aktiv. Mezi rozdílové ukazatele se řadí čistý 

pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond.  

[9, s. 36 ] 

a) Čistý pracovní kapitál  

 Čistý pracovní kapitál je nejvýznamnějším a také nejčastěji používaným ukazatelem 

z této kategorie. ČPK představuje určitý finanční polštář, který podniku umožní pokračovat  

ve svých aktivitách i v případě vzniku mimořádné nepříznivé události, která by byla spojena 

s vynaložením vysokých výdajů. Nelze ho v žádném případě zaměňovat s ukazateli likvidity. 

Rozlišují se dva způsoby výpočtu. [17] 

1. způsob výpočtu: ČPK = Oběžná aktiva – krátkodobý cizí kapitál 

Tento způsob výpočtu představuje tzv. manažerský přístup, kde čistý pracovní kapitál 

chápeme jako určitý volný peněžní fond. [17] 

2. způsob výpočtu: ČPK = Dlouhodobá pasiva – stálá aktiva 

Druhý způsob výpočtu představuje tzv. investorský přístup. Čistý pracovní kapitál je zde 

považován za část dlouhodobého kapitálu, který je možno použít k úhradě oběžných aktiv. 

[17] 

 Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem. Tato skutečnost je znázorněna v následujícím schématu. [8, s. 81] 

 



21 
 

Obrázek 2.2: Znázornění čistého pracovního kapitálu [4, s. 82] 

 

 

 

 

 

 

Změnu ČPK za určité období, která má vliv na finanční situaci podniku, lze vypočítat  

ze vztahu: ∆ ČPK = ČPK(K) – ČPK(P), kde písmeno K značí stav na konci sledovaného období 

a písmeno P stav na počátku sledovaného období. Příčiny změny ČPK lze zjistit na základě 

analýzy cash-flow. [12, s. 36] 

b) Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) 

 Čistý peněžní fond se používá pro sledování okamžité likvidity právě splatných 

krátkodobých závazků. Není ovlivněn oceňovacími technikami. Stanoví se jako rozdíl  

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. [12, s. 38] 

Okamžitě splatné závazky jsou všechny závazky se splatností k aktuálnímu datu  

a starší. Pokud pohotové finanční prostředky zahrnují pouze hotovost a peníze na běžných 

účtech, jedná se o nejvyšší stupeň likvidity. V případě, že k nim dále přiřadíme šeky, směnky, 

krátkodobé cenné papíry, krátkodobé vklady rychle likvidní a zůstatky neúčelových úvěrů, 

jedná se o benevolentnější modifikaci ukazatele. [6, s. 29-30] 

c) Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (čistý peněžní majetek) 

 Čistý peněžní majetek představuje účelový ukazatel využívaný finančními analytiky. 

Vypočítá se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, přičemž z oběžných 

aktiv se vylučují zásoby i nelikvidní pohledávky. [17] 

 Výkaz struktury peněžně-pohledávkového fondu je tvořen přírůstky a úbytky  

těch položek rozvahy, které představují jeho vnitřní náplň. Při analýze změny tohoto fondu se 
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vychází z rovnice: ∆ ČPM = ČPM(K) – ČPM(P), kde písmeno K značí stav na konci 

sledovaného období a písmeno P stav na začátku sledovaného období. [12, s. 39] 

2.3.3 Poměrové ukazatele  

 Úkolem poměrových ukazatelů je vyjádřit vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomoci jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z účetních dat. Jsou 

nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční analýzy, neboť umožňují získat  

bez nutnosti vynaložení větších nákladů rychlý obraz o finanční situaci podniku. Jsou 

vhodným nástrojem mezipodnikového srovnávání. Mohou být využity jako vstupní údaje 

ekonomických matematických modelů. [12, s. 55] 

 Poměrové ukazatele lze sestavovat dvěma způsoby. U prvního způsobu se dává  

do poměru část celku a celek, například podíl cizích zdrojů k celkovému kapitálu. Druhý 

způsob dává do poměru samostatné veličiny, například poměr pohledávek k tržbám. 

V podstatě lze finanční poměr získat vydělením kterékoliv položky účetních výkazů jinou 

položkou, ale pouze některé má smysl interpretovat. V praxi se osvědčilo používání pouze 

několika skupin ukazatelů, a to ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti, rentability, provozní 

a ukazatele kapitálového trhu. [12, s. 55-56] 

a) Ukazatele likvidity 

  Hned ze začátku je nutné vysvětlit dva pojmy, které s ukazateli likvidity přímo 

souvisejí. Těmi jsou likvidita a solventnost. Likvidita je souhrn všech potenciálně likvidních 

prostředků, jež je možné použít na úhradu závazků. Solventnost je schopnost hradit všechny 

splatné závazky, a to v požadovaném termínu, v požadované podobě a na požadovaném 

místě. Podmínkou solventnosti je, aby měl podnik část majetku vázanou ve formě peněz. 

Zjednodušeně řečeno, podmínkou solventnosti je likvidita. [17] 

 Ukazatele likvidity v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je 

nutno zaplatit (jmenovatel). Do čitatele dosazujeme majetkové složky podle schopnosti 

přeměny části oběžných aktiv na peníze. V souvislosti s tím, rozlišujeme likviditu běžnou, 

pohotovou a okamžitou. Ukazatelé hodnotí likviditu podle zůstatku oběžného majetku,  

ale ta v daleko větší míře závisí na budoucích cash-flow. Z této skutečnosti vyplývá určitá 

nevýhoda této skupiny ukazatelů. Základní ukazatele pracují s položkami oběžných aktiv  
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a krátkodobých cizích zdrojů. Za krátkodobé cizí zdroje jsou považovány krátkodobé závazky 

a krátkodobé bankovní úvěry spolu s finančními výpomocemi. [8, s. 89-90] 

Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje podniku. Běžná likvidita je citlivá na strukturu zásob a jejich realistické ocenění 

vzhledem k jejich prodejnosti, což by se při výpočtu mělo vzít v úvahu. Neprodejné zásoby 

nepřispívají k likviditě podniku, měly by být proto při vlastním výpočtu odečteny.  

Do výpočtu by neměly vstupovat ani pohledávky po lhůtě splatnosti a nedobytné pohledávky. 

Zvážení těchto skutečností je velmi důležité, neboť podnik s nadměrnými zásobami, 

nedobytnými pohledávkami či s nízkou hotovostí, se může snadno dostat do obtížné finanční 

situace. Doporučená hodnota ukazatele běžné likvidity je v rozmezí 1,5 - 2,5. [8, s. 90] 

Běžná likvidita =   
oběžná	aktiva

krátkodobé	závazky
             (2.1)     

                               [8, s. 90] 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 

 Pohotová likvidita vylučuje z oběžných aktiv zásoby, aby tak odstranila nevýhody 

předchozího ukazatele. V čitateli pak zůstávají peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry  

a krátkodobé pohledávky očištěné od těžko vymahatelných a pochybných pohledávek, 

protože by neoprávněně zlepšovaly hodnotu ukazatele. Doporučené rozmezí pro ukazatel 

pohotové likvidity je 1- 1,5. Hodnoty menší než 1 naznačují, že má podnik příliš mnoho 

zásob. Výjimka nastává u obchodních podniků, kde se předpokládá rychlá obměna  

a dostatečná likvidita zásob a u sezónního charakteru hospodaření, kde se lze setkat s volnými 

zásobami. V analýze je velmi užitečné zkoumat poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové 

likvidity.  

[12, s. 67] 

 Pohotová likvidita = 
oběžná	aktiva-zásoby

krátkodobé	závazky
           (2.2) 

         [11, s. 67] 
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Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 

 Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit své právě splatné závazky. Vypočítá 

se jako rozdíl mezi finančním majetkem a krátkodobými závazky. Finanční majetek v sobě 

obsahuje peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty. Likvidita je zajištěna při hodnotě 

ukazatele alespoň 0,2. Hodnoty vyšší než 0,5 svědčí o neefektivním využívání finančních 

prostředků. [12, s. 67] 

 Okamžitá likvidita = 
finanční majetek

krátkodobé závazky
                  (2.3)      

         [12, s. 67] 

b) Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity se snaží měřit, jak úspěšně využívá management podniku aktiva. 

Má-li podnik více aktiv než je účelné, vznikají mu nadbytečné náklady, které vedou k poklesu 

zisku. Při jejich nedostatku se musí naopak vzdát možných podnikatelských příležitostí  

a přichází tak o výnosy, které by jinak mohl získat. Tyto ukazatele mohou být kalkulovány  

na různých úrovních: aktiv celkových, dlouhodobých, oběžných. Jejich stav či vývoj je vždy 

nutné vyhodnotit ve vztahu k odvětví, ve kterém podnik působí. [5, s. 31] 

Obrat celkových aktiv 

 Udává počet obrátek aktiv v tržbách za daný časový interval, zpravidla za rok. 

Všeobecně platí, že čím je hodnota ukazatele větší, tím je na tom podnik lépe. Minimální 

doporučená hodnota je 1. Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší, znamená to 

neúměrnou majetkovou vybavenost podniku. Měly by být proto zvýšeny tržby  

nebo odprodána některá aktiva. Namísto tržeb mohou být do čitatele vzorce dosazeny výnosy, 

výsledek pak ale může být nadhodnocen vlivem různých druhů výnosů, které nesouvisí 

s hlavní činností podniku. Aktiva se dosazují v netto hodnotě. [8, s. 102] 

 Obrat celkových aktiv = 
tržby

celková	aktiva
            (2.4)       

                                 [8, s. 102] 
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Obrat stálých aktiv 

 Obrat stálých aktiv se vypočítá jako podíl tržeb a stálých aktiv. Měří, jak podnik 

využívá stálá aktiva. Má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční 

dlouhodobý majetek. Pokud je ukazatel nižší ve srovnání s oborovým průměrem, je to signál 

pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit, a rovněž signál pro finanční manažery,  

aby omezili investice podniku. Požadované hodnoty by měly být vyšší než u obratu celkových 

aktiv. [12, s. 61] 

Obrat zásob 

 Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána  

a znovu uskladněna. Ukazatel obratu zásob se pojí se dvěma slabinami. První slabinou je,  

že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v pořizovacích cenách. V důsledku 

toho, je skutečná obrátka často nadhodnocena. Pro odstranění tohoto problému by se v čitateli 

mohly místo tradičních tržeb použít náklady na prodané zboží. Druhá slabina souvisí se 

skutečností, že tržby jsou tokovou veličinou, zatímco zásoby jsou stavovou veličinou.  

Pro docílení reálnějšího obrazu by bylo vhodnější použít průměrné roční zásoby.  

Avšak s ohledem na prostorové uspořádání se ani tato úprava příliš nepoužívá. Pokud je obrat 

zásob vyšší než oborový průměr, pak podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby. Při nízkém 

obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, že podnik má zastaralé zásoby, 

jejichž reálná hodnota je nižší než účetní hodnota. [12, s. 61-62] 

Obrat zásob = 
tržby

zásoby
              (2.5)           

         [12, s. 61] 

Doba obratu zásob 

 Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat, tzn. průměrný počet dnů, po něž jsou 

materiál a suroviny vázány v podnikání do doby jejich spotřeby a po něž jsou zásoby vlastní 

výroby vázány v podniku do doby jejich prodeje. U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž 

indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost  

nebo v pohledávku. Obecně se vypočítá jako podíl průměrného stavu zásob všeho druhu 

k průměrným denním tržbám. Může být však počítán i pro jednotlivé druhy zásob, například 
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doba obratu zboží se rovná podílu průměrného stavu zboží a průměrných denních nákladů  

na prodané zboží. Ukazatel by měl mít co nejnižší velikost. [12, s. 62] 

Doba obratu zásob = 
průměrné	zásoby

denní	spotřeba
           (2.6)      

         [12, s. 62] 

Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu pohledávek je dobou existence kapitálu ve formě pohledávek. Vyjadřuje 

počet dnů, po které musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. 

Tento ukazatel je účelné srovnávat s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem. Delší 

doba obratu pohledávek než doba splatnosti svědčí o tom, že obchodní partneři neplatí své 

účty včas. Pro podnik to znamená větší potřebu úvěrů a tím i vyšší náklady. Udržuje-li se 

tento trend déle, měla by společnost uvažovat o opatřeních na urychlení inkasa svých 

pohledávek. [17] 

 Doba obratu pohledávek = 
obchodní	pohledávky

denní	tržby
           (2.7)     

                   [17] 

Doba obratu závazků 

 Doba obratu závazků udává dobu, která uplyne mezi vznikem závazku a jeho úhradou. 

Vypovídá tedy o platební morálce společnosti vůči jejím dodavatelům. Ukazatel by měl být 

vyšší nebo roven hodnotě doby obratu pohledávek. Finanční manažer ho neustále sleduje, 

protože nákup na obchodní úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik po určitou dobu 

zadržuje a využívá k uspokojování vlastních potřeb. [17] 

 Doba obratu závazků = 
obchodní	závazky

denní	tržby
                (2.8)     

    [17] 

c) Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, jež podnik nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je jasné, že čím vyšší zadluženost 
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podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen své závazky splácet  

bez ohledu na to, jak se mu právě daří. [8, s. 83] 

Zadluženost není pouze negativní charakteristikou společnosti. Na základě 

skutečnosti, že cizí kapitál je levnější než vlastní, může být pro podnik určitá výše zadlužení 

užitečná. Důvodem je rozdíl v daňové uznatelnosti nákladů vlastního a cizího kapitálu. Úrok 

z cizího kapitálu jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně (jedná se  

o tzv. daňový štít). V případě výplaty podílu na zisku se o daňově uznatelnou položku 

nejedná. [8, s. 83] 

Vlastní kapitál je ve srovnání s cizím dražší, protože nejdříve jsou uspokojovány 

nároky věřitele a až po nich nároky vlastníka. Tím, že vlastní kapitál nese vyšší riziko, 

vyžaduje i vyšší výnos. Na druhou stranu posuzujeme-li druhy kapitálu podle riskantnosti  

pro uživatele, je právě vlastní kapitál nejbezpečnějším zdrojem financování, nevyžaduje totiž 

splacení ani stálé úrokové platby. Cena kapitálu souvisí i s dobou jeho splatnosti. Čím je doba 

splatnosti vyšší, tím vyšší cenu za něj musí uživatel zaplatit. Proto je krátkodobý kapitál 

levnější než dlouhodobý. [8, s. 83] 

Závěrem je potřeba říct, že by měl podnik usilovat o optimální finanční strukturu, 

protože ta rozhoduje o výši nákladů na kapitál. Růst zadluženosti tedy může přispět k růstu 

rentability vlivem působení finanční páky. Zvyšuje však zároveň riziko finanční nestability. 

Nejdůležitějšími ukazateli z této oblasti jsou celková zadluženost, koeficient 

samofinancování, úrokové krytí, doba splácení dluhů, dlouhodobá zadluženost a běžná 

zadluženost. [8, s. 83] 

Celková zadluženost 

 Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Vypočítá se jako poměr 

cizího kapitálu k celkovým aktivům. Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti,  

neboť v případě likvidace podniku roste riziko věřitelů úměrně růstu zadluženosti. Vlastníci 

naopak potřebují větší finanční páku, aby znásobili svoje zisky. Doporučená hodnota se 

pohybuje v rozmezí 30 - 60%. Je však nutno respektovat příslušnost k odvětví. Při vyšší 

zadluženosti by věřitelé požadovali za poskytnutí úvěru pravděpodobně vyšší úrokovou 

sazbu. [17, s. 63-64] 
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 Celková zadluženost = 
cizí	zdroje

aktiva	celkem
                    (2.9)       

    [17] 

Koeficient samofinancování 

 Koeficient samofinancování dává přehled o finanční struktuře podniku. Říká, do jaké 

míry jsou aktiva financovaná vlastním kapitálem. Je doplňkem k ukazateli celkové 

zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost společnosti. Převrácená hodnota koeficientu 

samofinancování vyjadřuje finanční páku. [17] 

 Koeficient samofinancování = 
vlastní	kapitál

aktiva	celkem
         (2.10)     

    [17] 

Úrokové krytí 

 Úrokové krytí charakterizuje výši zadluženosti, tedy kolikrát převyšuje zisk placené 

úroky. Vypočítá se pomocí zisku před úroky a zdaněním (EBIT). Jeho významnost se dostává 

do popředí zejména v případě financování cizími úročenými zdroji. V této situaci je nutné 

věnovat jeho vývoji zvýšenou pozornost, a to zvláště v případě nerovnoměrného vývoje zisku 

před zdaněním z hlediska času. Pokud je ukazatel roven jedné, znamená to, že na zaplacení 

úroků je potřeba celého zisku a na akcionáře nezbude nic. Dobře fungující podniky mají tento 

ukazatel v rozmezí 3 - 6. [8, s. 85-86] 

 Úrokové krytí = 
EBIT

úroky
                    (2.11)      

           [8, s. 85] 

Doba splácení dluhu 

 Doba splácení dluhu vyjadřuje, po kolika letech by byl podnik schopen vlastními 

silami při stávající výkonnosti z provozního cash-flow splatit své dluhy. Optimální je klesající 

trend ukazatele. [8, s. 86] 
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 Doba splácení dluhu = 
cizí	zdroje-rezervy

provozní	cash	flow
          (2.12)     

           [8, s. 86] 

Běžná zadluženost 

 Běžná zadluženost je podílem krátkodobého cizího kapitálu a celkových aktiv. 

Krátkodobý cizí kapitál obsahuje krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní 

přechodné položky a dohadné položky. [12, s. 65] 

 Běžná zadluženost = 
krátkodobý	cizí	kapitál

aktiva	celkem
         (2.13)     

       [12, s. 65] 

Dlouhodobá zadluženost 

 Dlouhodobá zadluženost je podílem dlouhodobého cizího kapitálu a celkových aktiv. 

