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1      Úvod 

V průběhu posledních několika let se podniky potýkají s mnoha problémy související 

s vypuknutím krize, která ve světě započala již v roce 2007. Podniky by se proto měly 

zaměřovat na hodnocení své situace, aby bylo možno vypozorovat jejich slabá místa  

a navrhnout prostředky k nápravě. Spousta firem nápor, který na ně hospodářská krize 

nahrnula, neunesla a dodnes se potýkají s existenčními problémy nebo dokonce s bankrotem. 

Proto je tak důležité průběžně hodnotit výkonnost podniku. Pro hodnocení podniku bylo 

vyvinuto mnoho klasických i moderních metod, které jsou schopny komplexně zhodnotit 

úroveň minulé i současné hospodářské a finanční situace podniku. Za základní metodu lze 

považovat finanční analýzu, která je důležitým nástrojem finančního řízení podniku. Kromě 

toho jsou využívané souhrnné nástroje hodnocení podniku, které jsou schopny zhodnotit 

podnik i ve smyslu budoucího vývoje.  

Cílem diplomové práce je vyhodnocení vlivu působení hospodářské krize na podnik 

KON-KYS, s.r.o. s použitím výpočtu poměrových ukazatelů finanční analýzy, které srovnají 

stav firmy před krizí a v průběhu krize. Dále pro komplexní zhodnocení a budoucí předpověď 

bude použito několik souhrnných metod hodnocení podniku, které pro účel této práce 

předpoví další vývoj podniku.  

Diplomová práce je členěna do pěti hlavních kapitol. Po úvodu je druhá kapitola 

věnována základním údajům o krizi v podnikatelském prostředí, vymezeny budou druhy krize 

a skutečné poznatky o hospodářské krizi v letech minulých i současných. Na závěr kapitoly 

bude vymezení metodiky práce, která je potřebná pro zpracování aplikační části. Třetí 

kapitola se zaměřuje na zhodnocení činnosti firmy, na základní údaje o firmě, její historii, 

informace o produktové základně, konkurenty, odběratele a dodavatele. Další důležitá část 

této kapitoly je věnována vývoji vybraných položek ve sledovaném období a srovnání 

s konkurencí. V aplikační části je proveden výpočet ukazatelů finanční analýzy a výpočet 

souhrnných modelů hodnocení podniku. Tyto výsledky jsou následně zhodnoceny a v závěru 

kapitoly shrnuty a doplněny o možné řešení pro zlepšení.  

Diplomová práce bude vycházet z teoretických základů a obecně akceptovaných 

závěrů ve zkoumané oblasti. Všechna poznání budou podložena literárními prameny. 

Problematika bude v případě potřeby doplňována tabulkami a grafy pro přehlednější 

vysvětlení daného stavu. Základní metody použité v této práci jsou finanční analýza, souhrnné 

modely hodnocení podniku, SWOT analýzy, monitoring konkurence, srovnání a syntéza.  
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2      Základní údaje a poznatky o hospodářské krizi 

v letech minulých i současných 

Druhá kapitola se zabývá vymezením krize v podnikatelském prostředí, teorií 

finančních krizí, velkou hospodářskou krizí, současným vývojem, pohledem českých podniků 

na krizi a vymezením metodiky práce.  

2.1    Krize v podnikatelském prostředí 

Pojem krize má původ v řeckém slově „krisis“ a znamená rozhodnou chvíli, 

rozhodující dobu, rozhodnutí samo, nesnáze. Krizí postihnutý objekt se dostal do nějakých 

potíží a existují pouze dvě možnosti – buď je zvládne a přežije, nebo je nepřekoná a končí 

jeho existence.
1
  

Podnikatelskou krizi je možno definovat jako situaci, v níž je významným způsobem 

narušena rovnováha mezi podnikatelskými charakteristikami firmy (posláním, filosofií, 

hodnotami, cíli, stylem) na jedné straně a postojem podnikatelského prostředí k firmě (nároky, 

možnostmi) na straně druhé.
2
  

Na podnik dopadají změny v jeho okolí, které zpravidla nemůže vůbec nebo jen málo 

ovlivnit. To neznamená, že změny jsou přijímány zcela pasivně, ale často chybí dostatečná 

síla a zdroje k eliminaci jejich dopadu. Například k přijmutí zákona může firma působit 

prostřednictvím politické strany nebo několika poslanců, na vstup nového konkurenta na trh 

může reagovat protiopatřením. Každá změna v okolí ale bez adekvátní reakce představuje 

nebezpečí a potenciálně hrozí vznikem krize.
3
  

Ukazuje se, že pro úspěšné zvládnutí celé dynamiky krize (ovlivňujících faktorů, 

souslednosti stádií a rychlost průběhu) jsou klíčové: možnosti, dostupnost a spolehlivost 

informací, přehledná a rychlá komunikace, schopnost nadhledu, vědomí souvislostí, 

schopnost syntetického myšlení, akceschopnost a pružnost nositelů řízení krize.
4
  

                                                           
1
 ZUZÁK, Roman. Z podnikových krizí k vítězství: kdy je krize příležitostí. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 

2008. 168 s. ISBN 978-80-87197-01-1. 
2 UMLAUFOVÁ, Miloslava a PFEIFER Luděk. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém 

hospodářském prostředí. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 80-85865-52-1. 
3 ZUZÁK, Roman. Z podnikových krizí k vítězství: kdy je krize příležitostí. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 

2008. 168 s. ISBN 978-80-87197-01-1. 
4 UMLAUFOVÁ, Miloslava a PFEIFER Luděk. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém 

hospodářském prostředí. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 80-85865-52-1. 
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Krize postihuje odvětví i podniky v různé míře. Proto ji musí manažeři analyzovat 

nikoli z obecného pohledu, ale z hlediska svého konkrétního oboru a podniku. Je klidně 

možné, že některý podnik z upadajícího oboru bude prosperovat, nebo že se nebude dařit 

firmě podnikající v rostoucím odvětví. Každý podnik musí proto prozkoumat příčiny, aby 

porozuměl své individuální situaci. To pomůže předvídat další vývoj a hlavně je to nezbytné 

pro určení okamžitých opatření k potlačení aktuálních problémů.
5
  

2.1.1  Fáze vývoje krize 

Vyjadřuje posloupnost narušení rovnováhy systémů a představují čtyři vývojová stádia 

krize: stádium symptomů, akutní stadium, chronické stádium a stádium vyřešení krize. Délka 

trvání každé z fází je relativní veličina a je zcela závislá na konkrétním obsahu krize.
6
  

Jiné rozdělení vývoje krize udává tabulka č. 2.1, kde je možno vidět, jak se krize 

projevuje a jaká je možnost jejího řešení. 

Tab. č. 2.1: Fáze krize, projevy nerovnováh a možná řešení 

Fáze krize Potenciální Latentní Akutní Nezvládnutelná 

Projev Běžné problémy Měkké 

symptomy 

Problémy s 

likviditou 

Platební 

neschopnost 

Řešení Řešení dobře a 

částečně špatně 

strukturovaných 

problémů 

Reakce na 

symptomy a 

trendy a 

odstranění příčin 

Sanace 

(turnauound) 

Bankrot 

(odprodej 

hodnotných 

aktiv) 

Zdroj: ZUZÁK, Roman. Z podnikových krizí k vítězství: kdy je krize příležitostí. s. 25 

Potenciální krize 

Každý podnik se neustále nachází v potenciální krizi, neboť mezi podnikem a jeho 

okolím existuje obrovské množství interakcí. Podnik se není schopen zabývat řešením všech 

nerovnováh nebo je vůbec identifikovat, a proto se zabývá jen některými z těch, které 

považuje za nejdůležitější. Jestliže se zabývá nedůležitými nerovnováhami, vytváří podmínky 

                                                           
5 SIMON, Herman. Jak na krizi: 33 okamžitých opatření pro vaši firmu. 1. vyd. Praha: Management Press, 2009. 

205 s. ISBN 978-80-7261-204-8. 
6
 ANTUŠÁK, Emil. Krizový management: Hrozby, krize, příležitosti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 

396 s. ISBN 978-80-7357-488-8.  
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pro vznik zásadních problémů a pro postup do další krize. Dalším faktorem je neochota  

a mnohdy přímo neschopnost podnikového managementu a vlastníků podniku zabývat se 

řešením nerovnováh. Permanentní nerovnováhy v období potenciální krize se nechápou jako 

krizové, ale jako běžné problémy, a stejně se k nim přistupuje při jejich řešení. Jestliže jsou 

tyto problémy neřešeny nebo neadekvátně řešeny, vytváří se předpoklad pro další krizový 

vývoj.
7
 

Latentní krize 

Zvětšováním nerovnováhy se přesouvá krize do fáze latentní, ve které se nerovnováha 

nejen zvětšuje, ale dává impuls pro vznik dalších dílčích nerovnováh s následným krizovým 

vývojem. Krizový vývoj vytváří krizový řetězec, který se může neustále rozvětvovat nebo 

spojovat s dalšími řetězci a vytváří negativní synergii. V období latentní krize obvykle klesá 

rozhodovací akceschopnost podnikového managementu a v jeho rozhodování se projevuje 

váhání, nedůslednost a chyby. Tato fáze může často trvat i několik let. 
7
 

Akutní krize 

Akutní krizová fáze je často nazývaná finanční krizí a ve velmi frekventovaném 

způsobu myšlení a manažerském přístupu se teprve tato fáze považuje za krizi podniku. 

Důvodem pro to je, že v akutní fázi krize proniká do podnikové finanční oblasti a krizové 

symptomy mají odraz v účetních výstupech a ve finanční analýze. V podniku nastávají 

postupně potíže s platební schopností, chybí prostředky na splátky úvěrů a placení faktur.
 7

 

Nezvladatelná krize 

Poslední etapa krizového vývoje nastává tehdy, pokud se podnikovému managementu 

nebo vlastníkům nepodařilo zvládnout akutní krizi. Destruktivní účinky přivádějí podnik ke 

katastrofě. Nepomáhá ani mnoholetá tradice, minulá sláva a úspěchy a podnik spěje 

k bankrotu. Řešením může být prodej hodnotných aktiv.
 7

  

2.1.2 Příčiny krize v podniku 

V podstatě lze rozeznat dva okruhy příčin krize v podniku. Jsou to příčiny interní  

a externí. Mezi interní příčiny je možno zařadit například chyby v řízení podniku, problémy 

s likviditou, snižování ziskové marže a rentability podniku jakož i jiné příčiny. Jedná se  

o faktory, které podnik sám může a musí ovlivnit tak, aby těmto situacím předcházel. To je 

možné pouze tak, že trvale analyzuje a vyhodnocuje výsledky hospodaření, přijímá opatření 

                                                           
7
 ZUZÁK, Roman. Z podnikových krizí k vítězství: kdy je krize příležitostí. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 

2008. 168 s. ISBN 978-80-87197-01-1. 
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ke zlepšení, která bezprostředně realizuje. Poněkud obtížnější je situace, jestliže krize vznikla 

v důsledku působení vnějších, tzn. externích faktorů. V tomto případě se jedná o činitele, 

které podnik sám nemůže ovlivnit, ale mají zásadní dopad na celkovou hospodářskou situaci 

v podniku. K takovým faktorům lze přiřadit faktory politické (například rozšiřování Evropské 

unie, zavádění jednotné měny či mezinárodní hrozba terorismu), faktory finanční (například 

rozvoj nástrojů kapitálového trhu a využívaní finančních operací pro vnější rozvoj podniku), 

faktory měnové, kde se k nejvýznamnějším řadí problém vývoje úrokových měr ve vazbě na 

zachování měnové parity. Nezbytnou součástí externích faktorů jsou faktory právní, daňové  

a faktory sociální. Významnou součástí analýzy vnějších faktorů je také analýza odvětví, ve 

kterém podnik podniká. Jde o kvalitu odvětví a s ním spojenou možnost dalšího průniku, 

citlivost odvětví na hospodářské cykly.
8
 Hospodářský vývoj jednotlivých zemí totiž neprobíhá 

jako proces hladkého a nepřetržitého růstu ale je doprovázen kolísáním reálného produktu, 

zaměstnanosti, spotřebitelských výdajů, investic a jiných proměnlivých veličin.
9
 

Důsledky těchto příčin se nakonec projevují ztrátou kontroly nad výrobní, prodejní, 

sociální a finanční funkcí podniku a stávají se katalyzátory strukturální krize vyvolané sérii 

chyb ohrožující přežití podniku.
10

  

Závěrem této kapitoly se dá říct, že krize v podnikatelském prostředí je velmi častá  

a mělo by se usilovat o její předpověď. Aby způsobené škody byly co nejmenší, je důležité 

identifikovat fázi krize a příčiny jejího vypuknutí.  

2.2    Teorie finančních krizí 

Jedná se o poměrně mladou disciplínu. Její prudký rozvoj spadá převážně do 

posledních dvaceti let. Finanční krize způsobuje problémy v systému veřejných financí a vede 

k prohloubení dlouhodobé fiskální nerovnováhy. Při výkladu pojmu „finanční krize“ je 

podstatný fakt, že příčiny ekonomických problémů se nacházejí v reálné ekonomice, ale 

vznikají ve finančním systému. V teoretických analýzách je finanční krize rozdělena do 

několika skupin: 

                                                           
8 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 464 s. ISBN 978-80-

247-1992-4. 
9 VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 516 s. ISBN 978-80-7357-

478-9. 
10 DAIGNE, Jean-Francois. Ozdravná opatření v podniku. 1. vyd. Praha: HZ Praha, 1996. 135 s. ISBN 80-

901918-8-6. 
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 krize měnová (currency or exchange rate crisis), 

 krize bankovní (banking crisis), 

 krize dluhová (credit or debt ctisis), 

 systemická finanční krize (systemic financial crisis), která zahrnuje projevy všech 

(nebo většiny) shora uvedených typů krize, a to s rozdílnou vzájemnou kauzalitou.
11

 

Měnová krize 

Měnová krize je označována jako situace, kdy dochází k prudkému a neočekávanému 

oslabení kurzu domácí měny. V systému pohyblivého kurzu se jeví jako výrazná depreciace 

nominálního kurzu. V systému pevného kurzu většinou spekulativní útok na směnný kurz 

vynutí devalvaci domácí měny nebo donutí centrální banku kurz bránit. Měnová krize se tedy 

nemusí projevit pouze devalvací či depreciací, ale i jevy provázejícími úspěšnou ochranu 

kurzu, jako ztráta značné části devizových rezerv nebo výrazné zvýšení úrokových sazeb. 

Měnové krize v čisté podobě (bez dluhových a bankovních problémů) nejsou příliš časté. 

Většinou se jedná o spekulace proti nerovnovážným pevným měnovým kurzům. Klasickým 

případem čisté měnové krize jsou např. události spojené s rozpadem evropského měnového 

systému v letech 1992 – 1993. Co se týče dopadů pro veřejné finance, nejsou v tomto případě 

tak vážné, jako u bankovních krizí. 
11

 

Bankovní krize 

Za bankovní krizi jsou označovány problémy spojené s nedostatečnou likviditou, 

především však s insolvencí některých, popř. většiny komerčních bank. Stejně jako  

u měnových krizí se za bankovní krizi obvykle označuje nejen situace, která se přímo projeví 

úpadkem bank ale i situace, kdy postižené banky zachránila vládní intervence nebo pomoc 

centrální banky. V rozvojových zemích se jeví jako nejčastější příčina bankovní krize náhlá 

ztráta důvěry vkladatelů, která se projeví bankovním runem (např. Indonésie, Mexiko, 

Argentina). V rozvinutých ekonomikách jde spíše o problémy vyplývající z prudkého poklesu 

hodnoty některých typů bankovních aktivit (akcií, nemovitostí apod.). Bankovní krize mohou 

vznikat i v důsledku dluhové krize, tzn. neschopnost dlužníků splácet poskytnuté úvěry, nebo 

v důsledku měnové krize, jsou-li domácí banky samy v dlužnické pozici k zahraničí. 

Příkladem bankovní krize může být, krize v USA, ke které došlo koncem 80. let, nebo 
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bankovní krize severských zemí a Španělska počátkem 90. let. Fiskální dopady bankovních 

krizí bývají často velké, neboť vedou k prudkému zvýšení veřejného zadlužení.
12

 

Dluhová krize 

Mezi nejzajímavější typy finančních krizí patří krize dluhové (úvěrové). Tento termín 

je používán převážně k označení externích dluhových krizí, které se projevují neschopností 

země splácet zahraniční dluh (Mexiko 1982, 1995, Rusko 1998, Argentina 2001). Tyto 

případy jsou poměrně časté především v rozvojových zemích. Jako vnější dluhové krize jsou 

však označovány i případy, kdy svoje zahraniční dluhy nesplácí zadlužené soukromé firmy  

a banky. Klasickým příkladem této finanční krize byla jihoamerická dlužnická krize, ke které 

došlo v 80. letech minulého století. Velmi nebezpečným typem finanční krize jsou interní 

dluhové krize, které se projevují chronickou vnitřní předlužeností ekonomik, platební 

neschopností podniků a nárůstem objemu klasifikovaných úvěrů. Vnitřní dluhová krize vede 

mnohdy k zamrznutí úvěrového trhu s negativními důsledky pro reálnou ekonomiku. Tento 

typ krize způsobuje velké problémy veřejným financím při vládních asistenčních programech, 

které jsou kryty ze státního rozpočtu. Příkladem chronické interní dluhové krize je vývoj 

v Japonsku v 90. letech. 
12  

V poslední době je krize často skloňovaný pojem. Společnost se dostala do fáze, kdy 

se projevují důsledky jejich dlouhodobých rozhodnutí. Krize jako taková se však vyskytovala 

i v minulosti a její podoba měla různé příčiny a důsledky. Rozeznání druhu krize pak  není tak 

složitý proces, jako její řešení. 

2.3    Velká hospodářská krize 30. let 20. století 

Velká hospodářská krize byla nejdůležitější ekonomickou událostí dvacátého století. 

Svět se z ní zotavoval mimořádně bolestivě a dlouze. Krize vyvolala změny v roli federální 

vlády, které trvají dodnes, a otřásla důvěrou celé řady lidí v tržní ekonomice. V hodně 

ohledech vytvořila podmínky, které vedly k rozpoutání druhé světové války.
13

  

                                                           
12 DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vyd. Praha: C. H. Back, 2008. 

343 s. ISBN 978-80-7400-075-1. 
13 SMILEY, Gene. Nový pohled na velkou hospodářskou krizi: Přehodnocení jejích příčin a následků: 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer ČR a Liberální institut, 2009. 192 s. ISBN 978-80-7357-489-5.   
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Kořeny krize, i důvody jejího dalšího rozšíření, se nacházely ve Spojených státech a je 

paradoxní, že úspěchy 20. let přiměly mnohé uvěřit, že se Američanům podařilo rozluštit 

záhadu trvalé prosperity.
14

  

V případě velké hospodářské krize se jedná o hospodářský propad, jenž trval od 

počátku léta 1929 do konce prvního čtvrtletí 1933. Ekonomika se pomalu a váhavě zotavovala 

v období mezi březnem 1933 a květnem 1937, kdy propukla další krize, aniž by se předtím 

obnovila plná zaměstnanost. Zotavování z krize započalo v květnu 1938 a trvalo 

přinejmenším do doby, než Spojené státy vstoupily do druhé světové války.
15

 

Detailnější zpracování velké hospodářské krize je uvedeno v příloze č. 1., kde je 

vyobrazen průběh krize, její příčiny, dopady a co tato krize přinesla společnosti jako 

historický odkaz.  