Dlouhodobé cizí zdroje zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. Vyjadřuje, 

jaká část aktiv podniku je financována dlouhodobými dluhy. [17] 

 Dlouhodobá zadluženost = 
dlouhodobý	cizí	kapitál

aktiva	celkem
             (2.14)      

    [17] 

d) Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, 

že jsou používány jako měřítko efektu dosaženého vloženým kapitálem. Poměřují zisk 

vygenerovaný podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. V praxi 

někdy bývá stavový ukazatel zisku nahrazován hodnotou cash-flow z provozní činnosti,  

pak se jedná o tzv. cash-flow rentabilitu. Výhodou v porovnání se ziskem je zejména to,  

že cash-flow není ovlivněno použitými způsoby odpisování. [3, s. 85] 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

 Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání. 

Nehraje přitom roli, zda jsou aktiva financována ze zdrojů vlastních, cizích, krátkodobých  
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či dlouhodobých. Dosadíme-li do čitatele EBIT (v účetní metodice odpovídá cca provoznímu 

výsledku hospodaření), pak ukazatel měří produkční sílu podniku. Dosadíme-li do čitatele 

čistý zisk zvýšený o zdaněné úroky, pak ROA poměřuje vložené prostředky nejen se ziskem, 

ale i s úroky plynoucími věřitelům za jimi zapůjčený kapitál. Hodnota ROA by měla překročit 

desetiprocentní hranici. [8, s. 57] 

 ROA = 
EAT

celková	aktiva
                (2.15)               

           [8, s. 57] 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

 Ukazatel ROI vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku, 

nezávisle na zdroji financování. Do čitatele zlomku je možno dosadit různé alternativy zisku.  

Podle účelu, kterému má analýza sloužit se vybírá z následujících možností:  

zisk před úhradou všech úroků a daně z příjmů EBIT, zisk před úhradou dlouhodobých úroků 

a daně z příjmů, zisk před zdaněním EBT, zisk po zdanění EAT a zisk po zdanění zvýšený  

o zdaněné úroky. Úkolem ROI je vyjádřit míru zisku za určitý interval, proto se celkový 

kapitál ve jmenovateli představující stavovou veličinu, často nahrazuje jeho průměrem  

na počátku a konci období. Výsledné hodnoty nad 12% jsou považovány za postačující, 

hodnoty nad 15% za velmi dobré. [8, s. 57] 

 ROI = 
EBIT

celkový kapitál 
            (2.16)      

           [8, s. 57] 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Ukazatel ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku. Hodnotí 

rovněž skutečnost, zda se vložený kapitál využívá s intenzitou odpovídající velikosti 

investičního rizika akcionářů, společníků či dalších investorů. Pro investora je důležité,  

aby se ukazatel ROE pohyboval alespoň několik procent nad dlouhodobým průměrem úročení 

dlouhodobých vkladů. V opačném případě se bude snažit investovat svůj kapitál jiným 

výnosnějším způsobem někde jinde a podnik tak bude pravděpodobně odsouzen k zániku.  

[8, s. 57] 
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 ROE = 
EAT

vlastní	kapitál
             (2.17)     

           [8, s. 57] 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

 Ukazatel ROCE se vypočítá jako podíl celkových výnosů všech investorů a veškerého 

kapitálu v podniku, který nese náklad. Využívá se ke zdůraznění významu dlouhodobého 

investování a slouží k prostorovému srovnávání podniků, zejména k hodnocení monopolních 

veřejně prospěšných společností. [8, s. 57] 

 ROCE = 
EAT nákladové	úroky

dlouhodobé	závazky vlastní	kapitál
         (2.18)     

           [8, s. 57] 

Rentabilita tržeb (ROS)  

 Ukazatel ROS charakterizuje ziskovou marží, která je důležitým ukazatelem  

pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Volba druhu výsledku hospodaření v čitateli závisí  

na zaměření analýzy. Může mít podobu zisku před zdaněním nebo zisku po zdanění. Použití 

zisku po zdanění je vhodnější zejména při cenové kalkulaci, kdy přichází v úvahu zisková 

přirážka zahrnující zdroje na úhradu daně z příjmů právnických osob. Pro srovnání ziskové 

marže mezi podniky se doporučuje využití zisku před zdaněním proto, aby hodnocení nebylo 

ovlivněno různou kapitálovou strukturou a odlišnou mírou zdanění u podniků z různých zemí. 

Tržby ve jmenovateli představují tržní ohodnocení výkonů podniku za určité časové období. 

Rentabilita tržeb by měla být vyšší jak 6%. [12, s. 96-97] 

 ROS = 
výsledek	hospodaření

tržby
           (2.19)      

         [12, s. 96] 

Rentabilita nákladů 

 Ukazatel rentability nákladů poukazuje na stupeň efektivnosti hospodářské činnosti 

podniku. Odpovídá na otázku, kolik procent zisku připadá na 1 Kč vynaložených nákladů. 

Stejně jako ostatní ukazatele rentability by měl i tento ukazatel v čase růst. Rentabilita 
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nákladů bývá doplňována ukazatelem nákladovosti. Obecně platí, že čím má nižší hodnotu, 

tím lepších výsledků hospodaření podnik dosahuje. [11, s. 57] 

 Rentabilita nákladů = 
výsledek	hospodaření

celkové	náklady
         (2.20)    

        

         [11, s. 57] 

 Nákladovost = 1-	rentabilita	tržeb                        (2.21)           

         [11, s. 57] 

e) Provozní ukazatele 

 Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení podniku. Umožňují managementu 

sledovat a analyzovat efektivnost provozních aktivit společnosti. Opírají se o tokové veličiny, 

především o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné vynakládání jednotlivých 

druhů nákladů, a tím i dosažení vyššího konečného efektu. V praxi se lze nejčastěji setkat se 

mzdovou produktivitou, produktivitou dlouhodobého hmotného majetku, nákladovostí 

výnosů a s materiálovou náročností výnosů. [11, s. 71] 

f) Ukazatele kapitálového trhu 

 Ukazatele kapitálového trhu sledují především skuteční i potenciální investoři, 

akcionáři a burzovní obchodníci k ohodnocení minulé činnosti účetní jednotky a predikci 

jejího budoucího vývoje. Konečné hodnoty ukazatelů kapitálového trhu jsou výsledkem 

působení ukazatelů aktivity, rentability, zadluženosti a likvidity. Všichni, kdo obchodují  

na kapitálovém trhu, se zajímají o návratnost svých investic, ať už prostřednictvím růstu 

dividend nebo růstu cen akcií. [13, s. 58] 

Ukazatele tržní hodnoty do jisté míry překonávají nedostatek všech v textu dříve 

zmíněných ukazatelů, které vycházejí z účetních hodnot. Díky skutečnosti, že součástí 

některých ukazatelů je cena akcie, informují o tom, jak je podnik hodnocený trhem. [5, s. 35] 

 Poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě = 
tržní	cena	akcie

účetní	hodnota	akcie
      (2.22)     

    [17] 
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Je-li tento poměr větší než 1, znamená to, že podnik má vyšší tržní hodnotu, než do něj 

akcionáři vložili. Je tedy investory dobře hodnocen. Je-li tento poměr menší než 1, znamená 

to, že podnik má nižší tržní hodnotu, než do něj akcionáři vložili. Vyznačuje se tedy nízkou 

mírou výnosnosti na aktiva. Dalšími ukazateli patřícími do této skupina je například čistý zisk 

na akcii, dividenda na akcii, ziskový výnos a dividendový výnos. [12, s. 70] 

2.4 SLABÉ STRÁNKY FINANČNÍ ANALÝZY 

2.4.1 Vypovídací schopnost účetních výkazů a účetní praktiky 

Základní podmínkou komunikace mezi uživateli účetních výkazů je zajištění jejich 

vypovídací schopnosti. Vypovídací schopnost však může být snížena tím, že účetní výkazy 

nedokumentují vždy přesně ekonomickou realitu hospodaření podniků. Druhým problém  

pak vyplývá z nejednotnosti pravidel a výkaznictví v různých zemích, což omezuje možnosti 

srovnávání podniků. I když se objevují snahy o mezinárodní harmonizaci účetnictví, nejsou 

zatím účetní normy celosvětově platné a závazné. [8, s. 141] 

2.4.2 Vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření 

Výsledek hospodaření může být ovlivněn mimořádnými událostmi, což může 

zkreslovat porovnání hospodaření podniku v různých časových obdobích. Lze proto doporučit 

do analýzy tyto mimořádné výnosy a náklady nezahrnovat. [8, s. 145] 

I sezónní faktory mohou znesnadňovat porovnávání v čase. V různých obdobích roku, 

může podnik vykazovat různě kvalitní výsledky. Finanční analýza ovšem vychází  

ze stavových údajů v rozvaze platných k určitému datu. Neodráží tedy změny v průběhu 

hodnoceného období. [8, s. 146] 

2.4.3 Závislost tradičních ukazatelů finanční analýzy na účetních údajích 

Postupy tradiční finanční analýzy vycházejí ze skutečností uvedených v účetních 

výkazech, ke kterým je však nutné doplnit řadu informací. Příkladem může být hodnocení 

hotovostní likvidity. Tento ukazatel může být vykazován ve velmi nízkých hodnotách, přesto 

podnik nemusí mít problémy s placením závazků, protože má k dispozici levný kontokorentní 

úvěr. Tuto informaci ovšem z rozvahy ani z výkazu zisku a ztráty nelze vyčíst. Je zapotřebí ji 

proto dohledat a aplikovat do celkových závěrů. [8, s. 146] 
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2.4.4 Nutnost srovnání tradičních ukazatelů finanční analýzy s jinými subjekty 

Výsledky vyplývající z finanční analýzy potřebují pro vyhodnocení srovnání s jinými, 

podobnými subjekty prostřednictvím benchmarkingu. Je však obtížné najít dva stejné 

podnikatelské subjekty, i když působí ve stejném oboru. Mohou mít rozdílnou velikost, 

kapitálovou strukturu či nést jiné riziko. Druhým problémem je neúplnost a zkreslenost údajů 

různými účetními praktikami. V rámci mezinárodního srovnávání k tomu přistupují ještě 

rozdíly v účetní legislativě jednotlivých zemí. Třetí problém spočívá v nemožnosti získat 

údaje podobných subjektů nebo odvětví. Tyto údaje jsou často nedostupné nebo dostupné jen 

ve velmi malém rozsahu informací. [8, s. 147] 

2.4.5 Zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů 

podnikatelských aktivit 

 Hodnoty ukazatelů rentability je nutné porovnat s náklady obětované příležitosti. 

Hodnoty v sobě nezrcadlí riziko podnikání ani rizika vyplývající např. z používání cizího 

kapitálu a s tím související likvidity podniku s případnou hrozbou rizika platební 

neschopnosti. Zvyšování podílu cizího kapitálu se může odrazit v růstu rentability vlastního 

kapitálu, ale výsledná hodnota ukazatele neobsahuje riziko plynoucí ze zvýšené zadluženosti. 

Se zahrnutím rizika do výpočtu pracuje např. ukazatel ekonomické přidané hodnoty.  

[8, s. 147] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tabulka 3.1: Základní údaje o společnosti [19, 31] 

Název Autel, a.s. 

Logo 

  
Sídlo Oldřichovice 790, 739 61 Třinec, Česká Republika 

Právní forma akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě dne 1. 8. 1996. 

Identifikační číslo 253 54 566 
Předmět podnikání prodej služeb 
Počet zaměstnanců 125 
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Kroliczek 
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Branny 

Akcie 179 537 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 
60,- Kč 

Výše základního kapitálu 10 772 220 Kč (splaceno 100%) 

Kapitálové účasti  

Autel-montáže, s.r.o. 62,64%, 
Hrat, s.r.o. 11,62%, 
Dom Polski, a.s. 0,1%. 

Autel sp. z o. o. 100% (Polsko) 
 

3.2 PROFIL SPOLEČNOSTI 

Autel, a.s. je integrovaná inženýrsko-dodavatelská společnost, zajišťující řešení 

individuálních požadavků zákazníků v oblasti automatizace technologických procesů, pomocí 

spolehlivých a pružných služeb a dodávek nejmodernějších technologií na klíč. [19] 

Společnost nabízí svým zákazníkům široký rozsah inženýringových projektů 

s referencemi na různých technologických aplikacích od konzultací, vedení projektu, 

zpracování projektové dokumentace, analýzy a programování, nákupu poddodávek, 

montážních prací přes test zařízení u zhotovitele, instalaci, studené a teplé zkoušky, školení 

operátorů až po zkušební provoz, závěrečný test, garanční a pogaranční servis. Autel během 
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své existence byl a je členem týmů společností reprezentujících špičku světové technologie  

a vyvíjejících stále nové řešení. [19] 

3.3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

• Poskytování software (prodej hotových programů na základě smluv s autory  

nebo vyhotovování programů na zakázku), 

• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

• projektování elektrických zařízení, 

• poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zpracování dat (poradenství 

v oboru programování, automatizace a elektrických zařízení), 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

• pronájem strojů a zařízení, 

• výroba plastových výrobků, 

• vedení účetnictví, 

• montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení, 

• projektová činnost ve výstavbě. [31] 

3.4 SÍDLO SPOLEČNOSTI 

Na níže zobrazené mapě Evropy je znázorněna lokalita, kde se nachází sídlo 

společnosti Autel, a.s. (Oldřichovice 790, Třinec). 

Obrázek 3.1: Sídlo Autel, a.s. [19; 25] 
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3.5 HISTORIE SPOLEČNOSTI 

Autel byl založen jako společnost s ručením omezeným v roce 1993. Základ tvořili 

pracovníci inženýringu odboru automatizace výroby v Třineckých železárnách a projektanti 

Hutního projektu Ostrava. V následujícím roce Autel, s.r.o. zakládá v Třinci svou dceřinou 

společnost Autel-montáže, s.r.o. se zaměřením na montážní činnosti v oblasti měření, řídicích 

systémů a výroby rozváděčů. [19] 

O dva roky později (1996) se společnost přestěhovala z pronajatých prostor do vlastní 

budovy a došlo k založení druhé dceřiné společnosti tentokrát v Bánské Bystrici, a to Autel-

Slovakia, s.r.o. v pozici obchodního zastoupení pro Slovensko. Tato dceřiná společnost byla 

později z obchodních důvodů prodána mimo skupinu Autel. V roce 1996 proběhla  

i transformace společnosti z Autel, s.r.o. na Autel, a.s. a k získání certifikace ISO 9001  

pro inženýrsko-dodavatelské aktivity v oblasti silnoproudu, měření, regulace a řídicích 

systémů v průmyslu. [19] 

V letech 1997 až 1998 Autel výrazně rozšířil svou činnost o systémy plánování  

a řízení výroby (MES – Manufacturing Executive Systems) a začal se mnohem více 

zaměřovat na realizaci projektů v zahraničí. [19] 

Rok 2000 je pro podnik charakteristický posilováním orientace společnosti  

na zákazníka, zaměřením na inteligentní technologie s posunem k informačním technologiím 

a prezentací nového loga a vize pro nové tisíciletí – řešení individuálních požadavků 

zákazníka, transparentnost, serióznost, spolehlivost a odbornost. [19] 

V letech 2001 – 2003 se Autel umístil mezi oceněnými společnostmi v prestižní 

soutěži „Českých 100 nejlepších“ v kategorii dynamicky se rozvíjejících podniků. V roce 

2002 byla úspěšně provedena recertifikace na novou normu ISO 9001:2000. [19] 

V roce 2006 podnik obdržel exportní cenu DHL 2006 – Exportér Moravskoslezského 

kraje. O rok později pak vstoupil v rámci diversifikace trhu do nového tržního segmentu 

petrochemie. [19] 

V roce 2008 Autel opět získal ocenění Exportér roku Moravskoslezského kraje.  

Díky dynamickému růstu dosáhl největších výkonů ve své dosavadní historii. V Polsku byla 

založena společnost Autel sp. z o. o. [19] 
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Rok 2009 byl poznamenán celosvětovým propadem ekonomiky, což se projevilo 

dramatickým poklesem poptávky. Nutnost rychle reagovat na takto vzniklou situaci se 

nevyhnula ani společnosti Autel ve formě řady úsporných opatření. [19] 

3.6 PERSONALISTIKA SPOLEČNOSTI 

Autel, a.s. rozděluje své zaměstnance na dva typy. Jednu skupinu tvoří zaměstnanci 

obslužní, jako například účetní, uklízečky. Druhou skupinu tvoří zaměstnanci výkonní, tedy 

ti, kteří pracují přímo na projektech pro zákazníky. U těch se vyžaduje magisterský titul Ing. 

z absolvování elektrotechnické fakulty nebo hutní fakulty se zaměřením na řídicí systémy.  

U servisních techniků pak postačí střední odborné elektrotechnické vzdělání. Co se týče 

pracovníků zajišťujících provoz podniku po finanční a obchodní stránce, je požadováno 

magisterské vzdělání ekonomického charakteru. Jelikož se podnik zaměřuje na zahraniční 

trhy, je nezbytná znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Dalším důležitým požadavkem je 

schopnost spolupracovat, neboť projekty se realizují v týmech minimálně o dvou členech  

a bez vzájemného porozumění se výsledky nemohou dostavit. 

Při hledání nových zaměstnanců podnik preferuje uveřejnění inzerátů v novinách 

převážně na Ostravsku či na svých webových stránkách a osobní kontakty s katedrami 

vysokých škol, kterými jsou Fakulta elektrotechniky a informatiky na VŠB-TUO, Fakulta 

elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně a Elektrotechnická fakulta 

Žilinské univerzity. 

Společnost má již od začátku působení definovaný Etický kodex, jehož nesplnění 

považuje za porušení pracovní kázně. V kodexu je definováno chování mezi zaměstnanci, 

zaměstnanců k dodavatelům, zaměstnanců k zákazníkům, apod. 
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3.7 ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 Pro analýzu vlivu vnějšího okolí působícího na společnost byl vybrán Porterův 

pětifaktorový model konkurenčních sil společně s analýzou trhu. 

3.7.1 Porterův model konkurenčního prostředí 

 Porterův model konkurenčních sil určuje konkurenční tlaky. Rivalita na trhu závisí  

na interakci konkurence, dodavatelů, odběratelů a substitutů, přičemž výsledkem jejich 

společného působení je ziskový potenciál odvětví. Na základě modelu je možno odhalit 

příležitosti a ohrožení podniku. [35] 

Potenciální vstupující podniky 

Začít podnikat v odvětví služeb zaměřených na technologie není zrovna jednoduché, 

proto míra hrozby vstupu nových konkurentů do takového odvětví není příliš vysoká, to však 

neznamená, že analyzovaná společnost nemůže být ohrožena ve svém postavení. Podmínkou 

je dostatečně vysoký kapitál. Špičkové technologie si vyžadují velké investice a také vysoce 

vzdělaný personál, který je bude umět ovládat a využít všechny jejich přednosti pro svůj 

prospěch. Ochota podniků vstoupit do daného sektoru se zvyšuje s mírou ziskovosti, jeho 

atraktivitou, schopností růstu a snadnou dostupností.  

Odběratelé 

Odběratelé značně ovlivňují aktivity podniku a ziskovost odvětví. Služby poskytuje 

společnost především dalším podnikům, zpravidla ne jednotlivcům. Zákazníci společnosti 

jsou z různých tržních segmentů. Největší procento zakázek je realizováno v odvětví hutního 

průmyslu, pro společnosti s významným postavením na trhu a dlouholetou tradicí, jmenovitě 

Třinecké železárny, a. s. a Mittal Steel Ostrava, a. s. Velké zastoupení mají také odběratelé  

ze segmentu energetiky, mezi kterými jednoznačně dominuje ČEZ, a.s. V dalších odvětvích, 

ve kterých společnost působí, je počet zakázek oproti dvěma výše zmiňovaným čtvrtinový.  

Pokud budeme brát v úvahu světový trh, tak společnost svou činnost soustředí zejména  

do Evropy, Asie a Ameriky.  
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Dodavatelé 

Mezi další faktor řadíme vyjednávací sílu dodavatelů. Společnost na realizaci svých 

projektů využívá prostředky od těchto dodavatelů: ABB, Control techniques, Danfoss, 

Emerson process management, Honeywell, Krohne, Siemens, Soft-tronik, Lapp kabel, AT 

computers, BD sensors. Většina těchto společností sídlí ve velkých městech České republiky 

(Praha, Brno, Ostrava) a provádí projekty v oblasti automatizace. Z větší míry se jedná o stálé 

dodavatele, tzn., že jeden druh materiálu poskytuje vždy tentýž dodavatel, není to však 

pravidlem úplně při každé objednávce. [37] 

Substituty a komponenty 

Nahradit služby jedné společnosti za služby jiné zpravidla není problém, zvlášť 

v situaci, kdy zákazník není plně spokojen. Substituty pro její produkty tedy existují. 

Společnost se ovšem snaží odlišit od konkurence poskytnutím služby navíc. Poskytnutím 

něčeho, co zákazník dokáže ocenit, něčeho, čeho si bude vážit a proto substituty nebude 

vyhledávat. Společnost by v této oblasti měla posílit reklamu.  

Konkurenti v odvětví 

Autel, a.s. považuje za své největší konkurenční výhody spolehlivost a flexibilitu, 

vysoce kvalifikované pracovníky na všech funkcích, špičkové technologické zázemí a vysoký 

stupeň znalosti jednotlivých technologií. Z hlediska oblasti působení společnosti může být 

konkurence rozdělena na: 

• konkurenci místa – tedy nejbližší podniky v okolí, 

• konkurenci produktu – tedy podniky podobného předmětu činnosti. 

Pro účely Porterovy analýzy konkurenčního prostředí se zaměříme pouze  

na konkurenci produktu. Konkurenčními podniky pro Autel jsou v této oblasti zejména: 

UNIS, a.s., Ingeteam, a.s., ZAT, a.s., I&C  ENERGO, a.s., inženýrské divize Siemens, s.r.o.  

a ABB, s.r.o., které nabízejí podobný nebo stejný sortiment. V zahraničí je to pak velké 

množství podniků provádějící projekty v oblasti automatizace a technologického silnoproudu. 

Hlavní činnosti UNIS, a.s. je řízení technologických procesů (projekční, inženýrská  

a dodavatelská činnost). Tato činnost byla v roce 1998 rozšířena o nabídku řešení silnoproudé 

části, tj. napájecích a distribučních systémů, a v roce 2002 též o implementace výrobních 

informačních systémů. Převážná část činnosti je zaměřena na větší investiční celky  
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v energetice, petrochemickém a chemickém průmyslu. Nedílnou součástí zákaznických služeb 

je poskytování kompletního servisu. [34] 

Společnost Ingeteam a.s. představuje významného a tradičního dodavatele 

komplexních řešení a služeb v oblasti průmyslové automatizace. Ingeteam, a.s. působí 

v oblasti hutního průmyslu, papírenského průmyslu, vodního hospodářství a dopravních 

systémů pro přesun hmot. Rozsah služeb se pohybuje od nalezení optimálního zákaznického 

řešení až po zajištění komplexní dodávky na klíč. [23] 

ZAT, a.s. je dodavatelem komplexních řešení v oblasti automatizace systémů řízení 

technologických procesů pro obory jaderná energetika, klasická energetika, povrchová těžba  

a doprava surovin, distribuce plynu, doprava, průmyslové procesy a zdravotnictví. [36] 

I&C ENERGO, a.s. patří mezi největší české dodavatele komplexních servisních 

služeb v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení  

pro různé průmyslové aplikace včetně zajištění systémové integrace a podpory. Je rovněž 

předním dodavatelem služeb a ucelených řešení pro řízení, diagnostiku a optimalizaci 

jaderných a klasických elektráren a tepláren. [22] 

Siemens je globálním elektrotechnickým koncernem. V České republice působí 

v průmyslové a veřejné infrastruktuře, energetice a zdravotnictví. Je největším 

poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí. V oblasti energetiky nabízí 

produkty a řešení pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie. [33] 

ABB, s.r.o. je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku  

a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost 

při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Svým zákazníkům nabízí 

přidanou hodnotu v podobě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center  

a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců. [18] 
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3.7.2 Analýza trhu, na kterém se společnost pohybuje 

Oblast působení Autel, a.s. je na světovém trhu produktů. Obchodními partnery jsou 

hlavně evropské společnosti, zatímco koncoví zákazníci jsou rozmístěni po celém světě. 

Kromě Evropy, kam soustředí 86% veškeré své činnosti, si vybudoval slušné jméno i v Asii  

a Americe.  

Graf 3.1: Přehled zakázek Autel, a.s. podle světadílů [vlastní zpracování na základě zdroje 37] 

Nejvíce zakázek realizuje samozřejmě v České republice, konkrétně 69%. Ze zemí,  

ve kterých podnik uskutečnil své projekty, hraje nejvýznamnější roli Čína s 9 procenty. 

Neméně důležitými zákazníky jsou rovněž podniky v Polsku (5%), Slovensku (4%), 

Maďarsku, Rusku, Ukrajině, USA a Německu (každá má po jednom procentu). 47% zakázek 

se realizuje pro technologické podniky a 53% pro koncového zákazníka. V posledních letech 

došlo k transformaci, kdy do zahraničí se orientuje až 60% projektů. [37] 

Společnost velice pevně zapustila své kořeny do světa průmyslu. Svou činnost 

zaměřuje do několika tržních segmentů, z nichž nejvíce zakázek je uskutečňováno v oblasti 

hutního průmyslu a energetiky. V segmentu hutnictví se jedná o aglomerace, koksové baterie, 

vysoké pece, konvertory, ohřívací pece, teplé válcovny drátů, profilů, plechů a dělící linky 

plechů. V oblasti energetiky jsou to kotle, turbíny, turbogenerátory, kompresory, vodárny,  

či předávací stanice. [19] 
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Graf 3.2: Přehled zakázek Autel, a.s. podle tržních segmentů [vlastní zpracování na základě zdroje 37] 

Jak je patrné z grafu 3.2, realizuje se největší procento zakázek (34%) v oblasti 

hutního průmyslu. Na druhém místě je energetika s 26%, na třetím místě ekologie s 10%  

a o čtvrté místo se dělí chemie s informačními technologiemi (každá má po osmi procentech). 

[37] 

3.8 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Analýza vnějšího prostředí bude v následující části doplněna analýzou zdrojů 

společnosti a SWOT analýzou. 

3.8.1 Analýza zdrojů společnosti 

Autel, a.s., jakožto dlouhodobě zisková a stabilní organizace, si zajišťuje finanční 

prostředky v prvé řadě ze zisku. Dalšími zdroji jsou pak revolvingové úvěry v City bank  

a Komerční bance a kontokorentní úvěr v KB, které se podle potřeby střídavě splácejí  

a čerpají. V neposlední řadě je důležité uzavírání smluv. Kromě zisku jsou dalšími stěžejními 

zdroji pro společnost výnosy z projektů, rozpracovanost (projekt ukončen, dosud 

nevyfakturováno), tržby za prodej zboží, převody z minulých let a účetní odpisy. [37] 
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3.8.2 Swot analýza 

 SWOT analýza se skládá ze dvou typů analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. 

Analýza SW se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek společnosti a vychází přímo 

z vnitřního prostředí podniku. Analýza OT je analýzou příležitostí a hrozeb, která vychází 

z vnějšího prostředí podniku, a to nejen z makroprostředí (politicko-právní, ekonomické, 

technologické, sociálně-kulturní), ale i z mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, 

konkurence, veřejnost). [3, s. 103] 

Silné stránky: 

• ryze český kapitál, 

• devatenáctiletá historie, 

• vysoce kvalifikovaní zaměstnanci ochotní se dále vzdělávat a přizpůsobovat aktuálním 

trendům, 

• personální stabilita, 

• spolehlivost a flexibilita, 

• pevná základna stálých zákazníků, 

• ISO 9001 certifikovaný systém řízení jakosti  

• více než 5000 úspěšně realizovaných projektů, 

• rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů v zahraničí, 

• inovativní a spolehlivá řešení, 

• špičkové technologické zázemí.  

Slabé stránky: 

• závislost na dodavatelích a přepravcích, 

• neatraktivnost webových stránek, 

• široké produktové portfolio,  

• okamžitá likvidita, 

• obratovost pohledávek a závazků, 

• nedostatečná tvorba rezerv, 

• zisková marže. 
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Příležitosti: 

• výhodná geografická poloha v blízkosti polských i slovenských hranic, 

• možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, 

• expanze do dalších zemí Ameriky a Asie, 

• důvěra zákazníků, 

• stále se zdokonalující technologie, 

• využívání možností informačního systému k zefektivnění spolupráce a rozhodovacích 

a řídících činností, 

• získání nových certifikací, 

• společensky odpovědné chování, 

• sledování změn v požadavcích zákazníků. 

Hrozby: 

• příchod nové konkurence, 

• vývoj celosvětové ekonomiky, 

• platební neschopnost zákazníků, 

• pokles poptávky,  

• sezónnost a výkyvy na trhu, 

• nedostatek podnikatelské infrastruktury a zařízení pro podporu rozvoje středně 

velkých podniků v MSK. 
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4 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY 

NA JEJÍ ZLEPŠENÍ 

Finanční analýza absolutních ukazatelů je zpracována za tři roky, konkrétně 2008, 

2009 a 2010. Analýza rozdílových, poměrových a provozních ukazatelů je zpracována za pět 

let a vychází z rozvahy, z výkazu zisku a ztráty, z přílohy v účetní závěrce a ostatních 

finančních výkazů společnosti v plném rozsahu za hospodářské období 2006 až 2010. Rok 

2011 v době zpracování diplomové práce nebyl ještě k dispozici, vzhledem k tomu, že daňové 

přiznání k dani z příjmu právnických osob podává za společnost daňový poradce  

až k 30. 6. 2012. 

4.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

V části analýza absolutních ukazatelů bude proveden horizontální rozbor aktiv, pasiv  

a výkazu zisku a ztráty a následně vertikální rozbor položek rozvahy. 

4.1.1 Horizontální rozbor aktiv 

Bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR a obrat do 50 mil. EUR řadí společnost 

podle pravidel Evropské unie mezi střední podniky. Její aktiva se pohybují ve výši  

přes 200 mil. Kč. Hodnota aktiv netto roku 2008 se oproti roku 2009 zvýšila cca o 22 mil. Kč 

(10%), což znamená, že společnost zvýšila svoji hodnotu. Opačnou situaci lze vypozorovat 

v roce 2010, kdy se aktiva snížila oproti předchozímu období o 23 mil. Kč (10%). Tento 

pokles způsobil razantní úbytek zásob. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál jsou v nulové 

hodnotě. Společnost tedy za poslední tři roky své existence nevydala žádné nové akcie. I přes 

tuto skutečnost se jedná o akciovou společnost. 
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Tabulka 4.1: Horizontální rozbor aktiv [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Položka aktiv (tis. Kč) 
Rok Změna 08/09 Změna 09/10 

2008 2009 2010 tis. Kč % tis. Kč % 
Aktiva celkem 220935 243098 219687 22163 10,0 -23411 -9,6 
DLOUHODOBÝ 
MAJETEK 70317 66625 73161 -3692 -5,3 6536 9,8 

DNM 519 434 998 -85 -16,4 564 130,0 
Software 519 434 998 -85 -16,4 564 130,0 
DHM 68795 65189 61168 -3606 -5,2 -4021 -6,2 
Pozemky 28244 28244 28244 0 0,0 0 0,0 
Stavby 27765 26665 25565 -1100 -4,0 -1100 -4,1 
Samostatné movité věci 12786 10280 7071 -2506 -19,6 -3209 -31,2 
Nedokončený DHM 0 0 288 0 0,0 288 100,0 
DFM 1004 1002 10995 -2 -0,2 9993 997,3 

Podíly v ovládaných  
a řízených osobách 854 852 10845 -2 -0,2 9993 1172,9 

Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 150 150 150 0 0,0 0 0,0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 149045 175163 146071 26118 17,5 -29092 -16,6 
ZÁSOBY 27243 47221 9723 19978 73,3 -37498 -79,4 

Nedokončená výroba  
a polotovary 27243 47221 9723 19978 73,3 -37498 -79,4 

DLOUHODOBÉ 
POHLEDÁVKY 5910 5241 6009 -669 -11,3 768 14,7 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 4471 0 0 -4471 -100,0 0 0,0 

Jiné pohledávky 1439 5241 6009 3802 264,2 768 14,7 
KRÁTKODOBÉ 
POHLEDÁVKY 111740 108767 124396 -2973 -2,7 15629 14,4 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 109398 92047 121733 -17351 -15,9 29686 32,3 

Stát - daňové pohledávky 21 2276 1099 2255 10738,1 -1177 -51,7 

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 2258 13897 1148 11639 515,5 -12749 -91,7 

Jiné pohledávky 62 547 416 485 782,3 -131 -23,9 
KFM 4153 13934 5943 9781 235,5 -7991 -57,3 
Peníze 375 264 273 -111 -29,6 9 3,4 
Účty v bankách 3778 13670 5670 9892 261,8 -8000 -58,5 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1572 1310 455 -262 -16,7 -855 -65,3 
Náklady příštích období 1478 1272 450 -206 -13,9 -822 -64,6 
Příjmy příštích období 94 38 5 -56 -59,6 -33 -86,8 
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Dlouhodobý majetek 

Společnost vlastní dlouhodobý majetek. Největší položku tvoří dlouhodobý hmotný 

majetek. Hodnota dlouhodobých aktiv se snížila v roce 2009 oproti roku 2008 o necelé 

4 mil. Kč, takže hodnota oběžných aktiv se musela nutně zvýšit o 26 mil. Kč, což potvrzuje 

rozdíl mezi částkami za současné a minulé období u této položky. Dlouhodobá a oběžná 

aktiva totiž dávají dohromady aktiva celkem, a ty se zvýšila o 22 mil. Kč, jak již bylo 

uvedeno dříve. V roce 2010 je situace opět opačná. Dlouhodobý majetek se ve srovnání 

s rokem 2009 zvýšil o 6,5 mil. Kč a oběžný majetek se snížil o 29 mil. Kč. Byl tedy 

zaznamenán celkový pokles 23 mil. Kč. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Podnik jako jedinou položku z dlouhodobého nehmotného majetku vlastní software, 

tzn., že jeho předmět podnikání se nepohybuje v oblasti hi-tech, kde je používání 

nehmotného majetku nezbytností. Položka zřizovacích výdajů je nulová, což svědčí  

o skutečnosti, že společnost už je nejméně sedm let na trhu. Nulový goodwill vypovídá nejen 

o tom, že společnost nikoho nekoupila ani nebyla koupena, ale také o tom, že dobré jméno 

podniku není oceněno znaleckým posudkem a tudíž není ani zohledněno v účetnictví.  

Dlouhodobý hmotný majetek 

U dlouhodobého hmotného majetku došlo v roce 2009 ve srovnání s předchozím 

obdobím k poklesu o 3,6 mil. Kč, v roce 2010 k dalšímu poklesu o 4 mil. Kč. Pokles 

způsobily samostatné movité věci. DHM je zhruba z  30% odepsaný. Tato skutečnost 

naznačuje pomalé zastarávání. Společnost vlastní pozemky a stavby. S ohledem na výšku 

dosavadních odpisů se nejedná o nově pořízené stavby. Rovněž nelze říct, že by šlo o starší 

budovy. Výše ročního odpisu staveb je 1,1 mil. Kč. Oprávky činí 7,7 mil. Kč. Podíl oprávek  

a odpisů je 7, tzn., že podnik existuje minimálně 7 let. Odpisovat totiž může začít po obdržení 

IČA. Samostatné movité věci jsou z větší poloviny odepsané, proto se bude většinou jednat  

o starší stroje a zařízení. Nedokončený DHM je ve výši 288 tis. Kč., z čehož lze usoudit, že se 

společnost pokusila v roce 2010 o modernizaci. 

Dlouhodobý finanční majetek 

Položka Podíly v ovládaných a řízených osobách dokládá, že podnik vlastní více  

než 51% upsaného kapitálu jiné společnosti. Jedná se tedy o mateřskou společnost,  
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která vlastní dceřiné společnosti. Z položky Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 

vyplývá, že má podíly do 20% ještě v další společnosti. 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva v roce 2009 oproti roku 2008 vzrostla o 26 mil. Kč (17%). Rychlost 

nárůstu je vyšší než u celkových aktiv. Nejvíce oproti předchozímu období vzrostl krátkodobý 

finanční majetek. V roce 2010 oběžná aktiva zaznamenala pokles o 29 mil. Kč (17%). 