2.4.   Dějiny finančních krizí posledních let 

V posledních třiceti letech se světová ekonomika nachází v permanentní finanční krizi, 

což ukazuje reprezentativní výběr níže: 

 americká bankovní krize (1980-1995), 

 chilská finanční krize ( 1981-1985), 

 latinskoamerická dluhová krize (1982-1989), 

 japonská finanční krize (1989-2004), 

 skandinávská bankovní krize (1988-1994), 

 krize evropského směnného mechanismu (1992-1993), 

 druhá mexická finanční krize, zvaná sympaticky tequilla crisis (1994-1995), 

 krize české koruny (1997), 

 asijská finanční krize (1997-1998), 

 ruská finanční krize (1998), 

 brazilská finanční krize (1998-1999), 

 turecká finanční krize (2000), 

 argentinská krize (2001-2002), 

                                                           
14 ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 391 s. ISBN 978-80-7380-

035-2. 
15
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 americká hypoteční krize, přeměněná v globální ekonomickou krizi (2007-?).
16

 

Některé tyto případy jsou opravdu chronické, některé naopak relativně krátkodobé. 

Většina těchto krizí byla řešena demokratickými prostředky, ale nalezlo by se i armádní 

angažmá při řešení jejich dopadů. Většina z těchto jevů zůstala relativně uzavřená ve svém 

regionu, jiné ale vážně poškodily partnerské organizace, banky i věřitelské státy v rozličných 

koutech planety. Každá z těchto krizí byla podrobena detailnímu zkoumání a detailní analýze. 

Byly vytvořeny velmi sofistikované modely, neobyčejně rozsáhlé a propracované, které se 

snažily podrobně vysvětlit průběh a mechanismy těchto krizí. Avšak všechno bylo marné, 

neboť žádnou z těchto mnoha krizí se nepodařilo předpovědět – a pokud někdo varoval před 

vývojem, nebylo to na základě složitých analýz, ale kvůli internímu pocitu, že ekonomika 

toho a toho státu se vyvíjí způsobem, který otevírá prostor ke vzniku vážných potíží nebo 

rovnou krize. 
16

 

Každá z výše uvedených krizí měla formálně jiné příčiny – někdy šlo o příliš vysoký 

zahraniční dluh, který se stal těžko splatitelným kvůli kurzovému vývoji. Jindy šlo o snahu 

udržet kurz vlastní měny v přikázaném pásmu jako fázi přípravy na budoucí kurzové 

uspořádání. Mnohdy hráli velkou roli spekulanti. Jindy však byli právě oni překvapeni nejvíce 

a tratili obrovské prostředky. Některé krize byly výsledkem přehřátých ekonomik. Japonsko 

však naopak trpělo podchlazením všech aktivit. Jsou zde miliony kombinací různých vlivů  

a přes velké snažení nejlepších ekonomických mozků světa jsme nyní – po plném propuknutí 

globální ekonomické krize v roce 2007 – ve stejné pozici jako kdykoliv předtím. Pouze se 

zpětně zjišťuje, že to vlastně jinak ani nemohlo dopadnout. Celkově totiž i tentokrát platí 

totéž, co by se našlo ve všech předchozích případech – opravdové prameny krize pocházejí ze 

státních zásahů do ekonomiky a je vcelku vedlejší, jakého charakteru tyto zásahy jsou, zda jde 

o oblast kurzovou, o vnější zadluženost, o rozsáhlé dotační programy, které zkreslí celkové 

ekonomické prostředí a vytvoří nerovnováhu, o špatnou fiskální disciplinu atd.
 16

 

Např. při pohledu na mexickou krizi musí být konstatováno, že bez ohledu na desítky 

různých aspektů tento stát těžil v určitých obdobích z vysokých cen ropy. Tento fakt  umožnil 

financovat rychlý růst a také vcelku rozsáhlé další programy.  Spouštěčem problemů pak byl 

propad cen ropy, a tím pádem prudce se vyvíjející problém rozpočtu, popřípadě obchodní 

bilance. Latinskoamerické dluhové krize ukazují fatální omyly vlád, které držely své kurzy  
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v pevném postavení k dolaru v době, kdy americká měna tvrdě posilovala a strhla tak řadu 

zemí Jižní Ameriky do situace velkého poklesu konkurenční schopnosti. Vlády také podceňují 

křehkosti bankovního system zemí a jeho provázanost s dalšími státy – i proto mohla asijská 

finanční krize postihnout v průběhu velmi krátké doby nejen Thajsko a Jižní Koreu, ale také 

Indinésii, Malajsii a do jisté míry rovněž Tchaj-wan, Čínu, Hongkong či Filipíny. Za vším 

stálo váhání vlád, především v Thajsku, které pouze trpně sledovaly vývoj a neudělaly proti 

němu nic zásadního.
17

 

2.5     Současný vývoj   

„Každá hospodářská epocha má svou atmosféru, svůj étos a patos. Bez nich je 

jakýkoliv vývoj prázdný a nemá vnitřní obsah, a dokonce i v hospodářství se ukáže jako 

chybný nebo neudržitelný. Například po vypuknutí poslední krize sílí hlasy, které navazují na 

slavná hesla šedesátých let, kdy beatnici vykřikovali a psali po stěnách: Zastavte svět, chci 

vystoupit…“.
18

 I dnes se velcí investoři, a mnozí političtí myslitelé, sociologové a jiní stále 

silněji zamýšlejí nad faktem, že rozvoj moderních společností je čím dál tím zmatenější, 

excentričtější a ztrácí kontinuitu s křesťansko-židovskými tradicemi. Tato situace je velmi 

zneklidňující – rozpad rodiny, dramaticky nízká porodnost, která znamená vymírání 

původního obyvatelstva, zásadní snížení mezigenerační sounáležitosti, ztráta sociální 

inteligence a řada dalších jevů. To vše vede k tomu, že část společnosti tenduje k takovým 

myšlenkovým modelům, které jsou dlouhodobě neslučitelné s naší konzervativní představou  

o fungování Evropy. Vedle toho existuje nesporná skupina lidí, kteří naopak litují, že se 

tradiční model společností vytrácí. 
17 

V polovině devadesátých let došlo k opravdovému nástupu počítačových technologií 

do všech oblastí hospodářského života. Tehdy se ukázala do té doby nevídaná událost nebo 

zákonitost, když nové aplikace, které se ještě před několika měsíci zdály jednou provždy 

drahé a nerentabilní, se stávaly díky zběsilému technologickému vývoji hodně ziskovými. 

Rychlost změn, které probíhaly v letech 1995-2005 nebo případně až do současnosti, byla 

proto obrovská, nevídaná a zcela nepochopitelná pro každého, kdo by toto období prospal. 

Bez nadsázky lze říci, že nikdy v dosavadní historii lidstva neproběhly tak zásadní změny 

ekonomické i společenské tak velmi rychle. Například pokud by se podoba automobilů od 

roku 1900 měnila tak zásadně jako podoba komunikačních prostředků ve stejném období, lidé 

                                                           
17 KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v časech krize: Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží. 1. vyd. Praha: 
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by se museli pohybovat ve vznášedlech nebo nějakým jiným, zatím ani nepopsaným 

způsobem. Nutností je uvědomit si, že především počítače a komunikace prodělaly 

v posledních patnácti letech vývoj, který je poslal technologicky do obrovského náskoku před 

ostatní obory. A právě aplikace komunikačních a počítačových vymožeností do ostatních 

oblastí života byla oním nabídkovým šokem, který začal někdy v polovině devadesátých let 

20. století. Pojem nabídkový šok v tuto chvíli zcela klíčový – protože lidská paměť je zvláštní 

mechanismus, který mnohé detaily vynechává a jiné vyzdvihuje a jen s obtížemi v ní později 

hledáme celkový obraz doby. Proto jsme málo schopní porovnat současnou realitu s minulostí 

v jejich celku, většinou si pro takové srovnání zvolíme jenom několik detailů, což samozřejmě 

hodně zkresluje výsledek. Má-li se však opravdu přesně poznat charakter globální 

ekonomické krize započaté v roce 2007, pak je potřeba správným způsobem pochopit, jak se 

současnost liší od minulosti.
19

  

2.5.1 Příčiny současné finanční krize 

Realitní dluhová bublina 

Protože spotřební výdaje ve Spojených státek stoupaly o hodně rychleji než příjmy, 

vzrostl rovněž podíl celkového spotřebitelského zadlužení vůči disponibilním příjmům. Podíl 

nesplacených spotřebitelských dluhů vůči disponibilním příjmům se během posledních tří 

desetiletí více než zdvojnásobil z 62 procent v roce 1945 na 127 procent v roce 2005. To bylo 

zčásti umožněné historicky nízkými úrokovými sazbami, které v nedávných letech usnadnily 

splácení úvěrů. Lepší indikátor reálných finančních dopadů zadluženosti na domácnosti nabízí 

ukazatel věřitelského rizika, který vyjadřuje podíl umořovacích splátek úvěrů vůči 

disponibilním příjmům spotřebitelů. Tento ukazatel během čtvrtstoletí, které uplynulo mezi 

rokem 1980 a dneškem, zaznamenal rychlý růst, přičemž jeho nejprudší vzestup začal 

v polovině 90. let a s drobnými výkyvy pokračuje dodnes. Největší dluhové zatížení bylo 

zjištěno u rodin ve střední příjmové skupině. Nejmenší dluhové břemeno bylo logicky ve 

skupině lidí s nejvyššími příjmy. To vše jednoznačně ukazuje na třídní charakter distribuce 

zadluženosti domácností. 
19 

Rostoucí dluhové zatížení rodin přirozeně dláždí cestu k nesplácení závazků  

a bankrotům. Osobní bankroty v průběhu první administrativy G. W. Bushe vzrostly téměř na 
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pět milionů a dosáhly tak nejvyššího počtu za působení jedné jediné administrativy v Bílém 

domě. Největší podíl zadlužení spadá do kategorie primárního bydlení. Pro většinu rodin 

nejvýznamnějšího aktiva. Dluh na bydlení nepřetržitě rostl. Mezi lety 2001 – 2004 vzrostl  

o bezprecedentních 27,3 procenta. Zatímco se ceny domů tlačily nahoru, objevovaly se stále 

riskantnější typy hypoték. Dříve byly doby, kdy musel člověk, který si chtěl pořídit dům, 

nejprve složit velkou zálohu. To je ale minulostí. V roce 2005 průměrný zájemce o koupi 

svého prvního domu skládal jen dvě procenta jeho prodejní ceny a 43 procent nesložilo 

zálohu vůbec. A téměř jedna třetina nových hypoték mezi lety 2004 a 2005 byla poskytnuta 

s variabilními úrokovými sazbami. Posledních několik let se úrokové míry držely na 

nejnižších úrovních za celou generaci. Variabilní sazby mohou tedy variovat jen jedním 

směrem, a to nahoru.
20

 

Průměrná rodina je také uvalená v dluzích na kreditní karty. V současné době téměř 

dvě třetiny všech důležitých kreditních karet mají zápornou bilanci a každý měsíc na ně 

posílají splátky. V únoru 2006 stoupla průměrná variabilní úroková sazba uvalena na kreditní 

karty na 15,8 procenta z 12,8 procent platných pro celý rok 2005. Další oblastí, kde míra 

zadlužení roste, jsou spotřebitelské úvěry zahrnující úvěry s fixními splátkami a s fixními 

úrokovými sazbami, jako jsou půjčky na nákup automobilu a studentské půjčky. Rodiny 

s nízkými příjmy se stále více stávají oběťmi predátorských úvěrů, jako například půjček do 

výplaty, půjček na řidičské oprávnění nebo substandardních hypoték. Pokles čisté majetkové 

hodnoty nemovitostí provázený souběžným růstem umořovacích splátek (jakož i celkových 

nákladů na obsluhu úvěrů) dává tušit, do jakých obrovských rozměrů se rozrostla 

„spekulativní horečka“ stimulující růst spotřebních výdajů. Hypoteční bublina a vysoká 

úroveň spotřebních výdajů souvisejí s tím, co by se mohlo nazvat jako „realitní dluhová 

bublina“, která může snadno splasknout v důsledku růstu úrokových sazeb a stagnace nebo 

pádu cen nemovitostí. 
20

 

Úvěrová a spekulativní exploze 

Nesoulad mezi růstem objemu úvěrů a souběžným ekonomickým růstem je skutečně 

ohromující. V 70. letech dosahovala celková míra nesplacených závazků půl druhého násobku 

celkové roční ekonomické aktivity (HDP). Do roku 1985, tedy přibližně v době, kdy se jejich 

zájem stále více orientoval na tuto problematiku, to byl už dvojnásobek HDP. Do roku 2005 

se celková míra amerického zadlužení rovnala téměř třiapůlnásobku celonárodního HDP  
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a dosahovala téměř 44 bilionů odpovídajících HDP celého světa. Celkový americký dluh se 

skládá ze zadlužení domácností, vlád, nefinančních podniků a finančních institucí. Úvěry lze 

použít na bezpočet účelů – některé významnou měrou stimulují ekonomiku a mají 

dlouhodobý účinek, některé mají na ekonomiku mírný a relativně krátkodobý účinek a některé 

nemají na ekonomiku žádný nebo mají jen malý bezprostřední dopad. Prohlubování propasti 

mezi tempem zadlužování a růstem HDP má podle všech dlouhodobé i krátkodobé důvody. 

Nejenom, že jsou „kreditní krize“ tohoto druhu, které v nedávných desetiletích periodicky 

otřásaly finančním systémem nevyhnutelné, ale s pokračující finanční expanzí se 

v dlouhodobé perspektivně stávají stále pravděpodobnější finanční krize toho druhu, které 

může systém vstřebat poměrně obtížněji.
21

 

Úvěrová expanze v americké ekonomice byla provázena nebývalým rozvojem 

finančnictví a rychlým růstem objemu finančních spekulací, čemuž nesmírně napomohla 

rostoucí úroveň zadlužení. Dluhy stimulují finanční spekulace a finanční spekulace vedou 

k dalším dluhům. Rozsah spekulací se všemi typy finančních instrumentů, jako jsou akcie, 

termínované obchody, finanční deriváty či světové měny, je vskutku závratný. Z akciových 

trhů a měnových obchodů se stala jakási obří kasina, v nichž počty a objemy transakcí zcela 

ztratily kontakt s možnostmi reálné ekonomiky. V roce 1975 se například na newyorské burze 

denně obchodovalo s 19 miliony akciových podílů.  Do roku 1985 toto číslo dosáhlo  

109 milionů a do roku 2006 se již obchodovalo s 1,6 miliardy podílů a celkovou hodnotou 

přes 60 miliard dolarů. 
21

 

Obrovská expanze zadlužení a spekulací nabízí cestu, jak z řadové populace vytěžit více 

nadhodnoty a jsou tudíž součástí vykořisťování pracující třídy i nižší střední třídy kapitálem. 

Techniky, o něž se kapitál při tomto svém úsilí opírá, jsou: 

 poskytování stále většího objemu úvěrů jednotlivcům i korporacím, 

 půjčování nízkopříjmovým skupinám za hodně nevýhodných a neprůhledných 

podmínek, 

 zvyšování zadluženosti korporací spekulativními odkupy, 

 narušení obchodní rovnováhy se zbytkem světa, jehož důsledkem jsou nesmírné 

investice přitékající do USA ze zahraničí, 
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 zatěžování skoro všech oblastí hospodářského života enormními dluhy.
22

 

Monopolně-finanční kapitál 

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století prodělal kapitalismus významnou 

transformaci charakterizovanou vzestupem velkých korporací. Následující desetiletí se neslo 

ve znamení světových válek a hluboké hospodářské deprese coby důsledků této velké 

proměny. Po skončení druhé světové války bylo už nové stádium kapitalismu plně 

konsolidované, zejména pak ve Spojených státech, nejvyspělejší kapitalistické ekonomice. 

Výsledkem byla situace, kdy hrstka obřích korporací kontrolovala většinu průmyslových 

odvětví. To představovalo masivní odklon od svobodného konkurenčního systému 

devatenáctého století s ekonomikou tvořenou převážně malými rodinnými firmami, které 

měly pouze nepatrnou kontrolu nad cenami, objemem výroby a investicemi – to vše bylo 

určováno širšími tržními silami.
22 

V rámci nového monopolně-kapitalistického řádu se firmy nechovaly jako svobodné 

konkurenční podniky z učebnic ekonomie, ale jako racionálně jednající oligopoly orientované 

na maximalizaci svého zisku, z nichž každý musí v procesu rozhodování o své cenové 

politice, jakož i při svých snahách o maximalizaci prodejních marží a svého podílu na trhu, 

přihlížet ke svým konkurentům. Takové monopolistické firmy se rozloučily se vzájemně 

destruktivním cenovým soutěžením, které se do všeobecného povědomí vžilo pod názvem 

„cenová válka“. Místo toho si konkurovaly převážně v oblastech snižování nákladů  

a rozšiřování prodejních kapacit. Výsledkem byl jev, který se dá označit jako „sklon 

nadhodnoty růst“ v rámci ekonomiky jako celku a zejména v té její oblasti, kterou 

reprezentují velké korporace. V důsledku toho se hlavním problémem ekonomiky stalo 

hledání cest, jak absorbovat velký objem aktuální i potenciální nadhodnoty. Není pochyb  

o tom, že monopolně-finanční kapitál dožaduje stále vyšší míry zasahování do ekonomického 

a sociálního života chudých zemí za účelem čerpání stále větší nadhodnoty z periferie. Země 

třetího světa jsou už dlouho obětí enormního odlivu vyprodukované nadhodnoty v podobě 

výplat zahraničním investorům a věřitelům usazeným v centru světového systému. Tyto  

a další výdaje za služby (například poplatky za přepravu vyplácené firmám v bohatých 
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zemích) mají záporný dopad na běžnou účetní rozvahu rozvojových zemí a stahují je do 

černých čísel.
23

 

Financializace kapitálu  

Financializace kapitalismu znamená posunutí těžiště ekonomické aktivity od výroby  

(a dokonce i od velké části jinak rostoucího sektoru služeb) k finančnictví. Jedná se o jeden 

z hlavních problémů naší doby. Kapitál je uvězněn ve zdánlivě nekonečném cyklu stagnace  

a finanční expanze spíš, než aby kontinuálně rostl. Stagnace výrobní základny vedla k tomu, 

že se kapitalisté stávali stále závislejšími na růstu finančnictví jako prostředku zachování  

a rozmnožení jejich finančního kapitálu. Finanční nadstavba kapitalistické ekonomiky 

nemohla expandovat úplně nezávisle na své výrobní základně - opakovaným i zhoršujícím se 

problémem se tak stalo splaskávání spekulativních bublin. Ani ty nejrafinovanější finanční 

nástroje nemohly samy o sobě oživit stagnující výrobní základnu. Financializace se podle 

všeho natolik vymkla kontrole, že neočekávané prudké otřesy systému a následné finanční 

nákazy jsou všeobecně pociťovány jako nevyhnutelné. 
23

 

2.5.2 Následky současné finanční krize 

Při zpětném pohledu jen málokdo pochybuje o tom, že realitní bublině, která 

iniciovala většinu nedávného růstu americké ekonomiky, bylo přisouzeno splasknout, a že 

jejím nevyhnutelným důsledkem bude všeobecná finanční krize a globální ekonomické 

zpomalení. Pro všechny, kteří se nenechali oklamat finanční alchymií vysoce riskantního 

dluhového managementu a nenechali se na rozdíl od velké částí firemního světa zaslepit 

vysokými spekulativními zisky, byly varovné signály patrné už dlouho.
23 

Jak se zanedlouho ukázalo, splasknutí americké realitní bubliny spustilo řetězovou 

reakci stagnujících a klesajících cen domů, vlnu nesplácených hypoték a globální 

ekonomickou krizi kvůli finanční nákaze a poklesu americké spotřeby. Od zhroucení trhu se 

substandardními hypotékami v červenci 2007 se finanční stres a panika nekontrolovatelně 