Nejvíce oproti předchozímu období poklesl opět krátkodobý finanční majetek, konkrétně účty 

v bankách, a to o 8 mil. Kč. Největší položku z oběžných aktiv tvoří krátkodobé pohledávky. 

Zásoby jsou zhruba dva a půl krát nižší. Krátkodobý finanční majetek je osmkrát nižší. 

Zásoby 

Zásoby jsou položkou, která zaznamenala v průběhu tří sledovaných let největší 

procentní změny. V roce 2009 se zvýšily téměř o polovinu, v roce 2010 naopak poklesly  

o 80%. Stav zásob podnik vždy přizpůsobuje aktuální potřebě. Jedinou podstatnou položku 

v zásobách tvoří nedokončená výroba a polotovary. Hodnotit Autel na základě této položky 

by ovšem bylo velmi zavádějící. Cena nedokončené výroby se určuje dle přesně stanovených 

pravidel z hodnoty nakoupených dodávek a služeb a vnitřních nákladů jednotlivých 

pracovníků na zakázkách. Z rozvahy nelze určit, zda se v meziobdobí neobjevil nový 

sortiment nebo zda nedošlo k přecenění. Materiál ve výši 1000 Kč je možné považovat  

za zanedbatelný. Společnost nemá žádné zboží, neznamená to však, že by se zbožím 

neobchodovala. Nedisponuje ani žádnými výrobky. Když nahlédneme do výkazu zisku  

a ztrát, jsou vidět vysoké tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Společnost se tedy 

zabývá prodejem služeb. 

Dlouhodobé pohledávky 

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů společnost snížila na nulu. Snaží se tedy 

zkracovat dobu splatnosti a vystavuje odběratelům pouze krátkodobé pohledávky se 

splatností do jednoho roku, aby získala rychleji dostatečné peněžní prostředky na úhradu 

svých závazků. Jiné pohledávky se zvýšily v roce 2009 ve srovnání s předchozím obdobím  

o 260%, v roce 2010 pak ještě o 15%. Tento nárůst způsobily dlouhodobé pohledávky  

za zaměstnanci v souvislosti s poskytnutými půjčkami.  
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Krátkodobé pohledávky 

Největší část krátkodobých pohledávek tvoří pohledávky z obchodních vztahů,  

které v roce 2009 oproti předchozímu období klesly o 16%. Tento pokles byl současně 

doprovázen razantním nárůstem finančního majetku o 236%. Lze z toho usoudit, že se 

zvýšila platební schopnost odběratelů. Zvýšily se daňové pohledávky i krátkodobě 

poskytnuté zálohy. V roce 2010 pohledávky z obchodních vztahů stouply o 32%. Tento nárůst 

byl současně doprovázen poklesem finančního majetku o 57%. Lze z toho usoudit, že se 

zhoršila platební schopnost odběratelů. Snížily se daňové pohledávky i krátkodobě 

poskytnuté zálohy. Trvalá existence krátkodobých poskytnutých záloh, které se patrně 

vztahují na zálohy poskytnuté dodavatelům, svědčí o průměrném postavení na trhu. Jejich 

pokles ve srovnání s rokem 2009 o 92% však upozorňuje na jisté zhoršení. 

Krátkodobý finanční majetek 

Peníze na účtech v bankách se zvýšily mezi lety 2009 a 2010 o 10 mil. Kč. Příčinou 

bylo jednak zlepšení platební schopnosti odběratelů, jednak přijetí bankovního úvěru. V roce 

2010 došlo ke snížení o 8 mil. Kč. Z položky peníze je patrné, že analyzovaný podnik 

nedisponuje dostatečnou hotovostí. Hodnota její okamžité likvidity se pohybuje v rozmezí 

0,05 - 0,09, což je hluboko pod doporučenou hodnotou. Jelikož na pokladně drží pouze 

minimální hotovost, realizuje pravděpodobně většinu plateb přes bankovní účet. Společnost 

tedy bude mít nemalé problémy s likviditou a s úhradou krátkodobých závazků. Bude 

muset pravděpodobně čerpat úvěr. Výška bankovního účtu je dostačující jak ve vztahu 

k pohledávkám, tak ve vztahu k tržbám. 

Časové rozlišení 

Položka časového rozlišení poklesla meziročně 2008/2009 skoro o 17%, 2009/2010  

o 65%. Náklady příštích období tvoří předem zaplacené nájemné. 

4.1.2 Horizontální rozbor pasiv 

Z pohledu na pasiva je patrné, že ve společnosti převažuje financování cizím 

kapitálem. Poměr mezi cizím a vlastním kapitálem je 60:40, což je téměř ideální. Lze hovořit 

o dostatečné finanční nezávislosti podniku. Zároveň celková zadluženost společnosti je 

optimální. Při vyšších hodnotách by věřitelé váhali s poskytnutím úvěru  

a požadovali by vyšší úrok. Nižší zadlužení by bylo neefektivní. 
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Tabulka 4.2: Horizontální rozbor pasiv [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Položka pasiv (tis. Kč) 
Rok Změna 08/09 Změna 09/10 

2008 2009 2010 tis. Kč % tis. Kč % 
Pasiva celkem 220935 243098 219687 22163 10,0 -23411 -9,6 
VLASTNÍ KAPITÁL 94806 91328 95650 -3478 -3,7 4322 4,7 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL 10772 10772 10772 0 0,0 0 0,0 
Základní kapitál 10772 10772 10772 0 0,0 0 0,0 
KAPITÁLOVÉ FONDY 8697 8696 8689 -1 0,0 -7 -0,1 
Emisní ážio 8730 8730 8730 0 0,0 0 0,0 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetků a závazků -32 -34 -41 -2 6,3 -7 20,6 

REZERVNÍ FONDY, 
NEDĚLITELNÝ FOND  
A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 

1100 1100 1100 0 0,0 0 0,0 

Zákonný rezervní fond 1100 1100 1100 0 0,0 0 0,0 
VH MINULÝCH LET 42029 67503 68530 25474 60,6 1027 1,5 
Nerozdělený zisk minulých let 42029 67503 68530 25474 60,6 1027 1,5 
VH BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO 
OBDOBÍ 32207 3257 6560 -28950 -89,9 3303 101,4 

CIZÍ ZDROJE 125614 150947 117261 25333 20,2 -33686 -22,3 
REZERVY 0 5250 5250 5250 100,0 0 0,0 
Ostatní rezervy 0 5250 5250 5250 100,0 0 0,0 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 2901 1672 1345 -1229 -42,4 -327 -19,6 
Závazky z obchodních vztahů 0 0 3 0 0,0 3 100,0 
Jiné závazky 1084 674 270 -410 -37,8 -404 -59,9 
Odložený daňový závazek 1817 998 1072 -819 -45,1 74 7,4 
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 105603 107480 64022 1877 1,8 -43458 -40,4 
Závazky z obchodních vztahů 61439 74504 35022 13065 21,3 -39482 -53,0 
Závazky za společníky 4016 52 0 -3964 -98,7 -52 -100,0 
Závazky k zaměstnancům 14271 4963 2884 -9308 -65,2 -2079 -41,9 
Závazky ze sociálního zabezpečení  
a zdravotního pojištění 10367 3004 3307 -7363 -71,0 303 10,1 

Stát - daňové závazky a dotace 12447 2549 4031 -9898 -79,5 1482 58,1 
Krátkodobé přijaté zálohy 2290 22281 4552 19991 873,0 -17729 -79,6 
Dohadné účty pasivní 773 127 24 -646 -83,6 -103 -81,1 
Jiné závazky 0 0 14202 0 0,0 14202 100,0 
BANK. ÚVĚRY A VÝPOMOCI 17111 36545 46644 19434 113,6 10099 27,6 
Krátkodobé bankovní úvěry 17111 36545 46644 19434 113,6 10099 27,6 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 514 823 6776 309 60,1 5953 723,3 
Výdaje příštích období 290 703 6776 413 142,4 6073 863,9 
Výnosy příštích období 225 120 0 -105 -46,7 -120 -100,0 



52 
 

Vlastní kapitál 

 Kromě poklesu výsledku hospodaření běžného účetního období a navyšování 

nerozděleného zisku minulých let se ve vlastním kapitálu neodehrávají žádné výraznější 

změny. 

Základní kapitál 

Podnik má základní kapitál upsán ve výši 10,77 mil. Kč. Tato výše opět potvrzuje 

skutečnost, že se jedná o akciovou společnost. 

Kapitálové fondy 

Kapitálové fondy zůstaly oproti předchozímu období nezměněny. Emisní ážio  

ve stejné výši jako v předcházejícím období svědčí o tom, že společnost nenavyšovala 

základní kapitál upsáním nových akcií. Položka ostatních kapitálových fondů je nulová, 

podnik tedy nezískal žádné dotace, ani neobdržel žádné dary. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 

Zákonný rezervní fond společnosti má hodnotu 1,1 mil. Kč. Jakožto akciová 

společnost musí tvořit fond v zákonem stanovené výši. Položka statutárních a ostatních 

fondů je nulová. Tuto skutečnost nelze hodnotit jako pozitivní, neboť tyto prostředky navyšují 

hodnotu společnosti a mají také charakter skrytých rezerv. Mohou být využity na úhrady 

potenciálních budoucích ztrát a rovněž zvyšují možnost získat úvěr. 

Výsledek hospodaření minulých let  

Nerozdělený zisk minulých let se postupně navyšuje, lze tedy usuzovat, že nebyly 

vyplaceny příliš vysoké dividendy akcionářům. Společnost se spíše snaží udržovat 

dostatečnou rezervu ve formě vlastních zdrojů na případné investice. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 2009 oproti předcházejícímu roku 

prudce poklesl, a to o 90%. Způsobily to klesající výkony reagující na pokles poptávky. 

V roce 2010 se podařilo pokles výkonů zastavit a výsledek hospodaření se nepatrně zvýšil. 

Zájem zákazníků o produkty společnosti tedy opět roste. 
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Cizí zdroje  

Cizí zdroje ve společnosti převyšují vlastní kapitál. Mezi lety 2008 a 2009 došlo  

k nárůstu o 25 mil. Kč (22%), což bylo způsobeno vytvořením rezerv a přijetím 

bankovních úvěrů. O rok později naopak poklesly o 25 mil. Kč (22%), což bylo způsobeno 

snížením krátkodobých pohledávek. Ještě více se tímto zoptimalizoval poměr  

mezi financováním cizím a vlastním kapitálem.  

Rezervy 

V roce 2009 došlo oproti minulému období k navýšení rezerv o 100%. Tuto změnu 

způsobila položka ostatní rezervy. Společnost tehdy vytvořila rezervu na obchodní riziko,  

neboť předpokládala neplánované výdaje související s jednou ze zakázek, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit průběh hospodaření. Tyto výdaje se v následujícím roce objevily  

a potvrdily tak správnost rozhodnutí vedení. Jednalo se o rezervu nedaňovou. V roce 2010 

nebyla zaznamenána žádná změna.  

Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobé závazky se v roce 2009 snížily o více než 40% a v roce 2010 o 20%. 

Společnost se tedy snaží tyto závazky rychle uhradit. Z dlouhodobých závazků má společnost 

jiné závazky a odložený daňový závazek. Pod jinými závazky se účtují závazky z titulu 

přijatých půjček.  

Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky zůstaly v roce 2009 ve srovnání s předchozím obdobím zhruba  

na stejné úrovni. Závazky z obchodních vztahů vzrostly o 21%, klesá tedy schopnost jejich 

úhrady. Tato skutečnost souvisí s nedostatečnou likviditou. V roce 2010 je situace opačná. 

Krátkodobé závazky poklesly o 43 mil. Kč (40%). Závazky z obchodních vztahů se snížily 

skoro o 53%, společnosti se proto daří zlepšovat svoji platební schopnost. Závazky  

ke společníkům se snížily z 52 tis. Kč až na nulovou hodnotu. Tato změna souvisí 

s metodikou vyplácení dividend. 

 Dramatický vývoj můžeme sledovat u závazků k zaměstnancům a u závazků  

ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které zaznamenaly v roce 2009 ve srovnání 

s rokem 2008 zhruba šedesátiprocentní pokles. Po nahlédnutí do výkazu zisku a ztráty je 

zřejmé, že mzdové náklady se snížily o 41%. Tento pokles často souvisí s propouštěním. 
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V analyzovaném podniku ovšem k žádnému velkému propouštění nedošlo. Společnost se 

rozhodla na vzniklou nepříznivou situaci reagovat vyplácením pouze základní mzdy  

bez odměn, prémií, příplatků apod. Podnik vykazuje vyšší hodnoty závazků ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění než kolik činí zákonná povinnost. Z výkazu zisku a ztrát 

ale vyplývá, že roční odvody odpovídají zákonem stanovené výši. Rozdíl může být vyvolaný 

specifiky vztahu mzdových nákladů a sociálního zabezpečení, které jsou typické pro měsíc 

prosinec.  

I v roce 2010 pokračuje trend snižování závazků k zaměstnancům. Jejich pokles 

tentokrát činí 42%. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění přitom narostly 

o 10%. A mzdové náklady se zvýšily o 8%. Ze mzdových nákladů a průměrné mzdy vyplývá, 

že v roce 2008 zaměstnávala společnost zhruba 150 pracovníků. V roce 2009 se jejich počet 

skoro zdvojnásobil na 260 a v roce 2010 opět poklesl na původních 150 pracovníků. Tyto 

odhady však nejsou pravdivé, neboť počet zaměstnanců se drží po celé hodnocené období  

na úrovni 120 (přepočtený počet zaměstnanců). Razantní změny ve mzdové oblasti jsou 

způsobeny výkyvy ve vyplácených mzdách a nikoliv propouštěním. Tato skutečnost souvisí 

se systémem odměňování. Roční odměny nejsou v plné výši součástí prosincové mzdy. 

V prosinci se vyplácí zhruba polovina ročních odměn, doplatek je pak v březnu následujícího 

roku. 

V roce 2009 se snížily daňové závazky a dotace. Naopak zvýšily se krátkodobé přijaté 

zálohy, a to opět dramatickým způsobem téměř o 873%. Dohadné účty pasivní jsou 

v zanedbatelné výši, nemají tudíž žádný vliv na hospodaření podniku. Společnost neemitovala 

žádné krátkodobé dluhopisy. V roce 2010 se daňové závazky a dotace zvýšily. Naopak snížily 

se krátkodobé přijaté zálohy, konkrétně o 80%. Jiné závazky se navýšily z nulové hodnoty  

na 14 mil. Kč. V tomto případě se jedná o předpis odměn pro členy statutárních orgánů. 

Bankovní úvěry a výpomoci 

Krátkodobé bankovní úvěry zaznamenaly nárůst v roce 2009 oproti předchozímu 

období o 114%, v roce 2010 o dalších 28%, což vypovídá o určitém investičním záměru 

podniku. Dlouhodobý bankovní úvěr společnost ve sledovaném období nepřijala. 
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Časové rozlišení 

Společnost má výdaje příštích období, což znamená, že platba peněz je odsunutá,  

i výnosy příštích období, u kterých naopak příjem peněz předchází. Obě formy jsou pro ni 

z hlediska cash-flow výhodné. 

4.1.3 Horizontální rozbor výkazu zisku a ztráty 

Tržby za prodej zboží roku 2009, stejně jako náklady vynaložené na prodané zboží  

ve srovnání s přechozím obdobím poklesly zhruba o 30%. Obchodní marže poklesla 

dokonce o 44%. Tento negativní trend můžeme pozorovat i u výkonů, kdy tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb poklesly o polovinu. V opačné situaci je změna stavu zásob 

vlastní činnosti, která vzrostla. Nárůst této položky o 22,5 mil. Kč v absolutní částce znamená, 

že byly dokončeny výrobky v této výši. Výška tržeb za prodej zboží dosahuje pouze 0,5% 

objemu tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, jejich snížení má tedy pro podnik 

zanedbatelný význam. Oproti tomu tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou  

pro společnost zásadní, neboť jejím předmětem činnosti jsou právě služby.  

Tabulka 4.3: Podíl prodeje zboží a výkonů [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Rok 2008 2009 2010 
Podíl prodeje zboží a výkonů 0,37% 0,50% 0,36% 

Z podílu tržeb za prodej zboží a výkonů vyplývá skutečnost, že se jedná o výrobní 

podnik, nikoliv obchodní společnost. Je však nutné dále zdůraznit, že pod pojmem „výrobní“ 

nelze chápat běžnou hmotnou výrobu, ale inženýring.  
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Tabulka 4.4: Horizontální rozbor výkazu zisku a ztráty [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Položka VZZ (tis. Kč) 
Rok Změna 08/09 Změna 09/10 

2008 2009 2010 tis. Kč % tis. Kč % 
Tržby za prodej zboží 1926 1377 1010 -549 -28,5 -367 -26,7 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 1596 1192 818 -404 -25,3 -374 -31,4 

OBCHODNÍ MARŽE 330 184 192 -146 -44,2 8 4,3 
VÝKONY 517213 273190 282977 -244023 -47,2 9787 3,6 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 519809 253213 320474 -266596 -51,3 67261 26,6 

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti -2596 19978 -37497 22574 -869,6 -57475 -287,7 

VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 357988 198806 200494 -159182 -44,5 1688 0,8 
Spotřeba materiálu a energie 245801 123910 121416 -121891 -49,6 -2494 -2,0 
Služby 112187 74897 79078 -37290 -33,2 4181 5,6 
PŘIDANÁ HODNOTA 159555 74568 82674 -84987 -53,3 8106 10,9 
OSOBNÍ NÁKLADY 101834 60077 64553 -41757 -41,0 4476 7,5 
Mzdové náklady 72723 42922 46427 -29801 -41,0 3505 8,2 
Náklady na sociální 
zabezpečení  
a zdravotní pojištění  

26489 15291 16248 -11198 -42,3 957 6,3 

Sociální náklady 2622 1864 1878 -758 -28,9 14 0,8 
DANĚ A POPLATKY 177 154 230 -23 -13,0 76 49,4 
ODPISY DHNM 6226 5601 5173 -625 -10,0 -428 -7,6 
TRŽBY Z PRODEJE DM 473 477 172 4 0,8 -305 -63,9 
ZŮSTATKOVÁ CENA DM 183 0 0 -183 -100,0 -100 0,0 

ZMĚNA STAVU REZERV  
A OPRAVNÝCH POLOŽEK 481 4892 286 4411 917,0 -4606 -94,2 

OST. PROVOZNÍ VÝNOSY 2414 2480 2259 66 2,7 -221 -8,9 
OST. PROVOZNÍ NÁKLADY 1352 1424 1127 72 5,3 -297 -20,9 
PROVOZNÍ VH 52187 5378 13736 -46809 -89,7 8358 155,4 
TRŽBY Z PRODEJE CP 298 0 533 -298 -100,0 533 100,0 
PRODANÉ CP A PODÍLY 298 0 533 -298 -100,0 533 100,0 
VÝNOSY Z OSTATNÍHO 
DFM 877 1253 1096 376 42,9 -157 -12,5 

VÝNOSOVÉ ÚROKY 979 324 748 -655 -66,9 424 130,9 
NÁKLADOVÉ ÚROKY 814 682 1296 -132 -16,2 614 90,0 
OST. FINANČNÍ VÝNOSY 2328 2059 2196 -269 -11,6 137 6,7 
OST. FINANČNÍ NÁKLADY 15164 5108 8520 -10056 -66,3 3412 66,8 
FINANČNÍ VH -11794 -2154 -5775 9640 -81,7 -3621 168,1 
VH ZA BĚŽNOU ČINNOST 31961 2693 6162 -29268 -91,6 3469 128,8 
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 251 705 507 454 180,9 -198 -28,1 
MIMOŘÁDNÝ VH 246 564 397 318 129,3 -167 -29,6 
VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 32207 3257 6560 -28950 -89,9 3303 101,4 
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VÝKONY VÝKONOVÁ SPOTŘEBA PŘIDANÁ HODNOTA

Meziroční razantní pokles výkonů (2008/2009), který je patrný z tabulky, tedy 

znamená velký problém. Jednou z příčin byl dramatický pokles poptávky (nezájem 

zákazníků o služby této společnosti) doprovázen změnami ve struktuře požadavků 

zákazníků. Vývoj výkonové spotřeby je třeba hodnotit pozitivně. Poklesla téměř o polovinu. 

Společnosti se podařilo snížit jak náklady na materiál a energie, tak náklady na služby. 

Struktura výkonové spotřeby vypovídá o materiálově a energeticky náročné výrobě, neboť 

spotřeba materiálu a energie dosahuje 60% hodnoty výkonové spotřeby. Přidaná hodnota by 

měla jednoznačně růst. I tržby mohou stagnovat, když přidaná hodnota roste. Pokud ale klesá 

stejně jako v našem případě, je zřejmé, že je něco špatně. Její podíl na tržbách se pohybuje 

kolem 27% a každým rokem klesá. Toto snížení lze do velké míry přisuzovat poklesu 

celosvětové ekonomiky, který v roce 2009 nastal a s kterým se společnost nedokázala příliš 

úspěšně poprat. Výrazný pokles zhruba o polovinu lze vysledovat i u všech ostatních nákladů. 

Mzdové náklady již byly rozebrány v analýze rozvahy. Společnost tedy neponechala nic 

náhodě a na vzniklou nepříznivou situaci zareagovala řadou úsporných opatření. Odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se snížily o 1 mil. Kč. Tento fakt souvisí 

s úbytkem dlouhodobého hmotného majetku, který lze daňově odepisovat. 

Graf 4.1: Vývoj výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

V roce 2010 pokračuje klesající trend tržeb za prodej zboží i nákladů vynaložených  

na prodané zboží. Tržby poklesly o 27%, kdežto související náklady o 31%, proto se obchodní 

marže nepatrně zvýšila o 4%. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb naopak narostly 

ve srovnání s rokem 2009 téměř o 27%, což lze považovat za velký úspěch. V opačné 

situaci je změna stavu zásob vlastní činnosti, která se snížila a dostala se dokonce  
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až do záporných hodnot. Pokles této položky o 57 mil. Kč znamená, že přibylo 

nedokončených výrobků v této výši.  

Graf 4.2: Tržby za prodej výrobků a služeb [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

V grafu č. 4.2 je zaznamenán vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

v průběhu deseti let. Společnost se postupně rozrůstá, i přes poměrně kolísavý trend. V roce 

2008 dosáhla největších tržeb ve své dosavadní historii. Nárůst oproti roku 2007 byl 

čtyřicetiprocentní.  

Nárůst výkonů o 9,7 mil. Kč v roce 2010 je nutno ohodnotit velmi pozitivně. 

Společnost se dokázala vyrovnat s dramatickým poklesem poptávky v roce 2009. Výkonová 

spotřeba se zvýšila jen nepatrně, a to o 1,6 mil. Kč. Nárůst nelze považovat za negativní, 

souvisí pouze s nárůstem výkonů. Společnosti se podařilo snížit náklady na materiál a energie 

o 2 mil. Kč. Náklady na služby se naopak zvýšily o 4 mil. Kč. Přidaná hodnota se zvýšila 

oproti roku 2009 v absolutní částce o 8 mil. Kč (11%). Tempo růstu je však stále menší  

než u tržeb. Ostatní náklady zůstaly zhruba ve stejné výši jako v předcházejícím období. 

Společnost se tedy snaží pokračovat v úsporných krizových opatřeních a udržet náklady  

na co nejnižší úrovni.  

Dlouhodobý majetek společnost prodává dráž než je zůstatková cena, to znamená,  

že se jedná o zařízení, které se ještě někomu vyplatí koupit. Materiál neprodává vůbec. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku vzrostly v roce 2009 ve srovnání s předchozím 

obdobím o 43%, v roce 2010 naopak poklesly o 13%. Jediná položka, která tento nárůst 
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PROVOZNÍ VH FINANČNÍ VH MIMOŘÁDNÝ VH VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

způsobila, se nazývá výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku, tedy výnosy 

plynoucí ze společností, kde má tento podnik podíl na základním kapitálu do 20%. 

Výnosové úroky se v roce 2009 snížily o 655 tis. Kč. Tyto úroky plynou z úročení 

bankovního účtu. Pokles znamená, že společnost postupně snižuje stav peněžních prostředků 

na bankovním účtu. Nákladové úroky se snížily o 132 tis. Kč. Vzhledem k přijetí vysokého 

bankovního úvěru, banka snížila úrokovou sazbu. V roce 2010 nákladové úroky opět 

rostou. 

Graf 4.3: Vývoj výsledků hospodaření [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

 

Z grafu č. 4.3 je patrné, že provozní výsledek hospodaření poklesl mezi lety 2008  

a 2009 o 47 mil. Kč (o 90%). Toto snížení bylo způsobeno poklesem tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb. V roce 2010 se situace obrátila k lepšímu. Výsledek hospodaření vzrostl  

o 8 mil. Kč (155%). Na pozitivním vývoji se podílela výše osobních nákladů, které rostly 

nižším tempem než přidaná hodnota.  

Finanční výsledek hospodaření roku 2009 se podařilo snížit cca o 10 mil. Kč. Jedná se 

o stejnou částku jako u ostatních finančních nákladů, můžeme jim tedy přisoudit podíl  

na tomto poklesu. Vliv kurzových rozdílů nebyl zdaleka tak markantní jako v roce 2008, 

proto došlo ke zlepšení finančního výsledku hospodaření. V roce 2010 se VH dostává opět  

do větších záporných hodnot, cca -6 mil. Kč, kvůli růstu ostatních finančních nákladů. Tuto 

změnu opět zapříčinily kurzové ztráty. 
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Společnost ve všech třech letech dosahuje mimořádných výnosů, musí tedy zákonitě 

odvést i daň z mimořádné činnosti. Jedná se o výnosy z operací zcela mimořádných vzhledem 

k běžné činnosti, jakož i výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. 

V analyzovaném podniku figurují v této položce pojistná plnění ze strany pojišťovny.  

Výsledek hospodaření za účetní období se mezi lety 2008 a 2009 dramaticky snížil 

vlivem poklesu provozního výsledku hospodaření, a to o 90%. V roce 2010 vzrostly výkony, 

tím i provozní výsledek hospodaření a tím i celkový zisk. Důsledky nepříznivé situace  

tak byly redukovány.  

4.1.4 Vertikální rozbor aktiv 

Autel, a.s. se zabývá poskytováním služeb a tomu také odpovídá jeho majetková 

struktura. Jelikož dlouhodobý majetek je oproti oběžným aktivům v celém sledovaném 

období zhruba v poloviční výši, jak je vidět z níže vytvořeného grafu, jedná se o kapitálově 

lehkou společnost. Vývoj dlouhodobého majetku i oběžných aktiv je kolísavý.  

Graf 4.4: Vývoj položek aktiv v čase [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

V roce 2009 vzrostly oběžná aktiva ve srovnání s rokem 2008 z 67% na 72%, v roce 

2010 se opět vrátily na původní hodnotu. Opačný vývoj lze pozorovat u dlouhodobého 

majetku, který činil v roce 2008 téměř 32%, v roce 2009 se snížil na 27% a v roce 2010 se 

přehoupl přes 33%. Položka časového rozlišení nepřesahuje ani v jednom roce hranici 

jednoho procenta. 
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Tabulka 4.5: Vertikální rozbor aktiv [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Položka aktiv 
Rok 

2008 2009 2010 
Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 31,83% 27,41% 33,30% 
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 0,23% 0,18% 0,45% 
Software 0,23% 0,18% 0,45% 
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 31,14% 26,82% 27,84% 
Pozemky 12,78% 11,62% 12,86% 
Stavby 12,57% 10,97% 11,64% 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5,79% 4,23% 3,22% 
DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 0,45% 0,41% 5,00% 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,39% 0,35% 4,94% 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,07% 0,06% 0,07% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 67,46% 72,05% 66,49% 
ZÁSOBY 12,33% 19,42% 4,43% 
Nedokončená výroba a polotovary 12,33% 19,42% 4,43% 
Dlouhodobé pohledávky 2,67% 2,16% 2,74% 
Jiné pohledávky 0,65% 2,16% 2,74% 
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 50,58% 44,74% 56,62% 
Pohledávky z obchodních vztahů 49,52% 37,86% 55,41% 
Stát - daňové pohledávky 0,01% 0,94% 0,50% 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,02% 5,72% 0,52% 
Jiné pohledávky 0,03% 0,23% 0,19% 
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 1,88% 5,73% 2,71% 
Peníze 0,17% 0,11% 0,12% 
Účty v bankách 1,71% 5,66% 2,58% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,71% 0,54% 0,21% 
Náklady příštích období 0,67% 0,52% 0,20% 
Příjmy příštích období 0,04% 0,02% 0,00% 

Největší položku dlouhodobých aktiv představuje dlouhodobý hmotný majetek. Tvoří 

v průměru 31% veškerých aktiv společnosti. Podíl dlouhodobého nehmotného a finančního 

majetku je zanedbatelný. Největší položkou z oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky, 

konkrétně pohledávky z obchodních vztahů (v průměru 48% aktiv celkem). Zásoby se 

podařilo snížit z původních 12% v roce 2008 na 4% v roce 2009. Pokles krátkodobého 

finančního majetku doprovázený mírným nárůstem krátkodobých pohledávek v průběhu dvou 

posledních let lze považovat za negativní jev z hlediska likvidity.  
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4.1.5 Vertikální analýza pasiv 

Z provedené vertikální analýzy je zřejmé, že společnost je financována především 

cizími zdroji, a to krátkodobými závazky, které představují 48% pasiv celkem. V letech  

2009 – 2010 dochází k navyšování vlastního kapitálu na úkor cizích zdrojů, což má  

za následek růst finanční stability podniku. Vliv ostatních pasiv lze v tomto případě považovat 

za zanedbatelný.  

Graf 4.5: Vývoj položek pasiv v čase [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Cizí zdroje představovaly v roce 2008 téměř 57% všech pasiv, v roce 2009 už to bylo 

62% a v roce 2010 nastal pokles na 53%. Vlastní kapitál tvořil v roce 2008 i 2010 43% všech 

pasiv, v roce 2009 to bylo necelých 38%. Položku časového rozlišení lze považovat 

s výjimkou roku 2010, kdy překročila 3%, za zanedbatelnou. 
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Tabulka 4.6: Vertikální rozbor pasiv [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Položka 
Rok  

2008 2009 2010 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 

VLATNÍ KAPITÁL 42,91% 37,57% 43,54% 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL  4,88% 4,43% 4,90% 

Základní kapitál 4,88% 4,43% 4,90% 

KAPITÁLOVÉ FONDY 3,94% 3,58% 3,96% 

Emisní ážio 3,95% 3,59% 3,97% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -0,01% -0,01% -0,02% 

REZERVNÍ FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND  
A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 0,50% 0,45% 0,50% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,50% 0,45% 0,50% 

VH MINULÝCH LET 19,02% 27,77% 31,19% 

Nerozdělený zisk minulých let 19,02% 27,77% 31,19% 

VH BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 14,58% 1,34% 2,99% 

CIZÍ ZDROJE 56,86% 62,09% 53,38% 
REZERVY 0,00% 2,16% 2,39% 

Ostatní rezervy 0,00% 2,16% 2,39% 

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 1,31% 0,69% 0,61% 

Jiné závazky 0,49% 0,28% 0,12% 

Odložený daňový závazek 0,82% 0,41% 0,49% 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 47,80% 44,21% 29,14% 

Závazky z obchodních vztahů 27,81% 30,65% 15,94% 

Závazky za společníky 1,82% 0,02% 0,00% 

Závazky k zaměstnancům 6,46% 2,04% 1,31% 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4,69% 1,24% 1,51% 
Stát - daňové závazky a dotace 5,63% 1,05% 1,83% 

Krátkodobé přijaté zálohy 1,04% 9,17% 2,07% 

Dohadné účty pasivní 0,35% 0,05% 0,01% 

BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI 7,74% 15,03% 21,23% 

Krátkodobé bankovní úvěry 7,74% 15,03% 21,23% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,23% 0,34% 3,08% 
Výdaje příštích období 0,13% 0,29% 3,08% 

Výnosy příštích období 0,10% 0,05% 0,00% 

Ve vlastním kapitálu je největším zdrojem financování nerozdělený zisk minulých 

let. Jeho podíl na celkových pasivech se neustále zvyšuje. V roce 2008 to bylo 19%, o rok 

později 28% a v roce 2010 zaujímal 31%. V podniku tak zůstává stále více prostředků 

v podobě čistého zisku. V roce 2008 zaujímal velkou část pasiv společnosti také výsledek 
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hospodaření běžného účetního období. V následujících letech se však jeho procentuální podíl 

prudce snížil. Ostatní položky – kapitálové fondy, rezervní fondy a základní kapitál, jsou  

ve srovnání se ziskem na velmi nízké úrovni.  

V cizím kapitálu dominují krátkodobé závazky. Jejich podíl na celkových pasivech se 

v čase postupně snižuje, z 48% v roce 2008 na 30% v roce 2010. Tento klesající trend 

pozitivně ovlivňuje likviditu podniku. Opačný jev je možné vidět u krátkodobých bankovních 

úvěrů, které narůstají. Z 8% v roce 2008 skočily až na 21% v roce 2010.  

4.2 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

V této části budou posouzeny výsledky výpočtů čistého pracovního kapitálu a čistého 

peněžního majetku. 

Tabulka 4.7: Rozdílové ukazatele [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Rozdílové ukazatele v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý pracovní kapitál 21820 30990 26331 31138 35405 

Čisté pohotové prostředky  - -   - -   - 

Čistý peněžní majetek 22372 28751 16199 20462 72326 

4.2.1 Čistý pracovní kapitál 

 Pro výpočet čistého pracovního kapitálu byl zvolen manažerský přístup, který vychází 

z aktiv společnosti. Čistý pracovní kapitál nabývá ve všech hodnocených letech kladných 

hodnot. Je tedy zřejmé, že se podnik snaží používat opatrnější strategii financování a vyhnout 

se tím problémům v případě vzniku mimořádných výdajů. Mezi lety 2006 a 2007 došlo 

k mírnému nárůstu, v následujícím roce k poklesu a od roku 2008 tento ukazatel opět 

vykazuje rostoucí trend. Krátkodobý majetek tedy převyšuje krátkodobé závazky a vytváří 

určitý finanční polštář pro splácení těchto závazků. Čím vyšší hodnot ČPK dosahuje, tím je 

situace ve společnosti lepší. Mohlo by se tak zdát, že je podnik vysoce likvidní. ČPK však 

nelze ztotožňovat s ukazateli likvidity. 
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Graf 4.6: Vývoj čistého pracovního kapitálu [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

 Ve výše uvedeném grafu je vidět vývoj čistého pracovního kapitálu. Z 21 mil. Kč 

v roce 2006 se vyhoupl až na 35 mil. Kč v roce 2010. 

4.2.2 Čisté pohotové prostředky 

K výpočtu čistých pohotových prostředků je zapotřebí znát stav okamžitě splatných 

závazků v jednotlivých letech. Jejich výši však společnost odmítla uveřejnit, proto ukazatel 

nemohl být vypočten. 

4.2.3 Čistý peněžní majetek 

 Vývoj čistého peněžního majetku v podstatě kopíruje vývoj čistého pracovního 

kapitálu. V prvních dvou letech sledovaného období byl zaznamenán nárůst, pak pokles  

a v posledních třech letech opět nárůst.  

4.3 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

V této části budou postupně analyzovány jednotlivé poměrové ukazatele, konkrétně 

likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability. 
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4.3.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity poměřují v podstatě finanční zdroje společnosti s tím, co musí 

uhradit. Pro účely analýzy byly zvoleny okamžitá likvidita, pohotová likvidita a běžná 

likvidita. 

Tabulka 4.8: Ukazatele likvidity [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

 Okamžitá likvidita, která vychází z nejlikvidnějších aktiv (v čitateli krátkodobý 

finanční majetek) se pohybuje po celé sledované období hluboko pod doporučenými 

hodnotami (0,2 - 0,5). Lze z toho usoudit, že společnost má jisté problémy se splácením svých 

závazků plynoucích především z dodavatelských faktur. Nedokáže dobře krýt své běžné 

potřeby. Měla by se snažit najít vhodný způsob, jak zvýšit svou hotovost. Vývojový trend 

tohoto ukazatele je kolísavý. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2009, konkrétně 0,097. 