šířily nejen mezi obyčejnými lidmi, ale také samotnými finančními trhy, když infikovaly 

jeden sektor za druhým: hypotéky s variabilními úrokovými sazbami, cenné papíry 

(krátkodobý firemní dluh), pojišťovatele dluhopisů, komerční hypoteční úvěry, firemní 

dluhopisy, půjčky na automobily, kreditní karty i studentské půjčky. Banky, hodgeové fondy 

a finanční trhy se ocitly pod tlakem. Vezme-li v potaz už tak slabou úroveň americké výroby, 
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netrvalo dlouho, než se tato finanční pohroma začala negativně projevovat v „reálných“ 

ekonomických číslech: v růstu nezaměstnanosti, v oslabení spotřeby a investic a v propadu 

výroby a zisku. Většina finančních a ekonomických analytiků se domnívá, že Spojené státy  

i celá světová ekonomika stojí na prahu recese, která možná již začala.
24

 

Krach a panika 

Finální stádium finanční bubliny je známé jako krach a panika a je pro ně typický 

rychlý výprodej aktiv v rámci „úprku ke kvalitě“ (tj. k likviditě). Králem se zase stává 

hotovost. První krach, jenž otřásl trhem, se odehrál v červnu 2007, když zkolabovaly dva 

hedgeové fondy investiční banky Bear Stearns, které dohromady držely skoro 10 mld. 

v cenných papírech krytých hypotékami. Jeden ztratil 90 procent své hodnoty a druhý 

zbankrotoval úplně.  Průnik kreditní krize na trh s cennými papíry připravilo strukturální 

investiční divize hypotečních bank o hlavní zdroj finanční hotovosti. To vzbudilo obavy 

v souvislosti s vysokým rizikem, ve kterém se ocitly nějaké velké banky v důsledku jimi 

uzavřených dohod o směně úvěrového selhání. Klíčovou událostí byl krach, následná vládní 

pomoc a znárodnění britské hypoteční banky Northern Rock, která se stala v září 2007 první 

britskou bankou za více než století, kterou postihl útok střadatelů, kteří stáli fronty, aby si 

vybrali úspory ze svých účtů. Američtí pojišťovatelé dluhopisů rovněž začali krachovat – což 

byl pro kapitál obzvlášť hrozivý vývoj – v důsledku pojistek uzavřených na dohody o směně 

úvěrového selhání vztahující se na hypotékami kryté cenné papíry.
24

 

Finanční panika se rychle šířila po světě a odrážela skutečnost, že do spekulací 

s americkými cennými papíry krytými hypotékami byli rozsáhle zapleteni rovněž mezinárodní 

investoři. Mnohé z obav, které zachvátily finanční trhy, byly přímým důsledkem systému 

natolik komplikovaného a neprůhledného, že nikdo neměl tušení, kde byl finanční toxický 

odpad uskladněn. To zapříčinilo útěk k americkým vládním dluhopisům a drastický pokles 

objemu poskytovaných úvěrů. Vlastníci velkého kapitálu jsou relativně dobře chráněni před 

úpadkem prostřednictvím širokého spektra investičních pojistek a mnohdy se dokonce mohou 

obrátit na vládu, aby je vytáhla z potíží. Mají rovněž bezpočet příležitostí přenést náklady na 

ty, kteří stojí na nižším stupni ekonomického žebříčku. Převážná většina ztrát tedy dopadla na 

drobné investory, dělníky, spotřebitelé a ekonomiky třetího světa. Konečným výsledkem bude 

stejně jako v případě podobných takových otřesů v minulosti zvýšená ekonomická a finanční 

koncentrace finančního sektoru, a to jak na národní, tak na globální úrovni. V reakci na 
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finanční krizi, Federální rezervní banka a jiné centrální banky, podporované svými 

ministerstvy financí, pouštějí do systému peníze. Počínaje červencem 2007, kdy pád dvou 

hedgeových fondů investiční banky Bear Sterarns, které masivně spekulovaly s cennými 

papíry krytými hypotékami, signalizoval začátek rozsáhlé kreditní krize. Zahltily finanční 

sektor stovkami miliard dolarů a slíbily do něj v případě nutnosti uvolňovat další biliony. 

Jednaly v takovém rozsahu a s takovou škálou nástrojů, které nemají obdobu.
25

 

Dramatické události kulminovaly večer 18. září 2008, kdy předseda Federální rezervní 

rady Ben Bernarke a ministr financí Henry Paulson společně předstoupili před Kongres, aby 

ohromeným zákonodárcům slovy senátora Christophera Dodda oznámil, „že nás dělí jen 

několik dní od totálního zhroucení našeho finančního systému se všemi myslitelnými dopady 

doma i po celém světě“. Bezprostředně po tomto prohlášení byl představen Paulsonův plán na 

záchranu finančního systému za 700 miliard dolarů, v jehož rámci měly být vládní zdroje 

použity na odkup prakticky bezcenných aktiv krytých hypotékami v držení finančních 

institucí. Jakmile byl záchranný plán přijat a jakmile aktérům globálních finančních trhů 

začala docházet závažnost situace, začala se po celém světě šířit finanční panika provázena 

strmým propadem hodnoty akciových podílů. I přes pokus napumpovat do systému peníze 

a vzkřísit tak elementární funkce kreditního trhu, se ekonomika ocitla v pasti likvidity, která 

se projevila hromaděním hotovosti a neochotou poskytovat mezibankovní půjčky, na které se 

v protikladu k pouhému držení peněz pohlíželo jako na příliš rizikové. Past likvidity hrozí, 

když se nominální úrokové míry začnou blížit nule. Obvyklý měnový nástroj v podobě 

snižování úrokové míry ztrácí svou efektivitu kvůli nemožnosti stlačit úrokovou míru pod 

nulu.
25

 

Obavy z budoucnosti v souvislosti s prohlubující se krizí vedly k tomu, že banky  

i další aktéři na trzích hledali jistotu hotovosti, takže jakkoliv se uvolňovali peníze do 

ekonomiky, nebyly s to uvolnit zamrzlý trh s úvěry. V konfrontaci se zamrznutím kreditního 

trhu, zodpovědné finanční instituce Spojených států a Velké Británie, následované všemi 

zeměmi sdruženými v organizaci G-7, oznámily záměr skupovat v rámci jakéhosi druhu 

částečného znárodnění vlastnické podíly ve velkých bankách za účelem přímých kapitálových 

injekcí neboli jejich rekapitalizace. Navzdory tomu všemu se finanční imploze dále rozšiřuje  

a prohlubuje, zatímco hluboké kontrakce v „reálné ekonomice“ jsou všudypřítomné. Největší 

američtí výrobci automobilů čelí vážným ekonomickým potížím, a to dokonce i potom, co se 
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Washington v září 2008 zavázal poskytnout tomuto odvětví zvýhodněné úvěry ve výši 25 

miliard dolarů. Výstavba rodinných domů poklesla na šestadvacetileté minimum. Pracovní 

místa rekordně mizela. S ohledem na prudkost finančního a ekonomického otřesu se mezi 

těmi, kteří se nacházejí v centru korporátního světa, šíří značné obavy, že dokonce i když se 

finanční implozi podaří stabilizovat natolik, aby umožnila náležité rozmotání a urovnání 

mnohonásobných insolvencí, tak jako tak to povede k dlouhotrvající stagnaci toho typu, jaká 

zasáhla Japonsko v 90. letech nebo dokonce k nové Velké hospodářské krizi.
26

 

Nemůže být pochyb o tom, že prohlubující se ekonomický krach a následné veřejné 

rozhořčení znamenají důležitý dějinný zlom. Jakým způsobem by měly pokrokové síly k této 

krizi přistupovat? V prvé řadě je důležité zavrhnout jakékoliv snahy vydávat vážné 

ekonomické problémy, jimž nyní čelíme, za nějaký druh „přírodní katastrofy“. Mají příčinu  

a ta tkví v samotném systému. 
26

 

Je zřejmé, že současná ekonomická krize propukla v důsledku mnoha příčin, kdy 

každá z nich má svou důležitost. V souhrnu těchto příčin se ovšem situace dostala do 

takového bodu, kdy společnost nedokázala aktuální situaci udržet a nutně musel nastat zlom. 

Bohužel tato změna nepřinesla nic dobrého a nelze přesně říct, kdy se následky plynoucí  

z této krize zastaví nebo se alespoň zlepší situace natolik, aby se dalo říct, že je krize 

zažehnána. Současná doba však zlepšení nezaznamenává a jedna velká krize střídá mnoho 

malých.  

2.6    Pohled českých podniků na krizi 

Oproti obecně zažité představě, že krize dopadla na celou ekonomiku, bylo vnímání 

samotného pocitu krize v českých podnicích velmi rozličné. Lze přitom najít několik 

zákonitostí jak v čase, tak v samotném postoji firem k vlastním potenciálním nebo skutečným 

obtížím.
26

 

Přenos krize do ČR se může rozložit do dvou fází. První je v rozmezí srpen 2007 až 

září 2008 a na českou ekonomiku měla minimální dopady, neboť český finanční sektor byl na 

zahraniční krizi velmi dobře připraven například tím, že domácí finanční instituce měly nízké 

expozice vůči toxickým „americkým“ aktivům, bankovní sektor měl dobrou bilanční 

likviditu, banky neposkytovaly ve významné míře úvěry na bydlení v cizích měnách a nebyly 
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tak závislé na funkčnosti zahraničních trhů sloužících k zajišťování kurzového rizika 

(problém např. u Maďarska a Polska). Druhá fáze krize od září 2008 zasáhla finanční systém 

ČR regionálním poklesem důvěry jako je nejistota ohledně expozic vůči zahraničním matkám, 

pokles důvěry klientů ve stabilitu institucí, růst rizikové averze vůči regionu střední  

a východní Evropy.
27

 

V odpovědích, kde jde o subjektivní pocit manažerů firmy, lze cítit zjevný posun 

v čase od března k červenci s tím, že pozdější hodnocení situace je výrazně depresivnější než 

hodnocení březnové. Pravděpodobně se zde projevil fakt, že manažeři mívají ve vztahu 

k vlastní společnosti tendenci být neoprávněně optimističtí. Můžeme proto postavit tezi, že 

ještě v březnu roku 2009 mnoho českých manažerů krizi podceňovalo, a to i přesto, že v době 

uskutečnění průzkumu vykazoval průmysl statisticky pokles o více než 20 procent ve všech 

podstatných faktorech. V mnoha ohledech byl přitom propad ještě podstatně vyšší  

a dosahoval i hodnot kolem 50 procent v meziročním srovnání, přičemž manažeři měli 

dostatek průkazných signálů, které dávaly vědět o stavu ekonomiky. To znamená, že realita 

dávala dostatečně najevo, jakým způsobem se deprese projevuje v celém odvětví. 
28

 

U odpovědí objektivních, například u hodnot o poklesu nebo růstu prodejů, došlo 

k reálnému a prudkému zhoršení situace mezi březnem a červencem. Pokud totiž ještě 

v březnu bylo možné tvrdit, že na jednotlivé české podniky opravdu dopadla krize různým 

způsobem a že různorodost vlivu ekonomických problémů na konkrétní firmy byla zjevně 

podstatně vyšší, než se obecně předpokládalo, červenec v tomto směru znamenal kvalitativní 

změnu a nepoměrně větší plošnost faktických dopadů krize na celý sektor. 
28

 

Velmi výrazně je rozdíl v čase vidět na odpovědích na otázku, jak se v současnosti  

a v blízké budoucnosti budou vyvíjet prodeje dotazovaných společností, což je vidět z grafu 

2.1 a 2.2. Pokles o více než 10 procent hlásilo v březnu 28 procent dotazovaných, ale 

v červenci to již bylo 51 procent, což je zcela zásadní nárůst. Také ostatní odpovědi se 

v březnu a červenci lišili. V té době se tedy ukazovalo ještě výrazněji než dříve, že krize měla 

v první části roku 2009 dva významné znaky – prvním byl její strukturální charakter, totiž 

fakt, že některé obory postihla dramaticky více nežli jiné. Jako zcela mimořádný znak se ale 
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ukázal fakt, že krize finanční, zobrazená z pohledu průmyslu do nízké ochoty bank úvěrovat 

další produkci a provoz podniků, zasáhla konkrétní firmy s neobyčejnou rozdílností, a to 

v přímé úměře k jejich závislosti na cizích zdrojích, čili k jejich připravenosti na potíže  

a kvalitě dřívějšího hodnocení rizik.
29

 

Graf č. 2.1: Vývoj prodeje dotazovaných firem (březen 2009) 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v čase krize: Jak se nedostat do potíží a jak se dostat 

z potíží. s. 164. 

Graf č. 2.2: Vývoj prodeje dotazovaných firem (červenec 2009) 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v čase krize: Jak se nedostat do potíží a jak se dostat 

z potíží. s. 165. 

Z grafu č. 2.3 a 2.4 lze vyvodit, že v březnu pokračovala výroba na sklad, což nutno 

muselo mnoho společností zatížit vyššími finančními náklady nebo přinejmenším odčerpat 

prostředky z cash flow jejich umrtvením do skladovaného zboží. Lze naprosto s jistotou 

předpokládat, že v mnoha případech došlo k fatálním manažerským chybám, které vzhledem 

k obecnému nedostatku zdrojů s velkou pravděpodobností znamenaly vážné potíže pro 
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každou společnost, která neunikla včas z pasti výroby na sklad. Ještě v březnu neuvěřitelných 

31 procent firem zvyšovalo svou výrobu, z toho 11 procent dokonce o více než desetinu 

meziročně. V červenci to bylo již pouze 12 procent společností a jenom 5 procent ohlásilo 

růst výroby o více než desetinu.
30

 

Graf č. 2.3: Vývoj výroby dotazovaných firem (březen 2009) 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v čase krize: Jak se nedostat do potíží a jak se dostat 

z potíží. s. 166. 

Graf č. 2.4: Vývoj výroby dotazovaných firem (červenec 2009) 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v čase krize: Jak se nedostat do potíží a jak se dostat 

z potíží. s. 166. 

Žádný průzkum nemůže důsledně zodpovědět otázku, k jakým konkrétním 

manažerským chybám došlo během prvních měsíců roku 2009, nicméně z dat poměrně jasně 

vyplývá, že podniky jenom pomalu a neochotně utlumovaly svou reálnou výrobu, pouze 

poměrně zvolna ji přizpůsobovali reálné situaci. V každém případě byl útlum výroby 
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výraznější než útlum prodejů, což muselo vést k posílení tlaku na cash flow firem, tedy na 

místo kde se české podniky ukázaly jako nejvíce zranitelné.
31

 

S tím velmi úzce souvisejí i výsledky odpovědi na dotaz o počtu zaměstnanců firem, 

kde celá čtvrtina společnosti ještě v březnu předpokládala posílení svého kolektivu, naopak 

jenom třetina firem hodlala i nadále propouštět lidi včetně kmenových zaměstnanců. Logické 

pak je, že skoro 40 procent podniků chtělo ukončit spolupráci s dalšími agenturními 

pracovníky. Vyšší počet společností, které hlásí rozhodnutí propouštět obecně zaměstnance, 

než těch, které sáhnou i na své kmenové pracovníky, byl vždy předpokládaný a vlastně vůbec 

nepřekvapuje. Mnoho manažerů zdůrazňovalo v médiích i v jednotlivých komentářích 

dodaných v rámci průzkumu, že rozvázání pracovního poměru s dlouhodobými kmenovými 

zaměstnanci je opatření, kterému se management snaží co nejdéle vyhýbat. Vedení firem 

předpokládalo, že krize nebude příliš hluboká a příliš dlouhá, což dokazují i již uvedená data 

z výzkumu katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze. V předchozím 

období konjunktury byl v mnoha odvětvích průmyslu značný problém najít kvalifikované 

zaměstnance, proto v první fázi krize podniky pouze v nouzi sahaly k tomu, aby propouštěly 

zkušené lidi. Situaci dokumentují grafy č 2.5 a 2.6. 
31

 

Graf č. 2.5: Celkový počet pracovníků (březen 2009) 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v čase krize: Jak se nedostat do potíží a jak se dostat 

z potíží. s. 168. 
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Graf č. 2.6: Celkový počet pracovníků (červenec 2009) 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v čase krize: Jak se nedostat do potíží a jak se dostat 

z potíží. s. 168. 

Z hlediska vnímání krize (této konkrétní či krize v jakékoliv jiné době) je podstatné, že 

podniky rozlišují relativně ostře mezi reálnou nebo předpokládanou situací v produkci  

a faktem, že ani vlastní pokles ještě neznamená, že by období ekonomické deprese nemohlo 

být využito k expanzi – pravděpodobně na základě znalosti, že ostatní konkurenti jsou „na 

tom ještě hůř“. Po celou dobu zkoumání reakcí firem na období deprese a finančních 

turbulencí jsme však svědky stavu, kdy jsou společnosti v odhadech pro příští období 

soustavně „příliš optimistické“, kdy se managementy podniku dopouštějí neustálého 

podceňování reálné situace. V tomto čase i v každém dalším, který bude následovat a bude 

mít podobu krizového vývoje, je proto třeba z pozice managementu a majitelů společnosti 

posuzovat vlastní potenciál zvláště kriticky a veškeré nabízející se možnosti akvizic či 

investic podrobit opravdu drtivému testu pomocí metod modelování či simulací.
32

 

Odhadování rizik v časech poklesu a především v čase finanční krize je velmi obtížné 

a pokud má být firma zachována pro příští období, pak je nezbytné, aby byla jakákoliv 

expanze založená na cizích zdrojích posuzována se zvláštním důrazem na některé možnosti, 

které obecně v čase krize nelze vyloučit. Jde především o tato potencionální rizika: 

 riziko odmítnutí dalšího financování, 

 riziko ztráty nebo deprese trhů či cenového vývoje, 

 riziko manažerské zaslepenosti.
32
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České podniky ani celá společnost se krizi vypuklé v roce 2007 nevyhnuly. I když je 

zasáhla o něco později, stejně jejím následkem byly ztráty jak z pohledu ekonomického, tak 

sociálního. Podniky přicházely o své klienty, což mělo za následek snižování tržeb z prodeje  

a někdy to vedlo až k bankrotu. I když mnoho podniků krizi překonaly, potrvá ještě dlouhou 

dobu, než budou situaci držet pevně v rukou. Velkým problémem pro společnost byla nutnost 

propouštět zaměstnance, což mělo špatný dopad na sociální situaci mnoha rodin v ČR. Jelikož 

to vypadá, že ekonomická situace se nadále nezlepšuje a v mnoha ohledech se i zhoršuje, není 

možno říct, kdy bude nebezpečí plynoucí z krize zažehnáno. 

Autorka diplomové práce vidí krizi jako změnu podmínek na trhu vyvolanou 

celosvětovým propadem hospodářství, která pro podniky v České republice znamená vážný 

problém, neboť dochází k útlumu poptávky po výrobcích a službách, což se nutně projeví ve 

finančních výsledcích firmy. Na krizi je zde nahlíženo jako na situaci, kdy se dostávají do 

nesouladu podnikatelské charakteristiky firmy s postojem podnikatelského prostředí firmy.  