V následujícím roce ukazatel opět klesá.  

Graf 4.7: Vývoj likvidity [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

 Pohotová likvidita, která pracuje s oběžným majetkem po odečtení zásob, které jsou 

nejméně likvidní, naopak splňuje doporučené hodnoty ve všech letech (1 - 1,5). Výjimkou je 

akorát rok 2009, kdy ukazatel spadl pod úroveň jedné (0,888). Společnost měla v té době 

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita 0,023 0,080 0,034 0,097 0,054 

Pohotová likvidita 1,090 1,010 0,993 0,888 1,232 

Běžná likvidita 1,199 1,279 1,215 1,216 1,320 
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mnoho nadbytečných zásob. Z tabulky je zřejmá klesající tendence. Zlom nastal v roce 2010, 

kdy ukazatel začal opět růst.  

Běžná likvidita, která vychází z celkové hodnoty oběžných aktiv, by měla nabývat 

hodnot v rozmezí od 1,5 do 2,5. Toto kritérium není splněno ani v jednom roce. Nízké 

hodnoty jsou spojené s rizikem nedostatečné platební schopnosti společnosti. Oběžná aktiva 

nejsou dostatečně pokryta krátkodobými cizími zdroji společnosti. Podnik je tak nucen hradit 

část svých závazků dlouhodobým majetkem. Pozitivně lze hodnotit rostoucí trend. Společnost 

se postupně dostává do optimálního stavu.  

4.3.2 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti informují o tom, do jaké míry je společnost financována 

vlastním kapitálem a do jaké míry využívá cizí zdroje. Z této oblasti byly vypočteny celková 

zadluženost, koeficient samofinancování, úrokové krytí, doba splácení dluhů, míra 

zadluženosti, dlouhodobá zadluženost a běžná zadluženost. 

Tabulka 4.9: Ukazatele zadluženosti [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 0,656 0,624 0,569 0,621 0,534 

Koeficient samofinancování 0,342 0,374 0,429 0,376 0,435 

Úrokové krytí 29,963 22,753 50,931 6,760 7,534 

Doba splácení dluhů 60,728 2,135 -200,428 -36,347 1,581 

Míra zadluženosti 1,919 1,669 1,325 1,653 1,230 

Dlouhodobá zadluženost 0,024 0,019 0,013 0,028 0,030 

Běžná zadluženost 0,630 0,604 0,555 0,592 0,504 

 Z poměru mezi celkovou zadlužeností a koeficientem samofinancování vyplývá,  

že společnost je z převažující části financována z cizích zdrojů. Zadluženost se od roku 2006 

postupně snižuje a jsou více využívány vlastní zdroje. Jen v roce 2009 se nepatrně zvýšila. 

Podnik se tak dostává do optimální míry zadluženosti. Používání cizího kapitálu je 

považováno za levnější variantu, proto by se už v tomto trendu nemělo dále pokračovat. 

 Míra zadluženosti poměřuje vlastní kapitál s cizím kapitálem. Její tendence je 

klesající, s výjimkou roku 2009, kdy se společnost přijetím většího bankovního úvěru snažila 

vyrovnat s ekonomickou krizí. Pokud by se v budoucnu rozhodla žádat o další úvěr, banka by 

jistě s přihlédnutím k tomuto ukazateli žádost schválila. 
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Graf 4.8: Vývoj zadluženosti [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

 

Vzhledem k tomu, že společnost přijala bankovní úvěry, které podléhají úročení, je 

vhodné vypočítat ukazatel úrokového krytí. Úrokové krytí vypovídá o tom, kolikrát převyšuje 

zisk nákladové úroky. V našem případě jsou nákladové úroky kryty v letech 2006 – 2007 cca 

pětadvacetkrát, v roce 2008 až padesátkrát a v letech 2009 – 2010 sedmkrát. Ve všech 

případech se jedná o vynikající výsledky. Po zaplacení úroků z dluhového financování 

zůstane ve společnosti ještě dostatek zisku pro akcionáře. 

 Společnost je schopna při stávající výkonnosti splatit svoje dluhy v průběhu jednoho 

až dvou let. Výsledek v roce 2006 zapříčinilo nízké provozní cash-flow. Výsledky v letech 

2008 a 2009 byly způsobeny záporným provozním cash-flow. V podstatě tak lze říct, že trend 

tohoto ukazatele je klesající, což je pro společnost optimální. Dlouhodobá zadluženost se  

po celé sledované období pohybuje na velmi nízké úrovni, v rozmezí kolem 2% – 3%. 

Společnost totiž k financování svých aktivit nevyužívá dlouhodobé bankovní úvěry, ale pouze 

ty krátkodobé, které jsou sice spojeny s podstatně větším rizikem z důvodu nutnosti rychlého 

splacení, ale jsou levnější alternativou.  

4.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vypovídají o tom, zda společnost využívá svůj majetek efektivně. 

Pro zhodnocení situace byly zvoleny obrat celkových aktiv, obrat stálých aktiv, obrat zásob, 

doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. 
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Tabulka 4.10: Ukazatele aktivity [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 1,494 1,706 2,361 1,047 1,463 

Obrat stálých aktiv 6,453 7,978 7,420 3,821 4,394 

Obrat zásob 21,794 10,494 19,151 5,391 33,064 

Obrat celkových aktiv splňuje doporučené hodnoty pouze v letech 2007 a 2008. 

Hodnoty roku 2006 a 2010 jsou těsně pod hranicí, ale hodnota 1,047 z roku 2009 je nízká. 

Společnost měla v těchto letech nadbytek majetku, který nedokázala efektivně využívat.  

Proto ji vznikaly nadbytečné náklady, a tím klesal zisk. 

 O efektivním nakládání s investičním majetkem vypovídá obrat stálých aktiv. Do roku 

2008 ukazatel rostl. V roce 2009 se snížil skoro o čtyři obrátky, což bylo způsobeno prudkým 

poklesem tržeb. Obrat stálých aktiv je zhruba pětkrát vyšší než obrat celkových aktiv,  

což nasvědčuje tomu, že se jedná o kapitálově lehkou společnost.  

Graf 4.9: Vývoj obratu aktiv [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

 

 Obrat zásob zaznamenává v čase největší výkyvy. V roce 2006 byly zásoby 

společnosti prodány a znovu uskladněny 22 krát. V roce 2010 se obrátily dokonce 33 krát. 

Skutečná obrátka bývá často nadhodnocena, protože tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco 

zásoby se evidují v pořizovacích cenách. Pro výpočet obratu zásob by měla být použita jejich 

průměrná hodnota. Tu však z poskytnutých výkazů nelze zjistit. Stav zásob analyzovaného 

podniku se vždy řídí aktuální situací. V jednom měsíci je vysoký pro zajištění obrovské 
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zakázky. Další měsíc naopak minimální v souvislosti s uskutečněním této zakázky.  

Proto tento ukazatel nemá pro společnost velkou vypovídací schopnost. 

Tabulka 4.11: Ukazatele aktivity 2 [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu zásob 16,518 34,305 18,798 66,772 10,888 

Doba obratu pohledávek 147,699 108,076 78,916 130,158 136,364 

Doba obratu závazků 47,768 51,853 42,401 105,380 39,222 

 Co se týče doby obratu zásob, tak trend tohoto ukazatele by měl být klesající. Tato 

podmínka je splněna mezi lety 2007 a 2008, kdy doba obratu klesla z 34 dnů na 19, a dále 

mezi lety 2009 a 2010, kdy se ukazatel snížil z 67 dnů na 11. V roce 2009 byly zásoby vlastní 

výroby vázány ve společnosti 67 dnů, než došlo k jejich prodeji.  

Graf 4.10: Vývoj doby obratu aktiv [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

 

 Obrátka pohledávek v letech 2006 – 2008 klesala. Tento pozitivní vývoj byl přerušen 

v roce 2008, kdy hodnoty ukazatele začaly narůstat. Platby podniku od odběratelů se začaly 

zpožďovat. Nejlepší doba obratu tohoto ukazatele činila 79 dnů, což je stejně dost vysoké 

číslo. Růst doby obratu pohledávek znamená snižování finanční jistoty z hlediska návratnosti 

finančních prostředků, a proto sebou přináší riziko, že společnost nebude schopna včas 

zaplatit své závazky vůči dodavatelům. Měla by proto uvažovat o způsobu, jak urychlit inkaso 

svých pohledávek.  

 Doba obratu závazků je nižší než doba obratu pohledávek, což je pro podnik značně 

nevýhodné. Přichází tak o možnost čerpat levné provozní úvěry. Platí své obchodní dluhy 
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dříve, než má k dispozici finanční prostředky z uhrazených pohledávek od odběratelů. 

Samotný vývoj obrátky závazků je příznivý. Doba potřebná k úhradě závazků dodavatelům se 

zkracuje a platební schopnost podniku se zlepšuje. Jen v roce 2009 byla hodnota ukazatele 

příliš vysoká, což mohlo mít za následek odstoupení některých dodavatelů od smlouvy. 

4.3.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability hodnotí ziskovost podniku. Pro účely analýzy byly vybrány 

rentabilita vloženého kapitálu, celkových aktiv, vlastního kapitálu, dlouhodobých zdrojů  

tržeb a rentabilita nákladů. 

Tabulka 4.12: Ukazatele rentability [vlastní zpracování na základě zdroje 26, 27, 28, 29, 30, 32] 

Ukazatele rentability 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita vloženého kapitálu 0,098 0,107 0,188 0,019 0,044 

Rentabilita celkových aktiv 0,071 0,079 0,146 0,013 0,030 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,209 0,212 0,340 0,036 0,069 

Bezriziková úroková sazba 0,038 0,043 0,046 0,047 0,037 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 0,203 0,214 0,332 0,042 0,081 

Rentabilita tržeb 0,048 0,047 0,062 0,013 0,020 

Rentabilita nákladů 0,055 0,045 0,066 0,012 0,023 
Nákladovost 0,952 0,953 0,938 0,987 0,980 

 Rentabilita celkového kapitálu měří produkční sílu podniku. V odvětví služeb by se 

měla pohybovat kolem 8%. Vynikajícího výsledku bylo dosaženo v roce 2008, a to 14,6%. 

Rovněž v letech 2006 a 2007 byl majetek v podniku využíván efektivně. Prudký pokles  

od roku 2009 lze jednoznačně označit za negativní.  

Rentabilita vlastního kapitálu hodnotí přínos pro vlastníky. Hodnoty nad 20% 

v prvních třech letech vypovídají o dostatečném výnosu jejich investovaného kapitálu. 

Společnost tedy působí důvěryhodně pro potenciální investory. Rentabilitu vlastního kapitálu 

je účelné porovnat s bezrizikovou úrokovou sazbou. V roce 2009 rentabilita dosáhla nejnižší 

hodnoty, a to 3,6%. Bezriziková úroková sazba přitom byla na úrovni 4,7%. Pokles rentability 

vlastního kapitálu pod úroveň bezrizikové sazby téměř o jedno procento vypovídá o tom,  

že potenciální investice do podniku by byla naprosto neefektivní. Takové podnikání se 

nevyplácí, protože nepřináší potřebnou návratnost investovaných prostředků a je rovněž 

spojeno s vyšším rizikem. V ostatní letech bezriziková sazba převyšuje rentabilitu vlastního 

kapitálu. 
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Graf 4.11: Vývoj rentability [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

 

Vývoj rentability tržeb se jeví sice jako nejstabilnější, ale dosahuje nejnižších hodnot. 

V letech 2006 – 2008, stejně jako oba předchozí ukazatele, vykazovala rostoucí trend. V roce 

2008 se vyhoupla nad 6%, překročila tedy vyžadovanou minimální hranici. Hodnoty tohoto 

ukazatele v letech 2009 a 2010 jsou příliš nízké. Zisková marže podniku je tedy nedostačující. 

Tuto negativní situaci pravděpodobně vyvolaly vyšší náklady. Nejnižší hodnotu rentability 

1,2% v roce 2009 pak způsobilo především prudké snížení tržeb, které poklesly o polovinu, 

což je nejvíc v průběhu posledních deseti let existence společnosti. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti 

financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Velmi dobře si podnik vedl  

na počátku sledovaného období, kde se rentabilita pohybovala od 20% do 30%. Hospodaření 

společnosti bylo možné považovat za efektivní. V roce 2009 a v následujícím roce se situace 

zhoršila.  

Nákladovost se zvýšila z 95 haléřů na jednu korunu tržeb v roce 2006 na 98 haléřů  

na jednu korunu tržeb v roce 2009. Tento rostoucí vývojový trend nelze v žádném případě 

hodnotit pozitivně, neboť na vyprodukování jedné koruny tržeb je zapotřebí čím dál vyšších 

nákladů. V návaznosti na tuto skutečnost tedy poklesla i rentabilita nákladů, kdy v roce 2010 

byly vyprodukovány na jednu korunu vynaložených nákladů pouze dva haléře efektu, což je 

velmi málo. I tento ukazatel, stejně jako ostatní ukazatele rentability, by měl přitom 

v časovém horizontu růst. 
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4.4 ANALÝZA PROVOZNÍCH UKAZATELŮ 

Provozní ukazatele umožňují managementu sledovat a analyzovat efektivnost 

provozních aktivit podniku. Tato oblast je zaměřena na výpočet produktivity. 

4.4.1 Produktivita práce z přidané hodnoty 

Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty ukazuje, jak vysoký podíl přidané 

hodnoty připadá na jednoho zaměstnance. 

Tabulka 4.13: Provozní ukazatele [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Provozní ukazatele 2006 2007 2008 2009 2010 

Produktivita práce z přidané hodnoty roční 874 990 829130 927165 616265 694740 

Produktivita práce z přidané hodnoty 
měsíční 

72 916 69094 77264 51355 57895 

 Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty je vhodné počítat za roční i měsíční 

časové období. Jeho postupné snižování nelze hodnotit pozitivně. K nárůstu došlo mezi lety 

2007 a 2008 díky zvýšení výkonů. V roce 2008 společnost dosáhla absolutně největších tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb, tím i největších výkonů, největší přidané hodnoty a také 

největší produktivity práce.  

4.4.2 Produktivita práce z výkonů 

Produktivita práce z výkonů ukazuje, jak vysoký podíl výkonů společnosti připadá  

na jednoho zaměstnance. 

Tabulka 4.14: Provozní ukazatele 2 [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

Provozní ukazatele 2006 2007 2008 2009 2010 

Produktivita práce z výkonů roční 2375062 3038241 4274488 2257769 2377958 
Produktivita práce z výkonů měsíční 197922 253187 356207 188147 198163 

Produktivita práce z výkonů vykazuje značně lepší výsledky než předchozí ukazatel. 

Od roku 2006 produktivita rychle narůstala. V roce 2009 se podobně jako většina ukazatelů 

propadla. Ale v roce 2010 už je opět patrný příznivý rostoucí trend. Výši produktivity 

v jednotlivých letech lze považovat za velmi dobrou. Podstatnou část přidané hodnoty tvoří  



74 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2006 2007 2008 2009 2010

m
il.

 K
č

Rok

Vývoj produktivity

Produktivita práce z přidané
hodnoty roční

Produktivita práce z výkonů
roční

ve společnosti výkony inženýrské, proto je pro ni důležitější ukazatel produktivity práce 

z výkonů. 

Graf 4.12: Vývoj produktivity [vlastní zpracování na základě zdroje 32] 

  Z výše uvedeného grafu je patrné, že produktivita práce z výkonů několikanásobně 

převyšuje produktivitu práce z přidané hodnoty a vykazuje rovněž větší výkyvy. 

4.5 NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ 

 Z provedené finanční analýzy je možné vyvodit závěr, že společnost Autel, a.s.  

jako celek je stabilním podnikem. Většina v analytické části vypočtených ukazatelů dosahuje 

příznivých hodnot. Absolutně nejlepší výsledky zaznamenal rok 2008. Jisté zhoršení nastalo 

v roce 2009 vlivem hospodářské krize. Společnost se snaží neustále hledat cesty  

jak vylepšovat svou finanční situaci, přesto lze nalézt v jejím hospodaření menší problémy, 

které by se daly určitými efektivními změnami v řízení odstranit. Jedná se o problematiku 

řízení pohledávek, řízení likvidity a krátkodobých závazků, řízení rentability, o tvorbu rezerv, 

tvorbu fondů, úpravu webových stránek a v neposlední řadě o oblast společenské 

odpovědnosti. 

4.5.1 Řízení pohledávek 

Největší část oběžných aktiv analyzované společnosti tvoří krátkodobé pohledávky. 

Doba obratu pohledávek je vyšší než doba obratu závazků, proto podnik přichází o možnost 

čerpat levné provozní úvěry. Obrátka pohledávek je ve srovnání s oborovým průměrem vyšší. 
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Jedná se v podstatě o průměrnou dobu, po kterou společnost financuje své odběratele,  

a to zpravidla bezúročně. Nejlepší hodnoty 79 dnů bylo dosaženo v roce 2008, kdy společnost 

dosáhla největších výkonů ve své historii a všechny ukazatele měla na velmi dobré úrovni. 

V ostatních letech jsou čísla poměrně vysoká, což svědčí o opožďování odběratelských 

plateb. Růst doby obratu pohledávek znamená snižování finanční jistoty z hlediska 

návratnosti finančních prostředků. Návrh proto spočívá v urychlení inkasa pohledávek,  

čímž se do budoucna sníží riziko, že společnost nebude schopna včas platit své závazky  

vůči dodavatelům.  

Vyšší stav krátkodobých pohledávek vypovídá rovněž o vyšším počtu odběratelů. 

Tuto skutečnost potvrzují tržby adekvátně se vyvíjející růstu či poklesu pohledávek. Nárůst 

počtu odběratelů je třeba hodnotit příznivě. Doporučením je v tomto trendu nadále 

pokračovat. Zvyšování pohledávek bude mít pozitivní vliv na zvýšení běžné i pohotové 

likvidity. Na druhou stranu samotné zvyšování počtu odběratelů nestačí a musí být doplněno 

zkracováním splatnosti faktur. Urychlení inkasa pohledávek bude mít pozitivní vliv  

na okamžitou likviditu, která je v současné době příliš nízká. Odběratelé budou nuceni platit 

své závazky včas. Nejlepší variantou je placení ještě před lhůtou splatnosti. Tímto opatřením 

se odstraní nedostatek pohotových prostředků a budou lépe kryty běžné potřeby podniku.  

Pozitivní změna v této oblasti vyžaduje správný systém řízení pohledávek. Prvním 

krokem je nastavení platebních podmínek. Při uzavírání obchodních smluv je nutné nastavit 

platební podmínky s takovou lhůtou splatnosti, aby byla společnost schopna platit své 

závazky vůči dodavatelům včas a aby se jí nesnižovala likvidita. Věnovat dostatek času 

výběru vhodných odběratelů, kteří nebudou mít problémy s včasným placením, je velmi 

důležité. Zároveň je žádoucí požadovat vždy zaplacení zálohy před první zakázkou s novým 

odběratelem. 

Druhým krokem proto bude analýza současných odběratelů. Nezbytností je statisticky 

vyhodnotit jejich platební schopnost. V návaznosti na provedenou analýzu budou realizována 

potřebná opatření. Dlouhodobě neplatící odběratelé budou upozorněni na to, že v případě 

dalšího porušování platební morálky bude společnost nucena k rozvázání obchodního vztahu. 

Samozřejmě takovéto radikální řešení vyžaduje zvážení všech pro a proti. Jedná-li se totiž  

o klíčového zákazníka, jehož ztráta by pro společnost znamenala vážné ekonomické 

problémy, pak okamžité rozvázání obchodního vztahu není možné. Se vzornými odběrateli 

budou naopak existující smlouvy prodlouženy, a tím si podnik zajistí trvalý přísun tržeb. 
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Statistickou analýzu platební schopnosti odběratelů je nutné pravidelně opakovat  

a přizpůsobovat tak portfolio odběratelů aktuálním výsledkům.  

Třetím krokem ke správnému řízení pohledávek je motivace odběratelů. Co jiného  

by mohlo odběratele motivovat více než cenová politika. Je proto navrženo odměnit 

odběratele, kteří platí včas slevou, a to podle velikosti objednávky. Čím více produktů  

a služeb si zákazník objedná, tím větší slevu dostane. Druhou možností by bylo poskytnutí 

slevy v závislosti na rychlosti splacení. Čím dříve před splatností zákazník zaplatí, tím větší 

slevu na odebírané produkty a služby dostane. Zvolená cenová politika však nesmí 

představovat ohrožení v podobě poklesu tržeb.  

Čtvrtým krokem je řízení nedobytných pohledávek. Vymáhání pohledávek je často 

během na dlouhou trať, přitom výsledek je nejistý. Existuje riziko, že peníze od dlužníků  

už podnik nikdy neuvidí. V této oblasti je navrženo krátce po datu splatnosti kontaktovat 

odběratele telefonicky nebo e-mailem se sdělením, že nedodržel stanovenou lhůtu splatnosti,  

a domluvit si s ním náhradní termín. Pokud se v náhradním termínu peníze na účtu neobjeví, 

je potřeba zaslat dlužníkovi první písemnou upomínku. Pokud ani ta nezabere, nejpozději 

jeden měsíc po lhůtě splatnosti je doporučeno předat pohledávku s kompletní dokumentací 

vymáhací agentuře. Při této alternativě podnik na jedné straně bude muset zaplatit 

vymahačům odměnu z vymožené částky, na druhou stranu je toto řešení efektivnější. Úplně 

poslední možností v případě, že selžou všechny předchozí varianty, je vymáhání soudní 

cestou. Pravděpodobnost získání dlužné částky je ale velmi malá. Proto je nutné pečlivě 

zvážit, zda náklady vynaložené na soudní poplatky a na právní zastoupení v konečném 

důsledku nepřevýší vymáhanou dlužnou částku.  

S přihlédnutím k oboru podnikání, dodavatelskému riziku a k obchodním vztahům 

s odběrateli je navrženo zpočátku zavést šedesátidenní splatnost vystavených faktur. Později 

až se povede vylepšit ukazatel doby obratu pohledávek, doporučuje se další zkrácení 

splatnosti, a to na 45 dní. Postupem času by se tak společnost čím dál více přibližovala 

optimální obrátce pohledávek. 

Přínosem navrhovaného řešení bude zvýšení stavu pohotových platebních prostředků. 

Zkrácení splatnosti vystavených faktur totiž zabrání vázanosti likvidních prostředků 

v nezaplacených fakturách, což následně vylepší ukazatel okamžité likvidity. Správné řízení 

pohledávek zároveň sníží riziko ztráty a problémů týkajících se ekonomického fungování 

společnosti, neboť minimalizuje množství nedobytných pohledávek. 
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Uvedené řešení je ovšem v praxi pro danou společnost obtížně aplikovatelné,  

neboť není v takovém postavení, aby si mohla dovolit ztratit vlivem nátlaku významného 

klienta. Pro donucovací prostředky směřující ke zlepšování platební schopnosti odběratelů 

v současné době není prostor. 

4.5.2 Likvidita a řízení krátkodobých závazků 

 Co se týče ukazatelů likvidity, tak jak běžná likvidita, tak okamžitá likvidita vykazují 

podprůměrné hodnoty. Analyzovaná společnost by se proto mohla dostat do problémů se 

splácením svých závazků dodavatelům. Běžné potřeby nejsou dostatečně kryty a částečně je 

porušeno zlaté bilanční pravidlo (krátkodobý majetek má být financován krátkodobými zdroji 

a dlouhodobý majetek dlouhodobými zdroji). Tento problém souvisí s dlouhou dobou 

splatnosti vystavených faktur, která byla rozebrána v podkapitole řízení pohledávek. 

Zkrácením doby inkasa pohledávek by došlo k navýšení okamžitých platebních prostředků  

a k navýšení likvidity, což by přilákalo nové investory, od kterých společnost může získat 

nové finanční prostředky. 

 Zvýšení hotovosti ale nemusí vždy znamenat krok k lepšímu. Nadměrná finanční 

hotovost může mít nepříznivý vliv na rentabilitu vlastního kapitálu, která je na nízké úrovni  

a podnik ji potřebuje zvýšit. Varianta v podobě investování volných peněžních prostředků  

do nemovitostí, do modernizace strojního a technologického vybavení či do rozvoje dalších 

podnikatelských aktivit je vždy výhodnější, než jejich držení na běžných účtech s prakticky 

nulovým zhodnocením.  

  Z tohoto důvodu by měla být pozornost věnována spíše optimalizaci doby obratu 

závazků. Doba obratu závazků je totiž zhruba dvakrát nižší než doba obratu pohledávek. 

S výjimkou roku 2008, kdy obrátka závazků přesáhla sto dnů a přiblížila se tak obrátce 

pohledávek, po celé zkoumané období se počet dnů mezi obdržením přijaté faktury a její 

úhradou pohybuje pod číslem 52. Na jednu stranu to svědčí o dobré platební morálce 

analyzované společnosti, na druhou stranu se nepříznivě projevuje v jejím hospodaření. 

Přichází totiž o možnost čerpat levné dodavatelské úvěry, za které se neplatí žádný explicitně 

vyjádřený poplatek ani úrok.  

 Do jisté míry je tato situace vyvolaná přílišnou vytížeností pracovníků obchodního 

úseku, kteří se zabývají nákupem. V reakci na velké množství přidělené práce nevyvíjejí  

při sjednávání obchodních kontraktů stoprocentní tlak na dodavatele, aby pro společnost 
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vybojovali ty nejvýhodnější podmínky. Nákupčí by proto měli zvýšit svou aktivitu 

a důslednost při vytváření obchodních podmínek týkajících se splatnosti závazků. Z hlediska 

odběratelů si společnost nemůže mnoho diktovat, ale z hlediska dodavatelů tady jistý prostor 

pro zlepšení je. 

 V oblasti řízení krátkodobých závazků je navrženo po přechodnou dobu dohodnout 

s dodavateli delší lhůtu splatnosti tak, aby se co nejvíce zmenšil rozdíl mezi dobou obratu 

závazků a dobou obratu pohledávek. Poté co by bylo dosaženo plánovaného zkrácení inkasa 

pohledávek na 45 dní, by se společnost vrátila k původní padesátidenní době obratu závazků. 

Při takové situaci jaká je, společnost poskytuje svým odběratelům obchodní úvěr průměrně  

na 120 dní, kdežto sama platí své závazky průměrně za 50 dní. To znamená,  

že doba mezi inkasem pohledávky a úhradou závazku trvá 70 dní, což je hodně vysoké číslo. 

Po tuto překlenovací dobu musí podnik čerpat kontokorentní úvěr, který nepříznivě ovlivňuje 

jeho výnosnost. Při zachování původní platební schopnosti společnosti a při zkrácení doby 

inkasa pohledávek na polovinu nebude muset čerpat kontokorentní úvěr a ušetří  

tak na nákladových úrocích. 

 Doporučené opatření v podobě vyrovnání doby mezi inkasem pohledávek a úhradou 

závazků přinese úlevu od placení nákladových úroků souvisejících s nutností čerpání 

kontokorentního úvěru. Zároveň se zvýší stav krátkodobého finančního majetku a zlepší se 

ukazatel okamžité likvidity. 

4.5.3 Rentabilita 

 Ukazatele rentability v analyzované společnosti v letech 2006 až 2008 vykazují velmi 

dobré hodnoty. Jednoznačně nejlépe je na tom rok 2008, kdy společnost dosáhla vysokých 

výkonů a rentabilita tím povyskočila nad odvětvové průměry. Rok 2009 však poznamenala 

světová hospodářská krize. Krize se samozřejmě projevila nejen ve výrazném poklesu 

poptávky ze strany zákazníků, ale i ve výši tržeb, což následně negativně ovlivnilo vypočtené 

ukazatele rentability. 

 Poměrně nízké hodnoty vykazuje po celé hodnocené období rentabilita tržeb. 

Výjimkou je jen rok 2008, kdy se přehoupla přes 6%. Hodnoty 1% a 2% v letech 2009 a 2010 

jsou dost špatné. V současné situaci, kdy hospodářská krize pomalu doznívá, by se měl 

podnik zaměřit na nalezení způsobu, jak rentabilitu tržeb zvýšit. Neméně důležitý je i růst 
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ostatních ukazatelů ziskovosti, přesto je potřebné se v prvé řadě zaměřit na rentabilitu tržeb, 

která stojí za nízkou rentabilitou celkových aktiv i nízkou rentabilitou vlastního kapitálu.  

Jednou z možností jak zvýšit tržby je zvýšit cenu poskytovaných produktů a služeb  

a přitom držet nízké náklady. Tento krok však vzhledem k početné konkurenci není zrovna 

šťastným řešením. Zvýšení cen by zákazníky mohlo spíše demotivovat. Raději by využili 

levnější nabídku od konkurence a tím by mohly být ohroženy nejen tržby ale i základna 

stálých zákazníků společnosti. 

Druhou cestu pro zvýšení tržeb představuje růst objemu prodeje. Zvýšení objemu 

prodeje je možné docílit například slevovými akcemi, cenovými zvýhodněními pro stálé 

zákazníky či marketingovými aktivitami. V souvislosti s tímto návrhem by měla být 

provedena analýza stávajících zákazníků, která by zjistila u každého z nich vývoj objemu 

prodeje v jednotlivých měsících. Na základě výsledků analýzy by se odběratele rozdělili  

do čtyř skupin podle jejich významnosti. Těm, kteří dlouhodobě odebírají od podniku největší 

množství služeb a produktů, by byl poskytnut rabat 18%. Pro další skupiny by to bylo 15%, 

12% a 8%. Tento systém samozřejmě nelze dodržet úplně ve všech případech. Při pracích  

na rozsáhlých projektech je třeba výši poskytovaných slev přizpůsobit rabatům, které jsou 

společnosti ochotni nabídnout smluvní dodavatelé. Z toho vyplývá, že slevová politika musí 

být stanovena pro různé odběratele individuálně. V souvislosti se zvyšováním objemu prodejů 

dochází rovněž ke zvyšování souvisejících nákladů. Aby byl návrh úspěšný, musí společnost 

tento negativní vliv udržet pod kontrolou. 

Důležitým prostředkem pro zvýšení objemu prodeje, jak bylo uvedeno výše, je 

reklama a propagace. Společnost dříve využívala možnosti zviditelnění se prostřednictvím 

veletrhů. Tam mohla jednoduchou formou předvést své produkty, navázat spolupráci 

s novými dodavateli a odběrateli, získat přehled o produktech konkurence a vylepšit svou 

image. Náklady vynaložené na účast na veletrhu však několikanásobně převyšovaly přínosy, 

proto podnik přijal rozhodnutí tuto alternativu dále nevyužívat. Je doporučeno s ohledem  

na předmět podnikání využívat spíše možnost individuálních schůzek se současnými  

i potenciálními obchodními partnery. K tomuto účelu mohou sloužit jak neformální akce,  

tak schůzky na půdě vytipovaných odběratelů. Jedná se o vhodný způsob utužování  

a navazování neformálních vztahů i budoucí spolupráce. Společnost již do určité míry tyto 

aktivity provozuje. Prohlubování těchto činností i nadále je žádoucí. Přínosná je rovněž forma 

brožur a ostatních podnikových propagačních materiálů. Tisk brožur je však velmi nákladný, 
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proto nesmí obsahovat žádné informace, které by se během roku mohly změnit. V neposlední 

řadě je nutné klást důraz na internetovou reklamu. Internet totiž představuje nejrychlejší 

způsob jak nalézt vhodné partnery. 

Další možností, kterou lze zvýšit tržby a tím i jejich rentabilitu, je snižování nákladů. 

Otázkou je, které náklady je společnost schopna seškrtat. V žádném případě není možné  

při snaze o zvyšování tržeb současně snižovat výkonovou spotřebu. Růst objemu produkce je 

vždy spojen s růstem variabilních nákladů. Proto je třeba hledat úspory v jiných oblastech. 

Druhou nejvyšší položku nákladů ve výkaze zisku a ztráty představují osobní náklady. 

K razantnímu snížení mzdových nákladů se podnik sice neuchýlil ani v době hospodářské 

krize, ale provést analýzu náplně práce jednotlivých pracovních míst nebude na škodu. 

Společnost tak získá přehled o tom, kdo a jak plní svoje úkoly a přizpůsobí tomu platové 

ohodnocení. Zjistí, jak by bylo možné nejlépe optimalizovat organizační strukturu, 

čímž zároveň optimalizuje náklady ve mzdové oblasti. 

Rentabilita vlastního kapitálu se v posledních dvou letech pohybuje rovněž pod hranicí 

odvětvového průměru. První cesta ke zlepšení tohoto ukazatele vede právě přes zvýšení tržeb, 

které bylo již popsáno. Druhá cesta vede přes efektivnější využívání kapitálu, kterého lze 

dosáhnout zvýšením rychlosti obratu aktiv. Obrat aktiv společnosti v posledních dvou letech 

zkoumaného období nelze hodnotit pozitivně. Třetí možností ke zlepšení ROE je růst 

zadluženosti. Vyšší zadluženost však bude mít na rentabilitu vlastního kapitálu pozitivní vliv 

jenom tehdy, jestliže podnik dokáže zhodnotit částku přijatého dluhu více, než činí finanční 

náklady spojené s tímto dluhem. [21] 

Přínosem doporučeného opatření ve formě zvýšení objemů prodejů a lepšího 

hospodaření s náklady bude růst rentability tržeb, která se následně projeví na zvýšení 

rentability vlastního kapitálu i na zvýšení rentability celkových aktiv. Prostředky k dosažení 

tohoto cíle budou posílení marketingových činností a poskytování rabatů.  

4.5.4 Tvorba rezerv 

 Z horizontální analýzy pasiv vyplynulo, že jedinou rezervu, kterou společnost  

za posledních pár let vytvořila, byla rezerva na obchodní riziko (2009). Podnik předpokládal 

v souvislosti s realizací zakázky vyšší výdaje v příštím roce, proto vytvořil rezervu, aby se  

tak vyhnul zbytečným finančním problémům. Tuto rezervu si však nemohl uplatnit  

jako daňovou. 
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 Podle zákona o rezervách mohou podniky vytvářet různé druhy rezerv, které jsou 

navíc daňově uznatelným nákladem. Jedná se například o rezervu na opravu dlouhodobého 

hmotného majetku. První podmínkou tvorby je zařazení majetku do druhé a vyšší odpisové 

skupiny, tzn., majetek se musí odpisovat déle než pět let. Druhou podmínkou je vytvoření 

samostatného účtu v bance, který bude sloužit pouze k ukládání peněžních prostředků 

rezervy. Peníze musí být převedeny na tento účet nejpozději do data podání daňového 

přiznání. Třetí podmínkou je nutnost tvorby rezervy po delší dobu než jen v jednom 

zdaňovacím období. Poslední nezbytností je zahájení opravy nejpozději ve zdaňovacím 

období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se se zahájením opravy plánovalo 

započít. Tvorba rezervy bude každoročně zvyšovat náklady společnosti. Vyšší náklady budou 

snižovat základ daně a následně i daňovou povinnost. [15] 

 Přínosem navrhovaného opatření bude možnost snížit si základ daně o daňově 

uznatelné výdaje v podobě vytvořené rezervy na opravu hmotného majetku, což bude mít 

pozitivní vliv na velikost výsledku hospodaření za účetní období díky nižší daňové 

povinnosti. 

4.5.5 Tvorba statutárních a ostatních fondů 

Horizontální analýza pasiv ukázala, že společnost nemá vytvořené kromě zákonného 

rezervního fondu žádné další fondy. Položka statutárních i ostatních fondů v rozvaze má 

nulovou hodnotu. Další návrh proto směřuje do oblasti tvorby fondů, konkrétně sociálního 

fondu, který by sloužil nejen pro blaho zaměstnanců (podnikové rekreace, příspěvek  

na sportovní a kulturní akce), ale rovněž k úhradě spousty dalších položek.  