2.7    Metody hodnocení podniku 

2.7.1 Finanční analýza 

Slouží pro možnost analytického a systémového přístupu k jednotlivým činnostem 

podniku. Finanční analýza umožňuje samostatně hodnotit likviditu, aktivitu či rentabilitu.
33

 

„Finanční analýza hodnotí fungování mechanismu financí podniku podle stavu a vývoje 

finanční situace, a podle účinků provozní, investiční a finanční činnosti na vývoj finanční 

situace“. 
34

  

Od finanční analýzy mohou být očekávány jen plnohodnotné výsledky, jde-li  

o samostatný podnik, který není součástí nějaké skupiny, např. nadnárodní korporace.  

U koncernových podniků hodně záleží na způsobu financování. Dceřiné společnosti mohou 

nebo nemusí být vedeny k samostatnosti ve finančním hospodaření. Podle toho pak finanční 

analýza má šanci poskytovat centrále i externistům jakýsi obraz o finanční situaci dceřiné 

společnosti. Zkreslení výsledků finanční analýzy dceřiných společnosti se však dá alespoň 

odhadnout. Finanční analýza by měla vést k syntéze všech aspektů financí podniku a dospět 

k úsudku o míře finanční důvěryhodnosti i spolehlivosti podniku. Slouží pro interpretaci 

účetních výkazů z hlediska finanční situace. 
35 

 

                                                           
33

 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 

ISBN 978-80-247-3647-1. 
34

 GRUNWALD, Rolf a HOLEČKOVÁ Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. s. 20. 



 

29 

„Finanční analýza přezkoumává minulost i současnost a přináší tak informace  

o výkonnosti podniku a o potenciálních rizicích, které vyplývají z jeho fungování. Porovnáním 

jednotlivých ukazatelů v čase a prostoru vzniká hlavní přínos finanční analýzy.“
35

 

Informace o finanční situaci podniku nejsou využívány pouze manažery a vrcholovým 

vedením. Uživatele finanční analýzy je možno rozdělit na externí a interní. Mezi externí 

uživatelé patří stát a jeho orgány, investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, 

konkurence, apod. Interními uživateli finanční analýzy jsou manažeři, zaměstnanci, odboráři, 

atd.  

Vstupy finanční analýzy 

Hlavním zdrojem informací pro vyhotovení finanční analýzy je účetní závěrka. Mezi 

základní typy účetní závěrky se řadí řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka  

a mezitímní účetní závěrka. Řádná účetní závěrka je nejčastěji používána, protože ji podniky 

zpracovávají k poslednímu dni běžného účetního období. K tomuto dni se uzavírají účetní 

knihy a výstupy slouží pro výpočet daně z příjmu. Účetní závěrka je tvořena následujícími 

účetními výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztrát, 

 výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích), 

 příloha k účetní závěrce.
36

 

2.7.1.1 Základní metody finanční analýzy 

Pro finanční analýzu se používají dvě základní techniky rozboru, a to procesní rozbor 

a poměrová analýza. Základem obou technik jsou absolutní ukazatelé, tj. stavové i tokové 

veličiny, které tvoří obsah účetních výkazů. Aby bylo možné analyzovat vzájemné vazby 

mezi ukazateli, je nutné dávat jednotlivé absolutní hodnoty do vzájemných poměrů. Tak 

vznikají poměrové ukazatelé, z kterých jsou vytvářeny soustavy, které mají uspořádání buď 

pyramidové, nebo paralelní.  

Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími základními skupinami ukazatelů: 

 ukazatelé rentability, 

 ukazatelé aktivity, 
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 ukazatelé zadluženosti, 

 ukazatelé likvidity, 

 ukazatelé kapitálového trhu.
37

 

 

Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability, někdy také označovány jako ukazatele výnosnosti, návratnosti 

apod., vyjadřují poměr konečného hospodářského výsledku dosaženého podnikatelskou 

činností k určitému vstupu, a to buď k celkovým aktivům, kapitálu, nebo tržbám. Všechny 

ukazatele rentability se můžou interpretovat obdobně, protože udávají, kolik Kč zisku připadá 

na 1 Kč jmenovatele. 
37

 

Tab. č. 2.2:  Ukazatelé rentability 

Ukazatel Vzorec 

ROA 
100

aktiva

EBIT
 [%] 

ROCE 

100
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
 [%]  

ROE 

100
kapitálvlastní

EAT
 [%] 

ROS 
100

tržby

EAT
 [%] 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: Metody, ukazatelé, využití v praxi. s. 51-56. 

Ukazatelé aktivity 

Tyto ukazatelé informují podnik, jak nakládá a využívá jednotlivé části majetku. Lze 

pracovat se dvěma podobami tohoto ukazatele, a sice s dobou obratu nebo s ukazateli počtu 

obratu. Počet obratů znázorňuje počet obratů za rok a doba obratu vyjadřuje počet dní. 

Ukazatelé aktivity pracují s jednotlivými částmi majetku, které jsou následně poměřovány 

k tržbám, k výnosům nebo k jiným dalším položkám.
37 
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Tab. č. 2.3: Ukazatelé aktivity 

Ukazatel Vzorec 

Obrat aktiv aktivacelková

tržby
 

Obrat zásob zásoby

tržby
 

Obrat DM DM

tržby
 

Doba obratu zásob (dny) tržby

zásoby 360
 

Doba obratu pohledávek 

(dny) tržby

pohledávky 360
 

Doba obratu závazků (dny) tržby

závazky 360
 

Zdroj: VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 24-25. 

Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti charakterizují základní proporce vlastního a cizího kapitálu  

a také zadluženosti vlastního kapitálu.
38

  

Tab. č. 2.4: Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatel Vzorec 

Celková zadluženost  

100
aktivacelková

kapitálcizí
 [%] 

Koeficient samofinancování  

100
aktivacelková

kapitálvlastní
 [%] 

Majetkový koeficient 

100
kapitálvlastní

aktivacelková
 [%] 

Zadluženost vlastního kapitálu  

100
kapitálvlastní

kapitálcizí
 [%] 
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Úrokové krytí (%) 
100

úrokynákladové

EBIT
 [%] 

Úrokové zatížení (%) 
100

EBIT

úrokynákladové
 [%] 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: Metody, ukazatelé, využití v praxi. s. 57-59. 

 

Ukazatelé likvidity 

Likvidita je faktorem pro dlouhodobé fungování podniku a je v přímém střetu 

s rentabilitou. K tomu aby byl podnik likvidní, musí mít vázány určité finanční prostředky 

v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtech. Tyto prostředky na sebe váží 

kapitál, a tudíž musí být profinancovány, a to i s náklady, které jsou s profinancováním 

spojeny. Oběžný majetek z hlediska likvidnosti dělíme do tří skupin, a to krátkodobý finanční 

majetek (nejvyšší), krátkodobé pohledávky a zásoby. Při sestavování ukazatelů likvidity se 

v čitateli vychází z oběžného majetku, který je řazen z pohledu likvidity, a to od nejméně 

likvidních (zásoby) přes pohledávky až po nejlikvidnější peníze v pokladně. Základní 

ukazatelé likvidity jsou běžná likvidita, pohotová likvidita a hotovostní (peněžní likvidita).
39

 

Tab. č. 2.5: Ukazatelé likvidity 

Ukazatel Vzorec 

Celková 

likvidita závazkykrátkodobé

OA
 

Pohotová 

likvidita závazkykrátkodobé

zásobyOA
 

Okamžitá 

likvidita závazkykrátkodobé

majetekfinančinkr.
 

ČPK  

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: Metody, ukazatelé, využití v praxi. s. 48-50. 
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Ukazatelé kapitálového trhu 

Tyto ukazatelé jsou důležité především pro stávající i potenciální investory, kteří chtějí 

vědět, zda bude mít jejich investice přiměřenou návratnost. Návratnost může být dosažena 

pomocí dividend nebo růstem ceny akcií. Pro podnik samotný mají ukazatele význam, když 

chce získat zdroje financování na kapitálovém trhu.
40

 

2.7.2  Souhrnné metody hodnocení podniku 

Bonitní a bankrotní modely jsou velice důležité hlavně pro bankovní sektor. Než 

banky schválí půjčku podnikům, musí uvážit jejich bonitu. Proto si banky vytváří systém pro 

hodnocení bonity firem, na základě kterých dochází ke zhodnocení míry rizika, které banka 

ponese, poskytne-li firmě daný úvěr. Metod a postupů hodnocení bonity firmy a předvídání 

případného bankrotu existuje hodně a finanční instituce většinou svoje postupy tají, neboť se 

jedná o jejich know-how. Nicméně ve všech modelech hrají důležitou roli finanční ukazatelé. 

K nejjednodušším přístupům patří různé ukazatelové soustavy přidělující body. K těm 

složitějším pak statistické postupy, které pracují s historickými řady dat a kalkulují různé 

pravděpodobnosti selhání firmy na základě určitých hodnot finančních ukazatelů. 
40 

2.7.2.1 Bonitní modely 

Bonitou se rozumí schopnost splácet svoje závazky a uspokojovat tím věřitelé. Bonitní 

podnik je teda takový, který je schopen uspokojovat své věřitele splácením svých závazků.  

Index bonity 

Výpočet Indexu bonity je využíván hlavně ve středoevropských zemích, a to zejména 

v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Index bonity využívá šest poměrových ukazatelů, pro 

jejichž výpočet je potřebné znát šest základních ukazatelů. Konkrétně je nutné znát hodnoty 

cash flow (součet čistého zisku a odpisů), cizí zdroje (cizí kapitál), aktiva (resp. pasiva), zisk, 

výnosy (resp. tržby) a zásoby. 
40

  

Největší váhu ve vzorci má ukazatel rentability aktiv (ROA). Druhou největší váhu má 

podíl zisku na výnosech společnosti. Dalším ukazatelům jsou pak přiřazeny váhy menší. 

Index bonity rozlišuje podnik na bankrotní a bonitní. Kritická hodnota v tomto ohledu je nula. 

Záporné výsledky naznačují, že se jedná o podnik ohrožený bankrotem. Naopak bonitní 

podniky se vyznačují kladnou hodnotou Indexu bonity. Model umožňuje i podrobnější 
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hodnocení ekonomické situace. Index menší než -1 vypovídá o extrémně špatné ekonomické 

situaci hodnoceného podniku, naopak index větší než 2 o extrémně dobré ekonomické situaci 

podniku.
41

 

Kralickův Quicktest 

Skládá se ze soustavy 4 rovnic, na základě níž je pak hodnocena situace podniku. 

První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dvě rovnice hodnotí výnosovou 

situaci firmy. K jednotlivým výsledkům se přiřadí bodové hodnoty. Tyto body nalezneme 

v příloze č. 2. Hodnocení firmy je pak provedeno ve 3 krocích. Nejprve se zhodnotí finanční 

stabilita firmy součtem bodových hodnot R1 a R2, které jsou následně vyděleny 2. Následuje 

hodnocení výnosové situace součtem bodových hodnot R3 a R4 následně vydělených 2. 

V posledním kroku se hodnotí podnik jako celek, a to tak, že součet bodové hodnoty finanční 

stability a výnosové situace jsou vyděleny 2. Hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují 

firmy, které jsou bonitní, hodnoty v intervalu 1 – 3 prezentují šedou zónu a hodnoty nižší jak 

1 signalizují potíže ve finančním hospodaření firmy.
42

 

 

Kralickův Quicktest =  
43

 

 

2.7.2.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely slouží k předpovědi finančních problémů podniku nebo k predikci 

ohrožení budoucím bankrotem.
44

 Bankrotní modely jsou soustavy několika poměrových 

ukazatelů, jimiž jsou přiřazeny váhy a jejichž vážený součet udává skóre, podle kterého se 

usuzuje, zda podnik je náchylný k finanční tísni a úpadku, nebo je bankrot velice 

nepravděpodobný, respektive se skóre nachází v šedé zóně, tj. v intervalu, kde nelze 

jednoznačně rozhodnout o pravděpodobnosti bankrotu. Této matematicko-statistické metodě 

se svěřuje výběr ukazatelů svědčících o finanční tísni z velké množiny ukazatelů zavedených 

v praxi, přiřazení vah zvoleným ukazatelům, výpočet skóre pro každý podnik a zjištění 

                                                           
41 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 

ISBN 978-80-247-3647-1. 
42 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: Metody, ukazatelé, využití v praxi. 2. Vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 120. s. ISBN 978-80-247-2481-2.  
43

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: Metody, ukazatelé, využití v praxi. s. 80. 
44 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 
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intervalu, ve kterém se pohybuje skóre bankrotujících podniků.
45

 Mezi bankrotní modely je 

možno zařadit Beaverovu profilovou analýzu, Altmanovu analýzu, Index IN, Tafflerův index 

nebo Beermanovu diskriminační funkci.
46

 

Beaverova profilová analýza 

První pokusy o tvorbu bankrotních modelů se datují do 60. let dvacátého století. Roku 

1966 analyzoval W. H. Beaver množinu podniků ohrožených bankrotem a jejich ukazatele 

porovnal s množinou prosperujících podniků. V současné době již Beaverova profilová 

analýza nehraje zásadní roli při hodnocení finanční situace podniků. To je způsobeno tím, že 

se nejedná o komplexní model, jehož výsledkem by byl jeden ukazatel, dle kterého by byl 

podnik jednoznačně zařazen do skupiny bankrotních nebo bonitních podniků. Nicméně z této 

analýzy vycházejí další metody, které navazují na tuto základní analýzu.
46 

Altmanova analýza 

Altmanova analýza je mnohdy též nazývána Altmanovým modelem. V literatuře lze 

nalézt čtyři obdoby této analýzy, a to variantu pro akciové společnosti s veřejně 

obchodovanými akciemi (tzv. Z Score), variantu pro společnosti neobchodované na 

finančních trzích (tzv. ZETA), variantu pro nevýrobní společnosti (tzn. Z“ Score) a variantu 

pro české podniky. Každá z těchto variant má odlišnosti v ukazatelích, ve váhách a stejně tak 

v intervalech zařazení do jednotlivých skupin. Výhodou je přizpůsobení analýzy pro 

podmínky České republiky, neboť základní modely byly vytvořeny v USA, kde jsou 

využívané jiné účetní standardy.
46 

Index IN 

Inka a Ivan Neumaierovi jsou autory několika bankrotních indexů. V roce 1995 vznikl 

první index IN95, který v roce 1999 doplnila další varianta IN99. Roku 2002 vyl formulován 

index IN01, jehož název vyplývá z toho, že pro jeho tvorbu byla využita data z roku 2001. 

Zatím poslední ze skupiny indexů je IN05 z roku 2005. Výpočet různých variant indexu IN 

vyžaduje různá vstupní data. Potřebné údaje pro různé varianty indexů jsou následující: aktiva 

(pasiva), cizí zdroje, EBIT, nákladové úroky, celkové výnosy, oběžná aktiva, krátkodobý cizí 

kapitál a závazky po lhůtě splatnosti. Klíčovou výhodou indexů IN je jejich tvorba v českých 

podmínkách, která předpokládá vyšší úspěšnost při kalkulaci z dat českých podniků. Další 
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velkou výhodou je jednoznačnost využití ukazatelů, které jsou v modelu aplikovány na 

základě českých účetních standardů a na základě stejných účetních standardů jsou získány 

hodnoty těchto ukazatelů za jednotlivé podniky.
47

 

 

IN95 =  
48

 

 

Výsledný Index IN95 vznikne sečtením všech ukazatelů vynásobených jednotlivými 

váhami. Pro Index IN95 nejsou váhy pevně dané, ale liší se podle odvětví podnikání. Tyto 

váhy jsou zachyceny v příloze č. 2. 

 

IN05 =  
49

 

 

Index IN05 je konstruován podobně jako IN95 s tím rozdílem, že chybí poslední šestý 

ukazatel a jednotlivé váhy jsou pevně dané. 

 

Tafflerův index 

Tafflerův index vznikl v roce 1977 jako reakce na Altmanův model. Britští 

ekonomové analyzovali řadu ukazatelů na vzorku britských firem. Podařilo se jim vybrat čtyři 

klíčové ukazatele, kterým přiřadili váhy a tím umožnili výpočet tzv. Tafflerova indexu. 

Tafflerův index má dvě varianty, a to původní a modifikovanou. Kalkulace indexu vyžaduje 

rozdílné informace dle toho, kterou konkrétní variantu je potřeba vypočítat. Pro obě varianty 

je zapotřebí zjištění údajů jako EBIT, krátkodobé závazky, oběžná aktiva, aktiva (pasiva), cizí 

kapitál, finanční majetek a tržby z hlavní činnosti. 
47

 

 

Tafflerův index =  
50
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Beermanova diskriminační funkce 

Tuto metodu není vhodné aplikovat na obchodní firmy, jelikož je koncipována spíše 

na podniky výrobní a řemeslné. Beermanova diskriminační funkce využívá deset poměrových 

ukazatelů. Jedná se o ukazatele rentability, ukazatele růstu aktiv, ukazatele cash flow, 

ukazatele obratu či pákový efekt. V tomto modelu se víc než kde jinde vyskytují záporné 

hodnoty vah. Nejvyšší kladnou váhu nese podíl tržeb na aktivech a největší zápornou váhu má 

podíl cash flow na celkových závazcích.
51

 

Shrnutí 

Hodnocení finanční situace by měl pravidelně provádět management každého 

podniku, neboť výstupem je zjištění, zda je podnik v tomto směru úspěšný, zda má v určité 

oblasti mezery apod. Podle toho se pak může zaměřit na zlepšování své situace. Aby mělo 

toto zjištění kvalitní vypovídací schopnost, musí podnik poctivě zapracovávat účetní výkazy, 

které jsou zdrojem pro toto hodnocení.  

Mezi metody hodnocení podniku se řadí finanční analýza, která prostřednictvím 

finančních ukazatelů hodnotí různé oblasti podnikových financí. Většinou se zde řadí 

poměrové ukazatelé, které jsou rozděleny do několika skupin, jako jsou ukazatelé rentability, 

ukazatelé aktivity, ukazatelé likvidity, ukazatelé zadluženosti a ukazatelé kapitálového trhu. 

Každá z těchto skupin ukazatelů slouží k analýze určité oblasti finanční situace podniku. 

Některé řeší výnosnost, některé schopnost podniku splácet své závazky a jiné analyzují 

zadluženost apod.  

Dalšími metodami hodnocení podniku jsou souhrnné metody hodnocení podniku. 

Jedná se o komplexní kvalitativní hodnocení podniku. Tyto metody jsou rozděleny na bonitní 

modely, bankrotní modely a bonitně bankrotní modely. Jejich konstrukce se provádí na 

základě výpočtu určitého počtu poměrových ukazatelů, které se násobí váhami. Výstupem pak 

je zjištění, zda podnik může být považován za bonitní nebo mu naopak hrozí bankrot. 

Jestliže se takové hodnocení provádí za několik po sobě jdoucích let, pak je možno 

vysledovat vliv, který měla na finanční situaci firmy například ekonomická krize a jak se 

podnik s tímto vlivem vyrovnal. Jestli se jeho situace zlepšuje nebo naopak zhoršuje.  
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3      Charakteristika společnosti 

Tato kapitola se bude zabývat výhradně sledovanou firmou KON-KYS s.r.o. Zahrnuje 

základní informace o firmě, historii firmy, produktovou základnu, informace o odběratelích, 

dodavatelích a konkurenci. Pro úplnost je zde vyobrazena SWOT analýza, porovnání 

vybraných položek firmy a srovnání firmy s konkurencí, co se týče HV a počtu zaměstnanců.  

 

3.1    Základní údaje 

Tab. č. 3.1: Základní údaje o společnosti 

Název společnosti KON – KYS s.r.o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Sídlo Mořkov, Sportovní 704, PSČ 742 72 

Datum vzniku 30. 12. 2003 

Společníci Pavel Konopáč 

Ing. Jaroslav Kyselý 

Jednatel Pavel Konopáč, Ing. Jaroslav Kyselý 

Auditor Martin Šikula 

Předmět činnosti Výroba textilního zboží, polygrafická 

výroba, velkoobchod 

Zdroj: Výroční zpráva 2010 

 

Umístění firmy 

Firma se nachází v obci Mořkov, což je podhorská vesnice v západním podbeskydí, 

která se nalézá v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Město Nový Jičín je od obce 

vzdáleno cca 7 km.
52

 Mapa umístění firmy se nachází v příloze č. 6. 
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Obr. č. 3.2: Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2010 

3.2    Profil společnosti 

Společnost je považována za spolehlivého obchodního partnera. Firemní slogan „naše 

řešení pro váš úspěch“ (our solutions for your Access) je vyjádřením podstaty vztahu  

k zákazníkům. Tradice výroby a potisku autoplachet sahá v Mořkově na začátek roku 1990. 

Značka KONKYS se přitom úspěšně rozvíjí i v dalších oblastech komplexního zpracování 

technického textilu. V poslední dekádě firma rozšířila portfolio služeb také na velkoplošný 

tisk a vše s tímto reklamním a grafickým segmentem spojené. Základní podnikatelskou 

strategií od založení je mj. proexportní orientace, budování firmy evropského formátu 

založené na specializaci, vývoji, aplikacích nových technologií, kvalitě a flexibilitě.  

KON-KYS působí celosvětově svými dodávkami do více než 30-ti zemí, přičemž dominantní 

podíl mají trhy EU.
53
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Na začátku 21. století je dynamicky rozvíjející se firmou, která nechce žít jen  

z historie, ale je připravena spoluvytvářet budoucnost v oborech svého byznysu.
54

 

Historie firmy 

Firma KON-KYS s.r.o. výroba a potisk autoplachet byla založena majiteli Pavlem 

Konopáčem a Ing. Jaroslavem Kyselým. Firma během krátké doby získala důvěru zákazníků 

a vešla do povědomí většiny výrobců nákladních automobilů, automobilových nástaveb  

a v neposlední řadě také přepravním společnostem. Svým rychlým a spolehlivým jednáním  

i kvalitním zpracováním zakázek pomocí zahraničních technologií si získala mnoho 

spokojených zákazníků. 

 V roce 1990 se dohodli dva kolegové a založili tehdy sdružení vlastníků a později 

firmu s ručením omezeným. Také proto, že se jako jedna z mála firem specializovala 

jednoznačně na tyto produkty a jejich kvalitu, může být právem považována za leadry v tomto 

odvětví, spolu také se zakázkovou konfekcí, velko i malo sériovou výrobou krycích a stínících 

plachet, reklamních bannerů a mnoha dalších výrobků z měkčeného pvc. Tento materiál pro 

svoji poddajnost je velice vhodný pro jakoukoli aplikaci. Pro spojení pvc od prvopočátku 

používali šicí stroje, ale s novým materiálem nastal převrat a začaly se používat horkovzdušné 

svářečky a následně jejich automaty. Postupně se vybavovali vysokofrekvenčními automaty  

a pro bezproblémové a rychlé provádění zakázek zakoupili CNC ořezový plotr. Samozřejmě 

pro doplnění sortimentu se vybavili také ředidlovým velkoplošným tiskovým strojem.  

S rostoucím trendem tzv. „zelené vlny“ se pořídilo také velkoplošné ekologické tiskové 

zařízení. Spolu s velkoplošným tekutým laminátorem jsou kompletně nachystáni poskytnout 

maximální služby i v reklamním a tiskovém segmentu. Vlastní také víceúčelové šicí a svářecí 

automaty a spousty dalších automatických pomocníků. 

To všechno mělo jeden společný jmenovatel = SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. Pro rychlé 

a levné hotové produkty, pro všechny spokojené zákazníky v tuzemsku i v zahraničí.
55

 

Pobočky 

Firma disponuje dvěma pobočkami. Jedna se nachází na Slovensku pod názvem 

KONKYS Slovensko s.r.o. a sídlí na adrese 991 21 Závada 133, okres Veľký Krtíš. Druhá je 
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umístěná v Srbsku pod názvem WIRCON o.d.d., na adrese 11309 Beograd, Leštane, Kružni 

put1ć, Srbija i Crna Gora.
56

 

3.3    Produkty firmy 

Autoplachty 

 Fazonové plachty TIR 

 Plachty s bočním shrnováním CURTAIN SIDER 

 Autoplachty na přívěsné vozíky, výměnné nástavby, valníky 

 Rolovací systémy ROLFIX®, PLANENROLLER® 

 Tepelně izolační plachty 

 Plachty na vagony a vlakové soupravy 

 Vojenské plachty  

 Speciální aplikace 

Firma se již 20 let zdokonaluje v technologii výroby autoplachet. Od začátku 

podnikání na základní a postupem času i na speciální typy nástaveb. Například opláštění pro 

závodní speciál Dakar rally a mnoho dalšího v plachtovém krytí jako takovém. Firma se snaží 

technologicky i technicky zabezpečit, aby provedené služby plnily nejnáročnější podmínky 

dané aplikace. Všechna místa, která jsou ve styku s konstrukcí vždy podvaří zesilujícími pásy. 

Většinu výrobků z plachtoviny svařují technologií horkého vzduchu. Pro kompletnost nabídky 

používají také technologií horkého klínu. Ve všech případech se jedná o nerozebíratelný spoj, 

který je vodotěsný a je tedy vhodný i pro výrobu bazénových výplní a překrytí střešních 

konstrukcí apod. Provedení závislé na konstrukci, se u každého vozu navrhne individuálně. 

Veškerou činnost, kompletní dodávky si zajišťuje firma KON-KYS s.r.o. svým 

technologickým zázemím.
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Obr. č. 3.3: Produkt firmy (Autoplachta) 

 

 

 

 

 

Zdroj: KON-KYS. Autoplachty. [online]. 2012.  [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 

http://www.kon-kys.cz/autoplachty.php. 

Opláštění hal, párty stanů, stánky 

Již řadu let navrhují, vyrábí, tisknou a dodávají krycí a stínící techniku nejenom pro 

přední české firmy, pivovary, ale i koncové klienty jako jsou hotely, restaurace a v neposlední 

řadě i soukromé osoby. Technická textilie vrstvená pvc se pro svou poddajnost a vlastnosti 

hodí pro jakoukoliv aplikaci bez rozdílu. Příklady použití: 

 pevné plachtové krytí pro budovy a provozy, zastřešení atypických teras pro 

restaurace, kavárny či hotely, zaplachtování markýzových konstrukcí,  

 opláštění velkooběmových hal, haly (expanzní, nafukovací, pevná konstrukce),  

 párty stany, stany, altány, pergoly, přístřešky, zahradní stěny,  

 dělící stěny provozů – dílenské závěsy,  

 terasy, zahradní altány, přístřešky (v kombinaci plachty a crystalu popřípadě sítě se 

dosáhne příjemnějšího vzhledu, popřípadě se dostane do tmavých částí více světla-

světlík),  

 závětrné/větrací stěny zemědělských staveb, rolovací a vjezdová vrata,  

 koňské výběhy, přístřešky - pro skot a dobytek,  

 plachtové kryty/opláštění na zemědělskou, stavební techniku,  

 kryty na bazény (speciální laky odolné vůči chloru),  

 plachtové/síťové kryty na pískoviště (včetně certifikace zdravotní nezávadnosti).
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Obr. č. 3.4: Produkt firmy (Altánek) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KON-KYS. Opláštění. [online]. 2012.  [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://www.kon-

kys.cz/oplasteni.php. 

 

Reklama, grafika a velkoplošný tisk 

Zaměřují se nejen na potisky pvc materiálů, ale také ostatních výrobků jako PE, 

markýzové látky, vlajkoviny, papír a spousty dalších. Do této skupiny produktů se řadí: Potisk 

autoplachet metodou tzv. Řezané grafiky barvené, Potisk autoplachet technologií INKJET, 

Potisk autoplachet technologií LATEX base, Tekutý laminátor AQUA SEAL, 

Velkoformátový digitální tisk, Výroba reklamních poutačů, Digitální tisk nejen na reflexní 

fólie ale i ostatní vinil, Polepy výloh, tapety, plakáty, Celopolepy vozidel - car wrap, Výroba 

cedulí, Termotransferový tisk - Gerber Edge, Tvarový ořez nálepek – SUMMA D160s, 

Kreativní grafické studio, Reflexní nápadné obrysové značení vozidel.
59

  

Obr. č. 3.5: Produkt firmy (hranice cílů s tištěnou reklamou) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KON-KYS. Reklama. [online]. 2012.  [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://www.kon-

kys.cz/reklama.php. 
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Membránový architektura 

Membránová a textilní architektura dává díky vysoké eleganci, barevné pestrosti  

a vlastnostem textilu možnost vytvářet velice elegantní a působivé linie textilních prvků  

v architektuře. Dokáže být výrazným, upoutávajícím prvkem stejně jako nenápadným 

doplňkem, který umí zjemnit a zušlechtit linie architektonického díla. Membránové textilie 

pro použití v architektuře se vyznačují vysokou pevností, stálobarevností, naprostou odolností 

vůči vodě a dlouhé životnosti díky speciálním povrchovým úpravám. Využití tohoto 

působivého prvku je především ve fantazii a odvaze architekta, projektanta a designéra. 

Využití skýtá v oblasti architektury výstavnictví, veletržních stánků, stejně jako v odvážných 

kreacích obytných, prodejních či sportovních staveb.
60

 

Obr. č. 3.6: Produkt firmy (Membránová architektura) 

 

 

 

 

Zdroj: KON-KYS. Membranová architektura. [online]. 2012.  [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 

http://www.kon-kys.cz/membranova.php. 

 

Doplňkové služby 

Kromě výroby autoplachet se firma zabývá montáží a demontáží těchto produktů. 

Disponují veškerým zázemím pro snadnou a rychlou montáž, kryté prostory, manipulační 

techniku, výrobní vybavení, což ve výsledku přinese značnou časovou úsporu (úspora peněz). 

Snadno dokážou vyřešit nejeden problém vzniklý dopravní nehodou, neodborným zásahem, 

apod. Taktéž provádí veškeré opravy autoplachet všeho druhu a typu, nejenom v sídle firmy 

KON-KYS s.r.o., ale po dohodě i u zákazníka na celém území ČR i SR. Na veškeré produkty 

zakoupené ve firmě KON-KYS s.r.o., je záruční doba 24 měsíců.
61
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3.4    Odběratelé firmy 
Firma má mnoho zákazníků z různých oborů podnikání, neboť jejich činností může 

být uspokojeno široké spektrum potřeb. Jejich služby využívají nejen firmy v tuzemsku ale  

i ze zahraničí. Má mnoho stálých i jednorázových zákazníků. Mezi odběratele firmy patří 

spoustu známých společností. 

 Škoda–Auto, a.s., Plzeňský prazdroj, a.s., Heineken Slovensko, a.s.: výroba 

autoplachet s potiskem pro rozvozové vozy a instalace u zákazníka. 

 TATRA, a.s.: od roku 2000 výroba autoplachet pro armádní vozy. 

 Panav, a.s., Kogel, a.s., Paragan s.r.o., Galaxit s.r.o.,: výroba autoplachet, autoplachet  

s potiskem pro různé nástavby, polepy skříňových nástaveb, komplexní služby. 

 Ostravské opravny a strojírny s.r.o.: od roku 2000 výroba plachet pro vagony  

a vlakové soupravy, komplexní služby. 

 Remax Czech Republic: od roku 2009 výroba reklamních bannerů, komplexní služby. 

 Coca-Cola Česká republika s.r.o.: od roku 2009 výroba krycích altánů, reklamních 

bannerů, komplexní služby. 

 TOMEČEK Tomáš, Letka Racing Team - speciální aplikace použití autoplachty: od 

roku 2000 výroba autoplachty s potiskem pro vozy Dakar rally (ex Paris Dakar). 

 LOPRAIS - speciální aplikace použití autoplachty: v roce 2010 Výroba autoplachty  

s potiskem pro vozy Dakar rally (ex Paris Dakar).
62

 

Kromě těchto zákazníků využívá služeb firmy i spousty malých firem a soukromníků 

z širokého okolí, neboť firma poskytuje na svých internetových stránkách také e-shop na 

adrese www.kon-kys.cz/eshop/, kde nabízí širokou škálu svých produktů. Pro přilákání 

zákazníků hojně využívají internet. Kromě svých českých stránek provozují ještě několik 

adres pro zahraniční zákazníky nebo spolupracují s partnerskými stránkami, které využívají 

pro své marketingové účely. 
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3.5     Dodavatelé firmy 

Firma si vybírá především dodavatele s dlouhou tradicí, kteří jsou známí kvalitou 

svých produktů a spolehlivostí vůči zákazníkům. Firma se svými dodavateli udržuje velmi 

dobré vztahy a to tím, že dodržuje podmínky, které jsou navzájem stanoveny. Pro obchodní 

styk jsou přesně daná práva a povinnosti zabezpečené ve smlouvě, která je oboustranně 

akceptována a dodržována. Všechny případné problémy jsou řešeny v okamžiku jejich 

výskytu, což urychluje jejich odstranění ať na straně firmy, či dodavatele. Společnost má 

především stálé dodavatele, kteří jsou uvedení níže. Jelikož se jedná o výrobní  

a zpracovatelskou firmu, převážná část dodavatelů dodává materiál pro výrobu. 

Administrativní potřeby jsou nakupovány pracovníkem firmy osobně, tedy smlouva v tomto 

případě není nutností.  

Materiály pro výrobu  

Používají pouze kvalitní, oboustranně lakované materiály předních světových firem. 

Jedná se především o značky MEHLER texnologies, SATTLER a.g., NAIZIL s.r.l., SEDO 

industrial, HEYTEX, FERRARI, VERSAIDAG a další. 

Grafické potisky na autoplachty tisknou barvami výhradně určenými pro potisk pvc 

plachet od světoznámých firem HP, MARABU, SERICOL. 

Veškeré kování na stany, opláštění jsou jako u autoplachtet od renomovaného výrobce 

Franz Miederhoff – SIGNWARE, splňují ty nejnáročnější požadavky pro užití nejenom na 

autoplachtách vyznačující se dlouhou životností.
63

  

3.6    Konkurence 

Téměř v každém kraji existují firmy podnikající v podobném oboru činností. 

Konkurence není ale tak rozsáhlá, jako v jiných odvětvích (např. potravinářství). V České 

republice existuje cca 50 firem, které se zabývají výrobou a prodejem produktů stejných nebo 

podobných jako produkty firmy KON-KYS s.r.o. 

Za konkurenci firma považuje společnosti po celé ČR, například: 

Moravskoslezský kraj: Autoplachty Fišer, s. r. o., Camion, spol. s r. o., 
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Jihočeský kraj: Robert JECH, s. r. o. 

Jihomoravský kraj: AUTOPLACHTY SPEKTRUM, s. r. o., Sea - autoplachty, s. r. o., 

OTAKA, s. r. o. 

Vysočina: Pavel Votava 

Karlovarský kraj: Vladimír Novák 

Královéhradecký kraj: Autoplachty MaZel, KV SIGNET, spol. s r. o. 

Pardubický kraj: HAAPE 

Liberecký kraj: Autoplachty Ryška 

Plzeňský kraj: Autoplachty Jonák 

Středočeský kraj: Autoplachty Duda, Autoplachty KM, s. r. o., TRACE, s. r. o. 

Praha: Autoplachty a konstrukce, spol. s r.o. 

Ústecký kraj: Jabor pro, s. r. o. 

Zlínský kraj: Miroslav Marconi
64

 

Všechny tyto firmy mají společnou výrobu autoplachet. Kromě toho ale poskytují i jiné 

služby, které se od produktů společnosti KON-KYS odlišují. To dává výhodu jak konkurenci, 

tak firmě KON-KYS, neboť se každá specializuje i na jinou oblast. Monitoring konkurence 

firmy se nachází v příloze č.7. 

3.7    SWOT analýza 

SWOT analýza firmy slouží k identifikaci silných stránek, slabých stránek, příležitosti 

a ohrožení. Vytvoření této analýzy je důležité pro zjištění, na co by se firma měla prioritně 

zaměřit, v čem vyniká a v čem má naopak mezery. Tvoří se z důvodu tvorby rozvojových 

plánů, které mají zajistit zlepšení situace v podniku. Firma KON-KYS, s.r.o. je silná firma  

a vyniká mnoha silnými stránkami, které se dají považovat za konkurenční výhodu. Jelikož 

ale nic není dokonalé, najdou se u ní i slabé stránky, neboť vždy je potřeba něco zlepšovat  

a snažit se o zdokonalení činnosti svého podnikání. Příležitosti a ohrožení patří do externího 

prostředí, které firma může jen stěží ovlivnit. Příležitosti však dávají možnost firmě, zaměřit 

se na snahu je využít ve svůj prospěch. Ohrožení naopak vyjadřují nebezpečí, které firmu 

může potkat z vnějšího prostředí a je důležité tyto faktory identifikovat, aby se zabránilo 

překvapení. Konkrétní faktory SWOT analýzy byly vybrány a ohodnoceny autorkou práce ve 
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spolupráci s vedením firmy. Podkladem pro tento výběr byly informace poskytnuté vedením 

firmy. Tabulka č. 3. 2 zobrazuje jednotlivé faktory a jejich ohodnocení. 

Tab. č. 3.2: SWOT analýza firmy 

Silné stránky - S 

 dobré jméno 

 zahraniční spolupráce 

 odborná způsobilost 

 spolehlivost 

 péče o zákazníky 

 široká nabídka 

 propagace 

Body 

5 

4 

4 

4 

5 

3 

4 

Slabé stránky - W 

 umístění firmy 

 nedostatečná výrobní 

kapacita 

 servis strojů 

 administrativa 

 

Body 

3 

4 

 

3 

4 

            Celkem 29 Celkem 14 

Příležitosti - O 

 zlepšení postavení pro 

získání nových 

zákazníků 

 využití slabých míst 

konkurence 

 outsourcing 

 přístup k financování 

 rozšíření výroby do 

zahraničí 

 vznik nové technologie 

Body 

5 

 

 

4 

 

3 

2 

4 

 

5 

Ohrožení - T 

 ztráta významného 

zákazníka nebo 

dodavatele 

 posílení konkurence 

 navýšení cen od 

dodavatelů 

 politické a legislativní 

mechanismy (ekologie, 

daně, atd.) 

 ekonomické trendy 

Body 

5 

 

 

5 

5 

 

5 

 

 

4 

Celkem 23 Celkem 24 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jednotlivým položkám ve SWOT analýze byly přiřazeny body podle důležitosti, kdy 

hodnotící škála je 1 – 5 bodů. Z bodového hodnocení vyplývá, že silné stránky firmy 

převažují nad slabými stránkami a naopak ohrožení převažují nad příležitostmi. Pro stanovení 

potřebné strategie podniku se musí odečíst silné stránky od slabých, což nám dá hodnotu 15b 

a příležitosti od ohrožení, což nám dá hodnotu - 1b.  

Výsledky vyjadřuje obr. č. 3.7, ze kterého vyplývá, že pro firmu bude nejvhodnější ST 

strategie neboli strategie „konfrontace“, což znamená, že by měl podnik prostřednictvím 

silných stránek včas identifikovat vnější hrozby a přeměnit je v příležitosti. Výsledkem je pak 

diverzifikační strategie.
65
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Obr. č. 3.7: Grafické vyjádření volby strategie podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Graf volby strategie SWOT analýzy je rozvržen do čtyř kvadrantů. V prvním 

kvadrantu je zvolena strategie SO – využití silné stránky ve prospěch příležitostí. Tato 

strategie by byla zvolena, jestliže by bodové ohodnocení silných stránek bylo větší jako  

u slabých stránek a bodové ohodnocení příležitostí by bylo větší jako u hrozeb podniku. 