Tento fond se vytváří ze zisku. Jedná se buď o disponibilní zisk právě uplynulého 

účetního období, nebo o nerozdělený zisk minulých let. Ten představuje podle analýzy 

rozvahy největší položku vlastního kapitálu, proto by se získáním potřebných prostředků  

na vytvoření fondu neměl být problém. Statutární a ostatní fondy je možné použít na úhradu 

ztráty běžného roku, na zvýšení základního kapitálu, na transformaci s.r.o. na a.s.  

(což v daném případě není využitelné) a v neposlední řadě také zvyšují možnost získat úvěr. 

Tyto prostředky dále navyšují hodnotu podniku a mají také charakter skrytých rezerv. 

V souvislosti se sociálním fondem by musel být vytvořen vnitřní předpis, který by stanovoval 

podmínky tvorby a čerpání. 
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Při tvorbě sociálního fondu v akciové společnosti musí být splněny současně tři 

podmínky. Vlastní kapitál (94,8 mil. Kč) musí být vyšší než součet základního kapitálu 

a povinného rezervního fondu (10,7 mil. Kč + 1,1 mil. Kč = 11,8 mil. Kč). První podmínka je 

splněna. Rezervní fond (1,1 mil. Kč) není ještě naplněn, což znamená, že neodpovídá výši 

20% základního kapitálu (2,2 mil. Kč). I druhá podmínka je splněna. Povinný příděl ze zisku 

(6,6 mil. Kč) roku 2010 do zákonného rezervního fondu činí 5% (328 tis. Kč). O částku  

328 tis. Kč se sníží výsledek hospodaření běžného účetního období (6,6 mil. Kč – 328 tis. Kč 

= 6,27 mil. Kč). Jelikož zůstatková cena zřizovacích výdajů je nulová, částka 6,27 mil. Kč 

může být následně rozdělena mezi akcionáře a sociální fond. I třetí podmínka je splněna. 

Pro začátek je navrženo do sociálního fondu přidělit 500 tis. Kč a 2,2 mil. Kč použít 

na výplatu podílů na zisku. O zůstatek 3,56 mil. Kč se navýší nerozdělený zisk. Přiznané 

podíly na zisku se nutně musí projevit snížením vlastních zdrojů (95,65 mil. Kč – 2,2 mil. Kč 

= 93,45 mil. Kč). 

Tabulka 4.15: Vytvoření sociálního fondu v roce 2011 [vlastní zpracování na základě zdroje 24] 

Vytvoření sociálního fondu 2010 (mil. Kč) 2011 (mil. Kč) 

Vlastní kapitál 95,65 100,8 

Základní kapitál 10,77 10,77 

Zákonný rezervní fond 1,1 1,4 

Kapitálové fondy 8,69 8,69 

Sociální fond 0 0,5 

Nerozdělený zisk 68,53 72,1 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 6,56 7,34 

 

Ve výše uvedené tabulce je navrženo vytvoření sociálního fondu v roce 2011. 

Výsledek hospodaření za účetní období 2011 slouží pouze pro dokreslení situace a je plně 

smýšlený. Jakým způsobem bylo navrženo rozdělení zisku roku 2010 je vidět v tabulce  

č. 4.16. 

Tabulka 4.16: Rozdělení zisku roku 2010 [vlastní zpracování] 

Rozdělení zisku roku 2010 6,56 mil. Kč 

Zákonný rezervní fond 0,3 mil. Kč 

Sociální fond 0,5 mil. Kč 

Vyplacené podíly na zisku 2,2 mil. Kč 

Navýšení nerozděleného zisku 3,56 mil. Kč 
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 Přínosem navrhovaného řešení je využít prostředky ze zisku po zdanění nejen  

jako rezervu pro navýšení nerozděleného zisku ale rovněž k tvorbě motivačního systému  

pro zaměstnance. Sociální fond totiž dává možnost úhrady různých zaměstnaneckých 

sociálních výdajů a benefitů. 

4.5.6 Webové stránky  

 Ze SWOT analýzy vyplynula jako slabá stránka společnosti její webová prezentace. 

Atraktivnost, funkčnost a příjemný vzhled webových stránek jsou přitom velmi důležité 

prvky. Stránky musí potenciální zákazníky zaujmout na první pohled, tím víc, když se jedná  

o podnik zabývající se technologiemi. V takovém případě je propracovanost naprosto 

nezbytná. Návrh se týká buď odstranění níže uvedených nedostatků, nebo využití možnosti 

kompletní revitalizace webových stránek zkušenou společností specializující se právě na tuto 

oblast. 

Zjištěné nedostatky: 

• rozostřené logo na úvodní straně, 

• barevnost oranžová – modrá nechat, ale dát tomu nový svěží nádech, 

• nevhodné umístění horizontálního menu, přesunout menu pod logo a slogan, blíže  

k obsahu, 

• zastaralá grafika, formátování textu, nepřesné odsazení okrajů, 

• chybí výraznější prvek, který by stránkám dodal moderní vzhled a který by upoutal 

pozornost,  

• na úvodní stránce chybí stručná charakteristika toho, čím se podnik zabývá, popis je 

sice v záložce produkty a služby, ale jedna věta by měla být pro přehlednost  

i na úvodní stránce, současná forma odrážek kazí celkový dojem, 

• v záložce „O společnosti“ chybí jasný přehled certifikací, jediná zmínka je v části 

politika jakosti, 

• při kliknutí myši na jednotlivé odkazy v postranním menu by nadpisy neměly zbělet, 

je to špatně viditelné, naopak by se měly zvýraznit například přechodem do černé 

barvy, aby zákazník jasně věděl, v které sekci se momentálně nachází, 

• nepřehledný seznam referencí, chybí stručný popis provedených projektů, případně 

fotografie či logo zákazníka pro oživení, 
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• seznam zákazníků je dlouhý a nezajímavý, tabulky nudí, chtělo by to využít 

grafického zpracování, například koláčový graf podle počtu zastoupení zákazníků 

v jednotlivých zemích, 

• příliš mnoho informací v kontaktech, roztřídit informace, změnit jejich rozložení  

na stránce, odstranit kýčovité fotky, 

• chybí mapa stránek pro snadnější orientaci, 

• změnit URL adresy. 

Pro zlepšení celkového vzhledu webových stránek analyzovaného podniku je 

doporučeno dát slider na úvodní stránku. Jedná se o měnící se obrázky, které dodají stránkám 

potřebnou dynamiku a svěží vzhled. Další návrh by se týkal rovněž úvodní záložky. Je 

potřeba vybrat tři až čtyři nejvýznamnější produkty a odkázat na ně. Pod produkty by se 

umístily aktuality. Navrhované rozdělení bude působit jednodušeji a modernějším dojmem. 

Pozornost by měla být věnována i zkvalitnění loga. Logo je základním poznávacím prvkem 

podniku a musí být naprosto v pořádku. Do záložky „O společnosti“ by se doplnil přehledný 

seznam získaných certifikací. Změnila by se struktura seznamu referencí i zákazníků 

způsobem, jaký byl popsán u zjištěných nedostatků. Nahradila by se také tabulka se 

seznamem sponzorovaných akcí jinou formou prezentace. Ty nejdůležitější sponzorované 

aktivity by byly stručně popsány a doplněny fotografiemi. Změnilo by se zvýraznění odkazů 

v levém postranním menu z bílé barvy na černou. Z URL adres by se odstranila přípona aspx. 

Například http://www.autel.cz/aktuality-novinky.aspx je vhodné nahradit 

http://www.autel.cz/aktuality. Přidal by se rozcestník a informace o nejvýznamnějších 

klientech včetně jejich loga do patičky webu.  

Navrhované řešení odstraní problémy v oblasti internetového marketingu a bude  

tak příznivě působit na růst objemu prodeje. Společnost PCsupport.cz, s.r.o. nabídla  

na základě poskytnuté konzultace kompletní revitalizaci webových stránek za částku  

15 990 Kč bez DPH s obsazením redakčního systému CSM (internetová aplikace zajišťující 

správu webového obsahu). S tvorbou webů má několikaleté zkušenosti a poskytuje 

profesionální přístup. 

4.5.7 Společenská odpovědnost (CSR) 

 Společenská odpovědnost podniků je v dnešní době velmi diskutovaným tématem. 

Společenská odpovědnost byla ve SWOT analýze identifikovaná jako potenciální příležitost, 



85 
 

neboť tyto aktivity jsou často zdrojem dlouhodobé konkurenční výhody. Přispívají k růstu 

zájmu o společnost nejen ze strany potenciálních zákazníků, ale i ze strany potenciálních 

zaměstnanců, pro které je důležité odpovědné chování jejich zaměstnavatele. Odpovědně 

podnikat znamená včlenit sociální a ekologické aspekty do činností, které směřují k tvorbě 

zisku. 

 Prvním krokem při implementaci CSR je identifikování klíčových stakeholderů.  

Ve vztahu ke zvoleným stakeholderům je nutné stanovit cíle, kterých chce podnik dosáhnout,  

a aktivity, které povedou k naplnění stanovených cílů. CSR aktivity je třeba průběžně 

monitorovat a vyhodnocovat, což vyžaduje definování měřitelných indikátorů pro hodnocení 

stupně naplnění cílů. [20] 

 Jako první CSR aktivitu je navrženo uskutečnit akci s názvem „Den s Autelem  

pro Slezskou diakonii 2012“. Slezskou diakonii podnik v současné době již finančně 

podporuje. Jednalo by se tedy jen o prohloubení dosavadní spolupráce. Do projektu by byli 

zapojeni zaměstnanci společnosti i jejich nadřízení. Společně by pak místo každodenní 

pracovní náplně strávili celý den s klienty JORDÁN Třinec (středisko Slezské diakonie 

poskytující sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením).  

Program by začal v 9 hodin ráno. Pracovníci Autelu by přišli do střediska oblečeni  

ve firemních tričkách a přinesli by další firemní propagační materiály. Program by byl 

zahájen nejvýše postavených pracovníkem, který by se akce zúčastnil. Ten by ve zkratce 

představil oblast působnosti společnosti Autel, představil sebe a ostatní pracovníky a zahájil 

volnou diskuzi s klienty střediska. Po seznámení by se všichni přítomní rozdělili do skupin  

a snažili by se v těchto skupinách vyrobit jakýkoliv upomínkový předmět (obrázek, výšivku, 

košík, hrníček z hlíny apod.). Ve 12 hodin by všichni účastníci společně poobědvali.  

V 13 hodin by následoval soutěžní program, který by byl připraven po poradě s vedením 

střediska. Je žádoucí zaměřit se na jednoduché společenské hry, případně nenáročné sportovní 

aktivity. Vítěz každé kategorie by obdržel balíček od společnosti Autel. V 16:30 by program 

pokračoval přednáškou úspěšného studenta Univerzity Karlovy v Praze Arthura F. Sniegoně. 

Povyprávěl by o svých bohatých cestovatelských zážitcích a ukázal přítomným ty 

nejzajímavější fotografie. Na závěr by proběhlo společné grilování. Po večeři by pracovníci 

Autelu rozdali klientům střediska firemní propisky a bločky a přislíbili zorganizování další 

obdobné akce. 



86 
 

Podrobné informace o proběhlé akci včetně fotogalerie by byly zveřejněny  

na webových stránkách společnosti Autel, na webových stránkách Slezské diakonie,  

v místním tisku a prostřednictvím letáků. Zájem přiblížit lidem tuto událost by jistě projevila  

i kabelová televize Nej TV v Třinci. S postupným rozvíjením CSR aktivit na zbylé dva pilíře 

společenské odpovědnosti, a to ekonomický a ekologický, by analyzovaná společnost získala 

značnou konkurenční výhodu, neboť ostatní podniky v regionu nevěnují těmto aktivitám příliš 

velkou pozornost. 

Tabulka 4.17: Odhadované náklady spojené s realizaci CSR aktivity [vlastní zpracování] 

Odhadované náklady 

Propagační materiály 2 500 Kč 

Dárkové balíčky pro vítěze 4 800 Kč 

Strava 12 600 Kč 

Přednáška  zdarma 

Materiál na výrobu upomínkových předmětů 2 300 Kč 

Příprava soutěží 900 Kč 

Celkem 23 100 Kč 

 Navrhované řešení se promítne v konečném důsledku i do ziskovosti analyzovaného 

podniku. Vylepší už tak dobrou reputaci podniku, zvýhodní ho oproti konkurenci a přispěje 

tím k posílení jeho pozice na trhu. Zvýší důvěryhodnost společnosti v očích široké veřejnosti, 

přiláká další investory. CSR aktivity rovněž zvýší produktivitu práce a loajálnost 

zaměstnanců, neboť se budou cítit více zapojeni do procesu rozhodování. Všechny tyto 

aspekty se projeví ve zvýšení obratu a následně ve větším zisku. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo navržení opatření vedoucích ke zlepšení finanční 

situace a odstranění nedostatků zjištěných na základě podrobné analýzy podniku za použití 

vhodných metod hodnocení. Jednotlivé metody pro provedení finanční analýzy byly popsány 

v teoretické části, včetně významu ukazatelů, které jsou potřebné k vyhodnocení situace.  

Pro zpracování kvalitních návrhů byla snaha získat nejen potřebné účetní výkazy za pět 

hodnocených období, ale i informace o skutečnostech, které v nich nejsou přímo viditelné. 

K tomu sloužily odborné konzultace s pracovníky společnosti.  

V analytické části byla rozebrána situace ve společnosti Autel, a.s. Jedná se 

o inženýrsko-dodavatelskou společnost zabývající se poskytováním služeb, která byla 

založena v roce 1993 v Třinci. Pro posouzení finančního zdraví podniku byly vybrány 

horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, analýza rozdílových 

ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza provozních ukazatelů. Z hlediska 

vnějšího prostředí působícího na zkoumanou společnost byl použit pětifaktorový model 

konkurenčních sil a analýza trhu. O vnitřní faktory byla celková analýza doplněna ve SWOT 

analýze. 

Z horizontálního rozboru položek rozvahy vyplynulo, že Autel a.s. patří mezi střední 

podniky. Jedná se o mateřskou společnost, která je financována především cizím kapitálem. 

Nicméně poměr mezi vlastními a cizími zdroji je takřka optimální. Největší výkyvy 

mezi hodnocenými položkami zaznamenaly mzdové náklady. Změny však nebyly způsobeny 

propouštěním, nýbrž výkyvy ve vyplácených mzdách v souvislosti s ročními odměnami. 

Horizontální rozbor výkazu zisku a ztrát poukázal na pokles v tržbách roku 2009 ve srovnání 

s rokem 2008 o 51%, kdy společnost dosáhla nejvyšších výkonů ve své dosavadní historii. 

Pokles byl způsoben především neovlivnitelnými vlivy, tedy hospodářskou krizí, 

kdy společnost musela čelit dramatickým změnám ve struktuře poptávky zákazníků.  

Analýza poměrových ukazatelů poukázala na určité problémy v oblastech likvidity, 

rentability a aktivity. Běžná i okamžitá likvidita se trvale drží pod odvětvovým průměrem. 

Společnost by se měla snažit najít vhodný způsob, jak zvýšit svou hotovost, jinak by mohlo 

dojít k ohrožení její platební schopnosti. Nízká běžná likvidita poukazuje na nedostatečné 

krytí oběžných aktiv krátkodobými cizími zdroji. Problémy s likviditou se odrážejí i v úrovni 

ukazatelů aktivity. Doba obratu pohledávek dvojnásobně převyšující dobu obratu závazků 
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představuje pro podnik značnou nevýhodu. Platí totiž své dluhy vůči dodavatelům dříve,  

než inkasuje pohledávky od svých odběratelů, což znemožňuje čerpat levné provozní úvěry. 

Ukazatel obratu aktiv v letech 2006, 2009 a 2010 naznačuje neefektivní využívání majetku, 

s tím spojené nadbytečné náklady a následný pokles zisku. Z pohledu ziskovosti je na tom 

nejhůř ukazatel rentability tržeb, proto má podnik nízkou ziskovou marži. Ten následně 

negativně působí na rentabilitu vlastního kapitálu i rentabilitu celkových aktiv, které vykazují 

v posledních dvou letech hodnoceného období nízké hodnoty. 

Na základě výsledků analýzy byla navržena opatření směřující ke zlepšení zjištěné 

situace. Prvním důležitým krokem je snížení doby splatnosti pohledávek na polovinu,  

tak aby se vyrovnala s dobou splatnosti závazků. Překlenutím původního časového nesouladu 

se odstraní nutnost čerpat kontokorentní úvěr, čímž společnost ušetří prostředky ve formě 

nákladových úroků. Zlepšením platební schopnosti odběratelů se následně vylepší i stav 

pohotových platebních prostředků. Správné řízení pohledávek přispěje v neposlední řadě 

k minimalizaci množství nedobytných pohledávek, které představují pro společnost ztráty. 

Druhý návrh se týká vylepšení ukazatele rentability tržeb, a to zvýšením objemu prodejů  

a efektivnějším hospodařením s náklady. Zvýšení objemu prodeje by měl podpořit nový 

systém poskytování rabatů a zviditelnění podniku posílením propagačních aktivit. Další 

navrhovaná opatření směřují do oblasti tvorby rezerv a fondů ze zisku. Vytvoření sociálního 

fondu dává možnost úhrady různých zaměstnaneckých sociálních výdajů a benefitů  

a představuje tzv. skrytou rezervu. Poslední návrhy směřují do oblasti webových stránek  

a společenské odpovědnosti, které pozitivně působí na budování dobrého jména společnosti, 

na zvyšování obratu a následně na ziskovost. 

Na závěr je potřeba zdůraznit, i přes uvedené nedostatky, celkové dobré finanční 

zdraví společnosti. Autel, a.s. si dokázal za dobu své existence vybudovat slušnou pozici  

na světovém trhu. Při tvorbě návrhů se vycházelo z dosavadních vědomostí získaných  

při studiu a z omezených zdrojů dat o společnosti. Finanční analýza je však dlouhodobý 

proces vyžadující spoustu kvalitních vstupních informací. Přesto je očekáváno, že celá 

diplomová práce jako nezávislé zhodnocení situace bude přínosem nejen pro samotnou 

společnost, ve které by návrhy měly vést ke zlepšení problematických oblastí, ale bude mít 

vypovídací hodnotu i pro potenciální investory. Tímto lze považovat cíl diplomové práce  

za naplněný. 
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