Strategie SO vyjadřuje silnou pozici firmy na trhu a uplatňuje se agresivní růstově 

orientovaná strategie. Druhý kvadrant vyjadřuje strategii WO – překonání slabé stránky 

využitím příležitostí. Toho by se dosáhlo v případě, že by bodové hodnoty silných stránek 

byly menší jako hodnoty slabých stánek a bodové hodnoty příležitostí by byly větší jako  

u ohrožení. Strategie WO vyjadřuje nutnost podniku hledat nové nápady, využít příležitosti  

a změnit chování podniku. Třetí kvadrant je popsán jako strategie ST – využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení. Je zvolena, jestliže jsou bodové hodnoty silných stránek větší jako  

u slabých a bodové hodnoty příležitosti menší jako u hrozeb. Strategie ST využívá silných 

stránek pro přeměnu hrozeb v příležitosti. V posledním čtvrtém kvadrantu je zvolena strategie 

WT – minimalizace slabin a vyhnutí se ohrožení. Je zvolena v případě, že bodové hodnoty 

silných stánek jsou menší jako u slabých stránek a bodové hodnoty příležitostí jsou menší 

O 
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T 

SO strategie – využití 

silné stránky ve prospěch 

příležitostí 

WO strategie – 

překonat slabé stránky 

využitím příležitostí 

ST strategie – využití 

silné stránky k odvrácení 

ohrožení 

WT strategie – 
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vyhnutí se ohrožení 
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jako u ohrožení. V tomto případě podnik volí defenzivní strategii, neboť je v situaci, kdy je 

nutností opouštět určité pozice a volit kompromisy. 

3.8   Vývoj v čase 

Další podkapitola bude zaměřena na vývoj některých podnikových položek, jako jsou 

celková aktiva, stálá a oběžná aktiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, tržby a HV podniku. Tento 

vývoj by měl ukázat, jak se tyto položky v průběhu krize měnily, zda se jejich hodnoty 

snižovali nebo zvyšovaly. Dále zde bude porovnán HV a počet zaměstnanců sledované firmy  

s konkurenčními firmami na trhu a nakonec vývoj zákazníků firmy v procentním vyjádření. 

Jako sledované období je považováno období od roku 2006 do roku 2010. 

Pro tuto kapitolu bude použita metoda srovnání. Budou se zde srovnávat údaje mezi 

jednotlivými roky, což ukáže, jak se tyto údaje v průběhu let měnily. Dále se zde budou 

srovnávat některé výsledky firmy s výsledky konkurence za sledované období. Metoda 

srovnání je způsob, jak zjistit, zda se v čase hodnoty vyvíjeli, zda si jsou podobné nebo 

naopak rozdílné. Metoda srovnání s konkurencí slouží pro zjištění, jak si firma v období krize 

vede v porovnání s konkurencí. 

3.8.1  Vývoj vybraných položek  

Tab. č. 3.3 znázorňuje hodnoty jednotlivých vybraných položek v čase. Jako zdroj 

informací pro tyto hodnoty posloužila rozvaha a VZZ firmy. 

Tab. 3.3: Hodnoty položek za období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková aktiva 49 844 89 235 99 756 105 271 113 376 

Stálá aktiva 8 910 21 385 31 234 30 330 44 249 

Oběžná aktiva 40 655 67 672 68 436 74 822 68 815 

Vlastní kapitál 26 364 56 429 87 178 97 249 94 271 

Cizí zdroje 23 480 32 806 12 578 8 022 18 970 

Tržby 113 021 171 580 162 560 92 477 94 105 

HV 14 433 18 871 30 748 10 071 7 023 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 3.1 je možno vidět, jak se v čase vyvíjela celková, stála a oběžná aktiva. 

Celková aktiva byla v roce 2006 ve výši 49 844 tis. Kč. Od roku 2007 se tato položka vždy 

meziročně zvyšovala, až v roce 2010 dosáhla hodnoty 113 376 tis. Kč. Největší podíl aktiv 

zastupují oběžná aktiva, jejichž hodnota také meziročně stoupá, kromě roku 2010, kdy klesla. 
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Další položkou jsou stálá aktiva, která v celkových aktivech mají své místo, ale nedosahují 

takových hodnot, jako aktiva oběžná. Podnik ve všech obdobích disponuje pouze 

dlouhodobým hmotným majetkem. Nejmenší hodnoty měly stálá aktiva v roce 2006 a největší 

v roce 2010, neboť podnik investoval do rozšíření své firmy stavbou nové výrobní haly. 

Graf č. 3.1: Vývoj položek celkových, stálých a oběžných aktiv za období 2006 - 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dalšími důležitými položkami pro srovnání jsou vlastní kapitál a cizí zdroje. Graf  

č. 3.2 znázorňuje, jak se tyto položky vyvíjely za celé sledované období. Firma pro 

financování své činnosti vždy využívala především vlastní kapitál. V roce 2006 měl nejmenší 

hodnotu ve výši 26 364 tis. Kč. Od roku 2007 tato hodnota meziročně stoupala, až do roku 

2009, kde dosáhla maximální výše 97 249 tis. Kč. V roce 2010 vlastní kapitál klesl na 94 271 

tis. Kč. Navýšení vlastního kapitálu je způsobeno růstem výsledku hospodaření minulých let a 

růstem nerozděleného zisku minulých let. Cizí kapitál byl v maximální výši v roce 2007 a 

dosahoval výše 32 806 tis. Kč. Naopak nejméně podnik využíval cizích zdrojů v roce 2009, 

kdy měly hodnotu 8 002 tis. Kč. Důvodem převahy VK nad CZ je konzervativní způsob 

financování podniku, který cizí zdroje považuje za nechtěný způsob financování. 

Graf č. 3.2: Vývoj vlastního a cizího kapitálu za období 2006 - 2010 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Na vývoji tržeb, který je znázorněn v grafu č. 3.3 je nejlépe vidět, jak na podnik 

působil vliv ekonomické krize. V roce 2006 podnik dosahoval tržeb ve výši 113 021 tis. Kč. 

Hodnota tržeb stoupala v roce 2007 i 2008, kdy dosáhla svého maxima, a to výše 162 560 tis. 

Kč. Až v roce 2009 se projevil vliv krize, kdy tržby klesly na hodnotu 92 477 tis. Kč, což je 

oproti předchozímu roku snížení o 70 083 tis. Kč. Důvodem pro tento pokles je snížená 

poptávka po výrobcích firmy. Za pozitivní se dá považovat fakt, že v roce 2010 se tržby opět 

zvyšují na hodnotu 94 105 tis. Kč. Podnik tedy zaznamenal malé zlepšení, které je ale důležité 

pro jeho další vývoj. Zvyšování tržeb je závislé na získávání zákazníků, čehož docílí 

zintenzivněním reklamy, která upozorní na výjimečnost výrobků nebo nabídkou 

množstevních slev pro stálé zákazníky.    

Graf č. 3.3: Vývoj tržeb za období 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poslední analyzovanou položkou je HV za účetní období. Tento vývoj znázorňuje graf 

č. 3.4. Stejně jako tržby má i tato položka podobný vývoj, kdy od roku 2006 po rok 2008 má 

rostoucí tendenci, v roce 2008 dosahuje svého maxima ve výši 30 748 tis. Kč. Od roku 2009 

až po rok 2010 HV klesá až na svou minimální výši 7 023 tis. Kč. HV klesá z důvodu poklesu 

výkonu firmy, která vlivem krize přišla o značnou poptávku.  
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Graf č. 3.4: Vývoj HV za období 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.8.2 Vývoj zákazníků firmy 

Podkapitola se zabývá porovnáním zákazníků firmy, a jak se jejich počet vyvíjel za 

sledované období. První se zde bude porovnávat podíl zákazníků, kteří nakupují zboží firmy  

a podíl zákazníků, kteří nakupují výrobky a služby vlastní výroby firmy. Dále se bude 

porovnávat jaký podíl zákazníků je stálých a jaký jednorázových. Hodnoty v procentním 

vyjádření zobrazuje tab. č. 3.4 a tab. č. 3.5. 

Tab. č. 3.4: Podíl zákazníků nakupujících zboží a výrobky a služby vlastní výroby firmy 

za období 2006 - 2010 (v %) 

Druh zákazníka 2006 2007 2008 2009 2010 

Zákazníci nakupující 

zboží 

20,60 11,20 5,10 4,30 4,60 

Zákazníci nakupující 

výrobky a služby 

vlastní výroby firmy 

79,40 88,80 94,90 95,70 95,40 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Při tomto porovnání se ukázalo, že největší podíly za všechny sledované období mají 

zákazníci nakupující výrobky a služby vlastní výroby firmy. Je to logické, neboť se firma 

především zabývá výrobou a prodej zboží patří mezi její okrajové činnosti. Největší podíl 

zákazníků nakupujících zboží byl v roce 2006, kdy dosahoval výše 20,60 %. V roce 2007 se 

tento podíl snížil na 11,20 % a od roku 2008 – 2010 se vždy pohyboval kol 5 %. Zboží firma 

prodává především prostřednictvím svých webových stránek, kde tyto produkty nabízí. 

V porovnání s prodejem vlastních výrobků a služeb je prodej zboží nízký ale přesto má pro 

firmu význam, neboť přináší pro firmu potřebné finanční prostředky.  
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Tab. č. 3.5: Podíl stálých a jednorázových zákazníků firmy za období 2006 – 2010 (v %) 

Druh zákazníka 2006 2007 2008 2009 2010 

Stálí zákazníci 60 67 68 52 56 

Jednorázoví 

zákazníci 

40 33 32 48 44 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. č. 3.5 naopak srovnává podíly zákazníků stálých a jednorázových. Tady nejsou rozdíly 

tak výrazné, ale přece jen má firma více stálých zákazníků. V roce 2006 se tato položka 

pohybovala ve výši 60 %, v roce 2007 a 2008 podíl stoupl až do výše 68 %. V roce 2009 

klesá na 52 % a v roce 2010 se podíl opět mírně zvedl. V roce 2009 se díky probíhající 

celosvětové krizi prohloubil propad výroby a menší poptávka o výrobky a zboží, především  

v tuzemsku, způsobila hlavně snížení výroby autoplachet. Díky změně a orientaci ve výrobě, 

se firma více zaměřila na výrobu stanů, pagod, transparentů, banerů a zhotovování grafických 

návrhů a provádění reklamních potisků hlavně pro země EU. Rok 2010 byl, co se týče 

zákazníků mírně kolísavý, neboť začátkem roku ještě výroba klesala, poté došlo k malému 

oživení, ale na konci roku se situace opět trochu zhoršila. Počet stálých zákazníků a velikost 

jejich poptávky by mohla firma zvýšit výhodnou nabídkou, jako jsou množstevní slevy nebo 

akce na vybrané druhy výrobků. Počet jednorázových zákazníků by mohla firma zvýšit účastí 

na veletrzích, kde se představí novým zákazníkům nebo vyhotovením reklamních billboardů.  

3.8.3  Srovnání s konkurencí 

Další podkapitola srovnává výsledky sledované firmy s konkurenčními firmami. Jedná 

se o srovnání HV za účetní období a počet zaměstnanců za období 2006 – 2010. 

Tab. č. 3.6: Vývoj HV (v tis. Kč) firmy KON-KYS s.r.o. a konkurenčních firem  

Firma/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

KON-KYS, s.r.o. 14 433 18 871 30 748 10 071 7 023 

Sea - autoplachty, s. r. o. 987 651 248 429 -741 

AUTOPLACHTY 

SPEKTRUM, s. r. o. 

- 398 -247 -476 - 

Camion, spol. s r. o. 705 787 -340 -909 - 

Autoplachty Fišer, s. r. o. -22 496 -108 278 633 

OTAKA, s. r. o. 6 2 2 -491 1 

KV SIGNET, spol. s r. o. -292 22 -16 271 767 

Jabor pro, s. r. o. -1 017 2 890 2 262 -117 84 

Eclipse Print a.s. 13 372 12 725 14868 21 594 11 449 

TRIGI, s.r.o. 1677 -363 200 2 694 3 144 

CONKLINE a.s. -711 2436 2660 1512 -108 

KLARP, s.r.o. 5 37 95 497 - 

Zdroj: vlastní zpracování 

http://www.firmy.cz/detail/154589-trigi-hlinsko.html
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Tabulka č. 3.6 udává vývoj hospodářského výsledku za roky 2006 – 2010. Údaje 

porovnávají hodnoty sledované firmy a konkurenčních firem. Pro srovnání byly vybrány 

firmy s právní formou s.r.o. a a.s., neboť výsledky jejich činnosti jsou dostupné. Kromě těchto 

firem má firma mnoho konkurentů ve skupině fyzických osob. Jak lze vidět hodně firem 

dosahovalo proměnlivých výsledků v průběhu let. Některé na tom byly lépe a některé hůře.  

Výsledky jsou hodně závislé na tom, jak hodně předmět činnosti souvisí s odvětvím, 

které vlivem krize upadalo. Firmy, které jsou především závislé na výrobě autoplachet, krize 

ovlivnila hodně, neboť automobilový průmysl byl jedním z nejvíce zasažených odvětví (např. 

KON-KYS s.r.o., Sea-Autoplachty, s.r.o., Autoplachty Spektrum, s.r.o.). Firmy, které se tímto 

zabývají okrajově, takové změny nezaznamenaly (např. firma Eclipse Print a.s., KLARP, 

s.r.o.). Jde zde také vidět, že i když firma KON-KYS s.r.o. dosáhla horších výsledků, nikdy se 

nedostala do záporných čísel, což dokazuje stabilitu postavení firmy na trhu a její schopnost 

přizpůsobit se podmínkám trhu. Své postavení by mohla ještě zlepšit intenzivním sledováním 

konkurence, jejich nabídek, cen a výhod, které zákazníkům poskytují.  

Tab. č. 3.7: Vývoj počtu zaměstnanců firmy KON-KYS s.r.o. a konkurenčních firem 

Firma/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

KON-KYS, s.r.o. 77 78 77 57 62 

AUTOPLACHTY 

SPEKTRUM, s. r. o. 
10 10 10 9 9 

Camion, spol. s r. o. 7 7 6 7 7 
OTAKA, s. r. o. 5 5 5 5 5 

Jabor pro, s. r. o. 41 21 15 19 15 

Eclipse Print a.s. 118 108 93 77 83 

KLARP, s.r.o. 2 2 2 2 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 3.7 zaznamenává, jak se v čase vyvíjel počet zaměstnanců sledované firmy  

a konkurenčních firem. Změny v této oblasti nejsou tak závratné jako změny v HV, neboť se 

firmy snaží propouštět zaměstnance až v tom nejkrajnějším řešení. Firmy disponující s větším 

počtem zaměstnanců v roce 2006 a 2007 se odhodlaly pro tento krok častěji, než firmy 

s malým počtem zaměstnanců, což je logické vzhledem k důležitosti klíčových pracovníků ve 

firmě. Firma KON-KYS s.r.o. nejvíce pracovníků propustila v průběhu roku 2009, ale v roce 

2010 začala opět nabírat, což ukazuje na zvýšení zakázek a tedy zlepšení situace v tomto roce. 

Stejně tak pro jiné firmy byl rok 2009, co se týče propouštění pracovníků klíčový, některé 

naopak nepropouštěly vůbec.  
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4      Výpočty finančních ukazatelů a výhled do budoucna 

Následující kapitola se bude zabývat výpočty finančních ukazatelů. Jedná se  

o ukazatele finanční analýzy, které za 5 let znázorňují vývoj finanční situace podniku a měly 

by vypovědět, jak se firma vyrovnávala s důsledky krize. Vypočteny budou ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Dále se praktická část bude zabývat výpočtem 

několika bonitních a bankrotních modelů, které prokážou, zda je firma bonitní a zda je 

schopná provozovat svou činnost i v budoucnosti. Jmenovitě se jedná o výpočet Kralickova 

Quicktestu, Indexu IN95, Indexu IN05 a Tafflerova indexu.  

4.1    Finanční analýza 
Finanční analýza poskytuje informace, jakých výsledků v oblasti finanční situace daný 

podnik dosahuje. Je složena z několika skupin ukazatelů a jako zdroje informací jsou využity 

finanční výkazy společnosti. Výsledky finanční analýzy jsou potřebné jak pro podnik 

samotný, tak pro subjekty ovlivňující podnik z vnějšku. V této kapitole budou vypočteny  

a okomentovány ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity.  

4.1.1  Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability slouží pro zjištění efektu, který plyne z vloženého kapitálu. 

Hodnoty za jednotlivé roky jsou znázorněny v tab. č. 4.1. 

Tab. č. 4.1: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2006 – 2010 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (%) EBIT/A 39,55 28,65 37,16 11,98 7,81 

ROCE (%) EBIT/VK+dlouhodobé dluhy 55,85 38,74 42,26 12,81 9,24 

ROE (%) EAT/VK 54,75 33,44 35,27 10,36 7,45 

ROS (%) EAT/tržby 12,77 10,99 18,9 10,89 7,46 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita aktiv (ROA) 

U rentability aktiv je poměřován zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání, bez 

ohledu z jakých zdrojů pocházejí. Ve sledovaném období se ukazatel nevyvíjel příznivě.  

Přestože se hodnota mezi roky 2007 a 2008 zvýšila, od roku 2009 opět trvale klesá. 

Z maximální hodnoty 39,55 %, kterého dosáhl v roce 2006, poklesl v roce 2010 o 31,74 % na 
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7,81 %. Je to způsobeno jak zvýšením celkových aktiv, tak změnou EBITu, který poklesl 

z maximální hodnoty 37 069 tis. v roce 2008 na hodnotu 8 850 tis. v roce 2010. Trend 

ukazatele je možno vypozorovat z grafu č. 4.1. 

 

Graf č. 4.1: Vývoj ukazatele rentabilita aktiv v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů znázorňuje, jak společnost dokáže zhodnotit svůj 

dlouhodobý vlastní i cizí kapitál. Stejně jako ukazatel ROA se i ROCE vyvíjí v obdobném 

trendu, kdy hodnota mezi roky 2007 a 2008 stoupla z 38,74 % na 42,26 % a od roku 2008 

opět rapidně klesá. Je to způsobeno systematickým růstem dlouhodobých zdrojů, které od 

roku 2006 s hodnotou 35 298 tis. Kč stouply až na hodnotu 98 499 tis. Kč., a naopak 

poklesem EBITu. Nutno podotknout, že dlouhodobé zdroje nerostly v důsledku růstu 

dlouhodobých dluhů, ale naopak růstem vlastního kapitálu. Trend ukazatele znázorňuje graf  

č. 4.2. 

Graf č. 4.2: Vývoj ukazatele rentabilita dlouhodobých zdrojů v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů, a tedy jestli 

investovaný kapitál přináší dostatečný výnos pro firmu. Hodnota tohoto ukazatele byla v roce 

2006 54,75 % a také v tomto roce dosahoval ukazatel nejvyšší hodnotu. V roce 2007 dosahuje 

firma rentability vlastního kapitálu 33,44 %, a tedy se oproti předchozímu roku snížila. V roce 

2008 opět stoupla na hodnotu 35,27 %. Od roku 2009 ukazatel opět klesá a tento pokles 

pokračuje až do roku 2010, kdy hodnota ukazatele dosahuje 7,45 %, což je oproti roku 2006 

snížení o 47,3 %. V tomto případě působí na vývoj ukazatele pokles čistého zisku (EAT). Na 

tento ukazatel má také vliv vývoj ukazatele rentability tržeb a obratu aktiv, které v průběhu let 

2006 – 2010 klesaly. Vývoj rentability vlastního kapitálu znázorňuje graf č. 4.3. 

Graf č. 4.3: Vývoj ukazatele rentabilita dlouhodobých zdrojů v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb vyjadřuje, jakého zisku je firma schopna dosáhnout při dané výši 

tržeb. Nízká hodnota tohoto ukazatele vypovídá o špatném finančním řízení firmy nebo  

o snižování tržeb důsledkem odlivu zákazníků, například vlivem krize, která na podnik 

působí. Tento ukazatel se u sledované firmy vyvíjí obdobně jako předchozí ukazatele 

rentability, s tím rozdílem, že výkyvy v hodnotách nejsou tak vysoké a ukazatel nikdy 

nedosáhl hodnoty větší jak 19 %. V roce 2006 byla hodnota ukazatele 12,77 %. V roce 2007 

hodnota poklesla na 10,99 % a v roce 2008 se opět zvýšila na 18,9 %. V dalším roce 

rentabilita opět klesá a jinak tomu není ani v roce 2010, kdy ukazatel poklesl na hodnotu  

7,46 %. Trend ukazatele rentability tržeb znázorňuje graf č. 4.4. 
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Graf č. 4.4: Vývoj ukazatele rentabilita tržeb v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.2  Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří, jak úspěšně podnik využívá svá aktiva. Tyto ukazatele je 

možno vyjádřit pomocí obratovosti nebo doby obratu, které však mají rozdílnou interpretaci. 

Obrátkovost znamená počet obrátek za sledované období a doba obratu udává, kolik dní trvá 

jedna obrátka. Hodnoty ukazatelů aktivity sledované firmy vyjadřuje tabulka č. 4.2. 

Tab. č. 4.2: Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2006 – 2010 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat aktiv tržby/A 2,27 1,92 1,63 0,88 0,83 

Obrat zásob tržby/zásoby 15,45 8,91 9,63 6,99 4,40 

Obrat DM tržby/DM 12,68 8,02 5,21 3,05 2,60 

Doba obratu zásob (dny) zásoby/(tržby/360) 23,29 40,45 37,39 51,51 81,83 

Doba obratu pohledávek 

(dny) 

krátkodobé pohledávky/ 

(tržby/360) 

63,55 49,05 40,11 73,33 89,92 

Doba obratu závazků 

(dny) 

krátkodobé závazky/ 

(tržby/360) 

74,79 68,29 27,01 30,52 41,94 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 



 

60 

Obrat aktiv 

Ukazatel vyjadřuje, kolikrát se obrátí aktiva v tržbách, a tedy počet obratů za rok. 

Tento ukazatel se pro firmu nevyvíjí příznivě, neboť správný trend by měl být rostoucí. Zde 

naopak ukazatel meziročně klesá. Dalším požadavkem je, aby hodnota ukazatele byla větší 

jak 1. Tuto podmínku splňuje rok 2006 s hodnotou 2,27, rok 2007 s hodnotou 1,92 a rok 2008 

s hodnotou 1,63. Hodnoty roku 2009 a 2010 jsou menší jak jedna, tedy se jedná o negativní 

jev. Trend ukazatele lze vypozorovat z grafu č. 4.5. 

Graf č. 4.5: Vývoj ukazatele obratu aktiv v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrat zásob 

V případě nízkého počtu obratu zásob mohou firmě hrozit problémy s platební 

neschopností. Stejně jako u obratu aktiv i tento ukazatel by měl mít rostoucí tendenci, která by 

vykazovala o příznivém vývoji ukazatele. V roce 2006 vykazoval ukazatel hodnotu 15,45, což 

byl za sledované období nejlepší výsledek. V roce 2007 ukazatel výrazně klesl na hodnotu 

8,91. V roce 2008 došlo k malému zlepšení, a to tak, že se zásoby stihli obrátit 9,63 krát. 

V roce 2009 a 2010 hodnota ukazatele opět klesá, až na konečnou hodnotu 4,4. Dochází tedy 

k výraznému zhoršení, co se týče maximální a minimální hodnoty. Z toho vyplývá, že podnik 

začal své zásoby využívat neefektivně, především vlivem ekonomické krize. Trend ukazatele 

lze vypozorovat z grafu č. 4.6 
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Graf č. 4.6: Vývoj ukazatele obratu zásob v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpravování 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel vyjadřuje efektivitu využívání dlouhodobého majetku. Informuje, 

kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok. Ukazatel v tomto případě nemá příznivý 

vývoj, neboť má klesající tendenci již od roku 2007, kdy hodnota ukazatele klesla z 12,68 na 

hodnotu 8,02. Tento vývoj pokračuje až do roku 2010 na konečnou hodnotu 2,60. Za příznivý 

je možno považovat fakt, že ukazatel neklesl pod úroveň 1. Klesající trend znázorňuje graf  

č. 4.7. 

Graf č. 4.7 Vývoj ukazatele obratu DM v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Doba obratu zásob 

Požadavkem příznivého vývoje je, aby tento ukazatel měl klesající tendenci. To je 

výsledkem dobrého hospodaření podniku se zásobami. V roce 2006 byla hodnota ukazatele 

23,29 dní. V roce 2007 hodnota stoupla na 40,45 dní, což lze považovat za negativní jev. 

V roce 2008 byl ukazatel ve výši 37,39 dní, a tedy v tomto roce došlo k malému zlepšení. 

V roce 2009 a 2010 postupně dochází ke zvýšení hodnot ukazatele až do výše 81,83 dní, což 

má za následek snižování tržeb a naopak zvyšování zásob. Tento jev můžeme přičíst vlivu 

ekonomické krize, neboť pokles poptávky způsobil snížení tržeb, a tedy nedochází ke 

snižování zásob. Graf č. 4.8 znázorňuje vývoj ukazatel doby obratu zásob.  

Graf č. 4.8: Vývoj ukazatele doba obratu zásob v letech 2006 – 2010 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel říká, za jak dlouho jsou v průměru placeny vystavené faktury 

odběratelům. U doby obratu pohledávek je příznivý vývoj pokles ukazatele, a tedy požadavek, 

aby doba splatnosti vystavených faktur byla co nejnižší. V roce 2006 byl ukazatel ve výši 

63,55 dní. V roce 2007 nastal příznivý vývoj a ukazatel klesl na hodnotu 49,05 dní. Stejně 

tomu bylo i v roce 2008, kdy ukazatel stále klesá na hodnotu 40,11 dní. Od roku 2009 však 

dochází k negativnímu vývoji a hodnota ukazatele stoupá na 73,33 dní. Způsobuje to zhoršení 

finanční situace odběratelů, kteří vlivem krize již nemají tak dobrou platební schopnost, a tak 

se jejich platby zpožďují. Stejně tomu je i v roce 2010, kdy ukazatel dále roste na hodnotu 

89,92 dní, což je maximální hodnota za celé sledované období. Tento vývoj znázorňuje graf  

č. 4.9. 
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Graf č. 4.9: Vývoj ukazatele doby obratu pohledávek v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel na rozdíl od doby obratu pohledávek charakterizuje jakou platební 

schopnost má sledovaná firma, a tedy za jak dlouho je průměrně schopná splácet přijaté 

faktury od dodavatelů. V roce 2006 se hodnota ukazatele pohybuje ve výši 74,79 dní. V roce 

2007 a 2008 hodnoty ukazatelé postupně klesají. V roce 2007 na hodnotu 68,29 dní, v roce 

2008 na hodnotu 27,01 dní. Znamená to, že v tomto období firma zkracuje průměrnou dobu 

platby svých závazků. V roce 2009 se tento ukazatel mírně navyšuje na 30,52 dní a tento 

trend pokračuje i v roce 2010, kdy hodnota stoupla na 41,94 dní. Vlivem krize firmě poklesla 

platební schopnost, což toto snížení ukazatele vyjadřuje. Graf č. 4.9 vyjadřuje vývoj ukazatele 

doby obratu závazků. 

Graf č. 4.9: Vývoj ukazatele doba obratu závazků v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.3  Ukazatelé zadluženosti 

Tyto ukazatelé vyjadřují skutečnost, že společnost využívá k financování své činnosti 

a aktiv cizích zdrojů. Finanční stabilita firmy s rostoucími dluhy klesá. Je vhodné nalézt 

takové rozložení vlastních a cizích zdrojů, aby efektivita byla co nevyšší. Jednotlivé výsledky 

ukazatelů zadluženosti zaznamenává tab. č. 4.3. 

Tab. č. 4.3: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2006 – 2010 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost (%) CK/A 47,11 36,76 12,61 7,62 3,49 

Koeficient samofinancování 

(%) VK/A 

52,89 63,24 87,39 92,38 83,15 

Majetkový koeficient A/VK 1,89 1,58 1,14 1,08 1,2 

Zadluženost vlastního 

kapitálu (%) CK/VK 

89,06 58,14 14,43 8,25 11,64 

Úrokové krytí (%) EBIT/nákladové úroky - 232390 69941 36034 12291 

Úrokové zatížení (%) nákladové úroky/EBIT - 0,043 0,14 0,28 0,81 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti, neboli ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje, jaká část 

majetku je financována z cizích zdrojů, tedy kolika procenty je majetek podniku kryt z cizích 

zdrojů. Všeobecně je zde žádoucí klesající trend ukazatele. Tento ukazatel nám o společnosti 

KON-KYS s.r.o. říká, že celková zadluženost ve sledovaném období postupně klesá, a to již 

od roku 2007, kdy se zadluženost snížila ze 47,11 % na 36,76 %. Nejnižší propad celkového 

zadlužení je vidět v roce 2008, kdy se zadluženost oproti předchozímu roku snížila o 24,15 % 

na hodnotu 12,61 %. Stejně tak ukazatel dále klesal v roce 2009 na 7,62 % i v roce 2010 na  

3,49 %. Podnik tedy spoléhá při financování své činnosti především na vlastní zdroje. Graf  

č. 4.10 znázorňuje trend ukazatele věřitelského rizika. 
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Graf č. 4.10: Vývoj ukazatele celková zadluženost v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování vyjadřuje opak ukazatele celkové zadluženosti. Tedy 

informuje, nakolik jsou aktiva podniku kryta z vlastních zdrojů. V tomto případě mají 

hodnoty ukazatelé rostoucí tendenci. V roce 2006 byla hodnota nejnižší, ve výši 52,89 %. Od 

roku 2007 trvale roste, až se v roce 2010 dostane na hodnotu 83,15 %. I když má tento 

ukazatel požadovaný rostoucí trend, vlastní kapitál je považován za nejdražší možnost 

financování podniku, který firma z větší části upřednostňuje, což může vést k finančnímu 

zatěžování podniku a k nedostatečně pružné reakci na finanční potřeby podniku. Finanční 

samostatnost společnosti je tedy hodně vysoká. Pro názornost je tento ukazatel vyjádřen 

v grafu č. 4.11. 

Graf č. 4.11: Vývoj ukazatele koeficient samofinancování v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient, též nazýván finanční páka, vypovídá o tom, kolik korun 

majetku připadá na 1 korunu vlastního kapitálu. Požadavkem pro příznivý vývoj je, aby tento 

ukazatel byl v průběhu let stabilní. V případě sledované firmy finanční páka kolísá od 

maximální hodnoty 1,89 v roce 2006 po minimální hodnotu 1,08 v roce 2009, což vypovídá  

o tom, že kolísání hodnot nezaznamenává příliš velké výkyvy.  

Zadluženost vlastního kapitálu 

Zadluženost vlastního kapitálu vyjadřuje poměr cizího a vlastního kapitálu. Ukazatel 

informuje, kolikrát dluh převyšuje hodnotu vlastního kapitálu. Jelikož hodnoty ukazatele ve 

sledovaném období nikdy nepřevyšují hodnotu 100 %, znamená to, že podnik jako zdroj 

financování upřednostňuje vlastní zdroje financování. Nejvyšší zadluženost vykazoval 

ukazatel v roce 2006 s hodnotou 89,06 %. V roce 2007 ukazatel klesl na hodnotu 58,14 %  

a v dalších letech měl opět klesající tendenci. Nejnižší zadluženost vlastního kapitálu 

vykazoval rok 2009 s hodnotou 8,27 %. 

Úrokové krytí a úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového krytí informuje, kolikrát je společnost schopná pokrýt nákladové 

úroky ze zisku. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je finanční situace podniku. Jelikož 

v roce 2006 podnik nevykazoval žádné nákladové úroky, není hodnota tohoto ukazatele 

žádná. V roce 2007 již vykazuje vysokou hodnotu ve výši 232 390 %, což je způsobeno velmi 

nízkými nákladovými úroky v porovnání se ziskem. V dalších letech je to obdobné. Vždy 

ukazatel vykazuje velmi vysoké hodnoty. Podnik je tedy velmi schopný krýt nákladové úroky 

ze svého zisku. 

Úrokové zatížení naopak vypovídá o tom, jak velkou část ze zisku odčerpávají 

nákladové úroky. Jelikož u sledované firmy jsou nákladové úroky v porovnání se ziskem 

velmi nízké, pak i hodnoty tohoto ukazatele tomu odpovídají. V roce 2006 nemá ukazatel opět 

žádnou hodnotu a v roce 2007 je úrokové zatížení pouze ve výši 0,043 %, což je ve 

sledovaném období minimální hodnota. Nejvyšší hodnoty ve výši 0,81 vykazuje ukazatel 

v roce 2010. Pro srovnání je vhodné uvést, že v roce 2007 byl nákladový úrok 11 tis. Kč  

a zisk v tomto roce 25 563 tis. Kč, což poskytuje důkaz o malé výši tohoto ukazatele. 

Závěrem lze říci, že firma je úroky zatížena jen ze zanedbatelné části.  
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4.1.4  Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity jsou dalšími důležitými ukazateli vypovídající o finančním zdraví 

podniku. Ukazatelé vyjadřují, zda je společnost schopná dostát včas svých závazků vůči 

věřitelům. Hodnoty ukazatelů za sledované období jsou uvedené v tab. č. 4.4. 

Tab. č. 4.4: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006 – 2010 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková 

likvidita OA/ krátkodobé závazky 

2,79 2,91 5,81 11,41 7,24 

Pohotová 

likvidita OA-zásoby/krátkodobé závazky 

2,29 2,11 4,42 9,35 4,99 

Okamžitá 

likvidita kr. finanční majetek/kr. závazky 

0,91 1,09 2,87 6,49 2,31 

ČPK (OA-dl. pohledávky)-kr. závazky 26109 44690 56774 68233 59312 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková likvidita 

Celková likvidita poměřuje objem oběžných aktiv s objemem závazků, které jsou 

splatné v blízké budoucnosti. Optimální hodnoty, které by měl podnik mít, aby se dal označit 

jako likvidní, by se měly pohybovat v intervalu od 1,5 do 2,5. Sledovaný podnik tento interval 

ve sledovaném období vždy převyšuje. V roce 2006 dosáhl ukazatel hodnoty 2,79, což je 

hodnota nejblíže doporučených hodnot. V roce 2007 vykazovala hodnota ukazatele 2,91, tedy 

došlo ke zvýšení. Stejně tomu je i v roce 2008 a 2009, kdy právě v roce 2009 měl ukazatel 

nejvyšší hodnotu 11,48. V roce 2010 již ukazatel začíná klesat na výši 7,24, přesto je tato 

hodnota pořád vzdálená doporučenému intervalu. Toto převýšení je způsobeno velkým 

objemem oběžných aktiv a malým objemem krátkodobých závazků, což se dá považovat za 

pozitivnější jev, než by tomu bylo naopak a hodnoty spadly pod 1,5. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita má lepší vypovídací schopnost, a to především z důvodu, že se od 

oběžných aktiv odečítají zásoby. Doporučený interval pro tento ukazatel je od 1,0 do 1,5. 

Stejně jako u celkové likvidity i u tohoto ukazatele všechny hodnoty za sledované období 

překračují hraniční doporučené hodnoty. Nejnižší hodnotu vykazuje rok 2007 s hodnotou 2,11 



 

68 

a nejvyšší opět rok 2009 s hodnotou 9,35. Ukazatel nevykazuje postupný stoupající ani 

klesající trend ale kolísá od menších a větších hodnot téměř v každém roce.  

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel pracuje jen s těmi nejlikvidnějšími prostředky, což je krátkodobý 

finanční majetek, který se poměřuje s krátkodobými závazky. Doporučené hodnoty pro tento 

ukazatel se pohybují v intervalu od 0,9 do 1,1. V roce 2006 ukazatel dosahuje hodnoty 0,91  

a v roce 2007 je výše okamžité likvidity 1,09. V těchto dvou letech je dosaženo požadovaných 

doporučených hodnot. V roce 2008, 2009 a 2010 je interval doporučených hodnot opět 

překročen. Vývoj všech tří ukazatelů likvidity ukazuje graf č. 4.12. 

Graf č. 4.12: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Tento ukazatel vypovídá o způsobu financování podniku. V případě společnosti KON-KYS 

s.r.o. má tento ukazatel do roku 2009 rostoucí tendenci. Jen v roce 2010 hodnota poklesla. 

Hodnota ČPK dosahuje vždy kladných hodnot. Ve všech sledovaných letech má společnost 

více oběžného majetku, než krátkodobého cizího kapitálu. Podnik využívá konzervativního 

způsobu financování a dochází zde k využívání dlouhodobého kapitálu i ke krytí 

krátkodobého majetku, čímž dochází k neefektivnímu využívaní drahých finančních zdrojů.  

Shrnutí finanční analýzy 

Vývoj všech ukazatelů rentability má kolísavý trend, přičemž by bylo žádoucí, aby se 

hodnota tohoto ukazatele zvyšovala. Trend ukazatele je pro všechny rentability téměř totožný. 

Klesající trend ukazatele rentability aktiv je způsoben poklesem výsledku hospodaření. 
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Výsledek hospodaření má vliv na pokles všech ukazatelů rentability, neboť od roku 2009 

strmě klesá. Firma by se měla v rámci vývoje zaměřit na růst výsledku hospodaření 

prostřednictvím zvýšení provozních výnosů, získáváním nových zakázek nebo naopak 

snížením nákladů (snížení nákladů na energii, mzdových nákladů apod.). Pak růst HV, 

způsobí i růst ukazatelů rentability.  

Další analyzovanou skupinou jsou ukazatele aktivity. Obrat aktiv klesá již od roku 

2007, což není žádoucí, protože ukazatelé obratovosti by měly svou hodnotu zvětšovat.  Obrat 

zásob zaznamenal pokles v roce 2007, v roce 2008 se hodnota zvýšila, ale v roce 2009 i 2010 

klesala až na své minimum na sledované období. Obrat dlouhodobého majetku má opět 

klesající trend za celé sledované období. V případě doby obratu by měl mít ukazatel klesající 

trend, což i v tomto případě podnik nesplňuje. Doba obratu zásob kromě roku 2008 roste. 

Podnik by měl věnovat pozornost řízení svých zásob. Snížením zásob se dosáhne redukce 

nákladů, a tedy dojde k zefektivnění chodu podniku. Doba obratu pohledávek má pozitivní 

trend pouze do roku 2008, kdy klesá, ale od roku 2009 postupně roste. Doba obratu závazků 

má totožný trend jako doba obratu pohledávek, ale pokud tyto dva ukazatele srovnáme, je 

možno konstatovat, že firma v prvních dvou letech své pohledávky inkasovala dřív, než byly 

splaceny závazky a od roku 2009 je to přesně naopak. Je tedy porušeno pravidlo solventnosti, 

které říká, že doba obratu pohledávek by měla byt nižší než doba obratu závazků. Firma tedy 

v posledních letech nemá problémy splácet své závazky. Problémem však je, že peníze 

zůstávají ve formě pohledávek. Firma by se tedy měla zaměřit na své odběratele a zajistit 

rychlejší splacení pohledávek nastavením přísnějších podmínek pro jejich splatnost.  

Ukazatelé zadluženosti nás informují, že firma každoročně navyšuje vlastní kapitál, 

kromě roku 2010, kdy hodnota VK mírně klesla. Ukazatel celkové zadluženosti ukazuje, že 

firma využívá cizích zdrojů stále méně.  Za celé období hodnota ukazatele klesá, až se v roce 

2010 zastaví na 3,49 %. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu potvrzuje, že firma tento 

kapitál využívá ve značné míře více jako cizí zdroje. Firma by měla svůj kapitál lépe 

rozvrhnout, aby poměr vlastních a cizích zdrojů byl efektivnější. Neměl by se využívat jen 

VK, který je drahý, ale mělo by se zaměřit i na krátkodobé cizí zdroje, které jsou z hlediska 

nákladů na financování podniku nejlacinější. Z hlediska úrokového krytí je na tom firma 

velmi dobře, neboť je ze svého zisku velmi schopná hradit nákladové úroky.  

Poslední skupinou jsou ukazatelé likvidity. Při výpočtu celkové likvidity bylo zjištěno, 

že ani v jednom roce nedosahuje doporučených hodnot. Způsobuje to větší růst oběžných 
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aktiv, než krátkodobých závazků. U pohotové likvidity jsou výsledky stejné a v každém roce 

přesahují doporučenou hodnotu. Pro podnik nejsou vysoké hodnoty pohotové likvidity 

příznivé, neboť se ukazuje, že má velkou část aktiv vázaných v podobě pohotových 

prostředků a to přináší minimální úrok. Pro věřitele jsou vysoké hodnoty naopak žádoucí. 

Pouze v roce 2006 a 2007 u okamžité likvidity výsledky dosahují doporučených hodnot. Od 

roku 2008 se však výsledky opět zhoršují.  Vysoké hodnoty všech likvidit mohou ukazovat na 

neefektivní vázání finančních prostředků a to by mohlo snižovat výkonnost i výnosnost 

podniku. Doporučuje se tedy, aby podnik svůj oběžný majetek rozložil tak, aby se likvidita 

dostala do intervalu doporučených hodnot. Podnik by měl především snížit podíl pohotových 

prostředků na oběžných aktivech, například investováním do výzkumu a vývoje nebo nákupu 

nové technologie, což by se do budoucna podniku určitě vyplatilo.  

Jediný rozdílový ukazatel při finanční analýze byl počítán čistý pracovní kapitál. 

V každém roce ukazatel dosahoval kladných hodnot, tzn., že krátkodobý majetek je hrazen 

jak z krátkodobých, tak z dlouhodobých zdrojů. ČPK firmy se dá považovat za celkem 

vysoký, což pro firmu znamená určitou likvidnost, ale také vysoké náklady na drahé 

dlouhodobé zdroje. Firma by své dlouhodobé zdroje neměla v takové míře využívat na 

financování krátkodobého majetku. 

Téměř všechny výsledky ukazují na to, že vliv hospodářské krize se na finanční situaci 

projevuje až od roku 2009, kdy se hodnoty všech ukazatelů zhoršují. Rok 2010 se nesl 

v podobném stylu a ukazatelé se i nadále zhoršují. Firma by se proto měla zaměřit na 

přilákání zákazníků, aby se navrátila do dřívějších úspěšných let. Doporučení pro zlepšení 

situace se nachází v kapitole č. 4.3. 

4.2    Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně podniku 

V následující kapitole se objeví výpočet několika bonitních a bankrotních modelů, 

které kvalitativně ohodnotí finanční situaci podniku. Pro svou konstrukci využívají soustavy 

finančních ukazatelů. Analyzovaný podnik bude hodnocený pomocí čtyř souhrnných modelů. 

Kralickův Quicktest, Index IN94, Index IN05 a Tafflerův index. 

4.2.1  Kralickův Quicktest 

Kralickův bonitně bankrotní Quicktest hodnotí bonitu podniku pomocí čtyř 

poměrových ukazatelů. Ukazatel R1 představuje ukazatel zadluženosti a patří mezi ukazatele 

finanční stability. Ukazatel R2 je ukazatelem solventnosti a říká, jak je schopen podnik 
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splácet své závazky. Ukazatel R3 je ukazatelem rentability a nakonec ukazatel R4 je 

ukazatelem krátkodobé platební schopnosti (likvidity). Východiskem modelu je udělování 

bodů, které odpovídají na otázku, jak na tom podnik je, co se týče finanční situace. Jestliže je 

uděleno méně jak 1 bod, pak je podnik ve špatné situaci, body 1 – 3 představují tzv. šedou 

zónu, kdy nelze stoprocentně říci, zda je podnik ve výborné situaci nebo není. 4 body naopak 

předpovídají, že podnik je bonitní a jeho hodnocení je dobré. Hodnoty všech čtyř ukazatelů za 

sledované období se nalézají v tab. č. 4.5. 

Tab. č. 4.5: Vývoj ukazatelů Kralickova Quicktestu v letech 2006 – 2010 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

R1 VK/A 0,53 0,63 0,87 0,92 0,83 

R2 (CZ-peníze-účty u bank)/provozní CF 0,61 0,34 -0,66 -2,75 -1,49 

R3 EBIT/A 0,41 0,29 0,37 0,12 0,08 

R4 provozní CF/výkony 0,19 0,15 0,21 0,15 0,13 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po výpočtu hodnot jednotlivých ukazatelů za sledované období se každému ukazateli 

přiřadí dané body, které odpovídají stupnici v tab. č. 4.6. Minimálně je možno dosáhnou  

0 bodů a maximálně 4 body. Podle počtu přiřazených bodů je pak možno hodnotit celkovou 

finanční situaci podniku.  

Tab. č. 4.6: Stupnice hodnocení ukazatelů 

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body  4 body 

R1 < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 

R3 < 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0,05 - 0,08 0,05-0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: Metody, ukazatelé, využití v praxi. s. 81 

Tab. č. 4.7: Hodnocení ukazatelů v období 2006 - 2010 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

R1 4 4 4 4 4 

R2 0 0 0 0 0 

R3 4 4 4 3 1 

R4 4 4 4 4 4 

Průměr 3 3 3 2,75 2,25 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. č. 4.7 znázorňuje ohodnocení jednotlivých ukazatelů. Nejvíce a současně 

maximální výši bodů za všechna sledovaná období získali ukazatelé R1 a R4. Ukazatel R3 

získal 4 body v roce 2006, 2007 a 2008. V roce 2009 se bodové hodnocení snížilo na 3 body  

a v roce 2010 dokonce na 1 bod. Ukazatel R2 nezískal v žádném roce jediný bod a zůstává 

neustále na 0, neboť tento ukazatel nedosahuje hodnot větších jak 3, což je podmínka pro 

udělení alespoň 1 bodu. Průměrně bylo dosaženo v roce 2006, 2007 a 2008 3 bodů, v roce 

2009 bylo získáno 2,75 bodů a v roce 2010 se dosáhlo 2,25 bodů.  

Tab. č. 4.8: Celkové hodnocení za období 2006 - 2010 

Ukazatel Výpočet 2006 2007 2008 2009 2010 

Finanční 

stabilita 

(R1+R2)/2 2 2 2 2 2 

Výnosová 

situace 

(R3+R4)/2 4 4 4 3,5 2,5 

Celková 

situace 

(FS+VS)/2 3 3 3 2,75 2,25 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tab. č. 4.8 je vyobrazeno hodnocení podniku, které se skládá ze tří kroků. První 

z analyzovaných oblastí je finanční stabilita, která se měří pomocí ukazatelů R1 a R2. 

V každém sledovaném roce tento ukazatel dosáhl dvou bodů. Další analyzovanou oblastí je 

výnosová situace firmy, která se měří prostřednictvím ukazatelů R3 a R4. Tato oblast dosáhla 

ve všech obdobích lepších výsledků jako finanční stabilita. V roce 2006, 2007 a 2008 byly 

uděleny 4 body, což je také maximum možných bodů. V roce 2009 se ohodnocení snížilo na 

3,5 bodů a i v roce 2010 bodové hodnocení pokleslo až na 2,5 bodů. Poslední analyzovanou 

oblastí je celková situace, která vychází z finanční stability a výnosové situace. Prvním třem 

rokům byly uděleny 3 body. V roce 2009 hodnocení kleslo na 2,75 a v roce 2010 na 2,25. 

Podnik měl tedy nejlepší hodnocení v roce 2006 až 2008 z hlediska výnosové situace, neboť 

mu byly uděleny 4 body. Ve všech ostatních oblastech se podnik nachází v tzv. šedé zóně, 

tedy v intervalu od 1 do 3 bodů, což by nemělo přinést i při setrvalém stavu vážnější finanční 

problémy. Negativním jevem je, že bodové hodnocení v průběhu let klesá především od roku 

2009, což lze přičíst vlivu krize, která na podnik působí a toto zhoršení se přednáší i do roku 

2010, kdy body opět klesají. Bodové ohodnocení a jeho vývoj znázorňuje graf č. 4.13. 
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Graf č. 4.13: Bodové ohodnocení analyzovaných oblastí Kralickova Quicktestu za roky 

2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2     Index IN95 

Tento index zohledňuje hledisko věřitele a je vypočítán jako součin šesti poměrových 

ukazatelů, které jsou vynásobeny váhami dle jednotlivých odvětví podle odvětvové 

klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Jednotlivé váhy pro všechna odvětví jsou 

uvedeny v příloze č. 2. Hodnoty jednotlivých ukazatelů a celkový index IN95 znázorňuje  

tab. č. 4.9. 

Tab. č. 4.9: Hodnoty ukazatelů a celkového indexu za období 2006 - 2010 

Ukazatel Výpočet 2006 2007 2008 2009 2010 

A V1·(A/CZ) 0,5519 0,7071 2,0621 3,4119 2,6871 

B V2·(EBIT/nákladové úroky) - 255,63 76,936 39,6377 13,5211 

C V3·(EBIT/A) 1,5464 1,1210 1,4529 0,4684 0,3051 

D V4·(výnosy/A) 0,8616 1,9396 0,6328 0,346 0,4421 

E V5·(OA/(kr. závazky +krátkodobé 

bank. úvěry)) 

0,2795 0,2945 0,5868 1,1356 0,7241 

F V6·(ZPS/výnosy) 0,0115 0,0154 0,0133 0,0249 0,0994 

Celkový IN95 

FEDCBA 62,1710,038,091,311,026,0  

3,23 259,68 81,66 44,97 17,57 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.10: Váhy ukazatelů dle odvětví 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

0,26 0,11 3,91 0,38 0,10 17,62 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. č. 4.11: Hodnocení indexem IN95 

Výsledek Hodnocení 

IN95  2  ) bonitní podnik 

IN95  (1  2) šedá zóna 

IN95  (-   1  bankrotní podnik 

Zdroj: VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 94. 

Celkový index má pozitivní hodnoty, kdy za všechny roky dosahuje hodnotu větší jak 

2. Podnik může být považován za bonitní za celé sledované období. Nejmenší hodnota je 

dosažena v roce 2006, což je způsobeno neexistenci nákladových úroků, potřebných pro 

výpočet druhého poměrového ukazatele (úrokové krytí), a tedy tento ukazatel nemá žádnou 

hodnotu a nenavyšuje celkový index. Nejvyšší hodnotu naopak vykazoval rok 2007. Od roku 

2008 hodnoty celkového ukazatele IN95 postupně klesají, přesto stále značně převyšují 

hraniční hodnotu 2.  

4.2.3     Index IN05 

Tento index, vznikem mladší jako IN95, je spojením jak z hlediska věřitelského, tak 

hlediska vlastníka. Je vyhodnocován na základě pěti poměrových ukazatelů, kterým jsou 

přiřazeny pevně dané váhy. Hodnoty jednotlivých ukazatelů a celkový IN05 znázorňuje tab.  

č. 4.12.  

Tab. č. 4.12: Hodnoty ukazatelů a celkového indexu za období 2006 - 2010 

Ukazatel Výpočet 2006 2007 2008 2009 2010 

A V1·(A/CZ) 0,2759 0,3541 1,0311 1,7059 1,3441 

B V2·(EBIT/nákladové úroky) - 92,9610 27,9810 14,4141 4,9210 

C V3·(EBIT/A) 1,5710 1,1371 1,4751 0,4761 0,3098 

D V4·(výnosy/A) 0,4761 0,4071 0,3497 0,1914 0,1791 

E V5·(OA/(kr. závazky +krátkodobé 

bank. úvěry)) 

0,2521 0,2651 0,5281 1,0221 0,6521 

Celkový IN05 = 

EDCBA 09,021,097,304,013,0  

2,57 95,12 31,36 17,81 7,41 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. č. 4.13: Váhy ukazatelů 

V1 V2 V3 V4 V5 

0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. č. 4.14: Hodnocení indexem IN05 

Výsledek Hodnocení 

IN95  1,6  ) bonitní podnik 

IN95  (0,9  1,6) šedá zóna 

IN95  (-   0,9  bankrotní podnik 

Zdroj: VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 96. 

Jelikož je tento index modifikací předchozích indexů, vychází také vývoj indexu IN05 

podobně. Přestože se změnily váhy jednotlivých ukazatelů, byl odebrán poslední poměrový 

ukazatel a byly změněny intervaly hodnocení, podnik se pořád nachází v intervalu, který 

podnik hodnotí jako bonitní. V roce 2006 byla hodnota nejnižší ze stejného důvodu, jako  

u indexu IN95. V roce 2007 dosahoval index nejvyšších hodnot a od roku 2008 index klesá. 

Podnik může být podle tohoto indexu považován za úspěšný, neboť i přes vliv ekonomické 

krize stále vykazuje dobré výsledky, ať už z pohledu věřitele, tak vlastníka. Graf č. 4.14 

znázorňuje vývoj celkových indexů IN95 a IN05 za sledované období. 

Graf č. 4.14: Vývoj hodnot celkových indexů IN95 a IN05 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.4     Tafflerův index 

Tafflerův index je vypočítán prostřednictvím čtyř poměrových ukazatelů, což je ve 

srovnání s ostatními bankrotními, bonitními a bankrotně bonitními modely nízký počet. Tento 

model je řazen mezi bankrotní modely, tedy zahrnují pohled věřitelský. Poměrové ukazatelé 

jsou opět vynásobeny pevně danými váhami a taktéž se podniky rozdělují na bonitní, 

bankrotní a šedou zónu, což jsou zóny nevyhraněných výsledků. Hodnoty ukazatelů a celkový 

index znázorňuje tab. č. 4.15. 

Tab. č. 4.15: Hodnoty ukazatelů a celkového indexu za období 2006 - 2010 

Ukazatel Výpočet 2006 2007 2008 2009 2010 

A V1·(EBIT/kr. závazky) 0,7181 0,5810 1,6810 1,0141 0,4910 

B V1·(OA/CK) 0,2251 0,2681 0,7100 1,2100 0,8210 

C V1·(Kr. závazky/A) 0,0525 0,0461 0,0200 0,0112 0,0451 

D V1·(T/A) 0,3631 0,3081 0,2600 0,1410 0,1331 

Tafflerův index = 

DCBA 16,018,013,053,0  

1,36 1,2 2,66 2,36 1,46 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. č. 4.16: Váhy ukazatelů 

V1 V2 V3 V4 

0,53 0,13 0,18 0,16 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. č. 4.17: Hodnocení indexem IN05 

Výsledek Hodnocení 

T  (0,3  ) bonitní podnik 

T  0,2  0,3  šedá zóna 

T  (-   0,2) bankrotní podnik 

Zdroj: VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 102. 

Dle Tafflerova indexu se podnik ve všech sledovaných letech jeví jako bonitní podnik. 

Největší hodnoty dosahoval v roce 2008 (2,66) a nejnižší v roce 2007 (1,2). V roce 2009 

index mírně klesl (2,36) a pokles pokračuje i v roce 2010 (1,46). Vždy jsou ale hodnoty větší 

jak hraniční hodnota pro bonitní podnik 0,3, což je pozitivní. Graf č. 4.15 znázorňuje vývoj 

hodnot Tafflerova indexu v průběhu let 2006 – 2010. 
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Graf č. 4.15: Vývoj hodnot Tafflerova indexu za období 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Shrnutí souhrnných modelů hodnocení podniku 

Při výpočtu souhrnných ukazatelů se analyzoval Kralickův Quick test, který se řadí do 

bonitně bankrotních modelů. Výsledkem bylo zhodnocení třech oblastí podniku. První byla 

finanční stabilita, která ve všech letech získala 2 body, tedy se nachází v intervalu od 1 – 3, 

což je zóna nevyhraněných výsledků. Další je výnosová situace, která v letech 2006 – 2009 

získala více jak tři body a tedy se podnik v této oblasti řadí mezi bonitní podniky. V roce 2010 

výnosová situace dosáhla pouze 2,5 bodů, což je oproti předchozím letům zhoršení. Poslední 

analyzovanou oblastí je celková situace, která se co se týče bodování, pohybuje v intervalu 

nevyhraněných výsledků. Firma by se neměla dostat do vážnějších finančních problémů. 

Index IN95, Index IN05 a Tafflerův index vyhodnotily firmu jako bonitní podnik. 

Přestože hodnoty těchto indexů v průběhu let klesají, stále značně převyšují hraniční hodnotu 

intervalu, který by firmu hodnotil jako neúspěšnou (bankrotní).  

4.3    Návrhy pro zlepšení 

Firmě je doporučeno zavedení certifikace dle ISO norem, neboť disponuje pouze 

certifikátem DEKRA, ale v mezinárodních podmínkách a v dnešní době je právě certifikace 

podle ISO norem zárukou kvalitních výrobků a služeb. Tak firma navenek projevuje, že 

zákazníci mohou očekávat pouze kvalitní výrobky. I když se situace ve firmě zhoršila, stále 

disponuje značným kapitálem, aby o této možnosti mohla uvažovat. Je to jeden ze způsobu, 

jak přilákat více zákazníků, a tedy návratnost této investice by se v budoucnu vyplatila. 
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Firma by mohla také investovat do rozvoje a vzdělávání svých pracovníků. I když se 

jedná o malou firmu, tím spíš by měla rozvíjet kvalitu uvnitř podniku, aby mohla konkurovat 

větším i mezinárodním firmám na trhu. Firma se dá považovat také za rodinnou firmu, neboť 

větší část vedení tvoří rodinní příslušníci. Měli by proto svým zaměstnancům dát pocit, že 

jsou součástí tohoto podnikání. Protože loajalita zaměstnance je důležitá a má značný vliv na 

produktivitu práce a na šíření kladných referencí o firmě.  

Firma se také v posledních dvou letech zaměřuje na činnost, která se od výroby 

autoplachet odklání. Jedná se především o výrobu stanů, pagod, transparentů, banerů  

a zhotovování grafických návrhů a provádění reklamních potisků. Tato činnost firmě pomohla 

vyhnout se propadu kvůli menšímu zájmu o autoplachty. Výroba autoplachet však firmě 

přinášela větší zisky, a tak by se cílenou reklamou na tuto činnost mohla opět zaměřit. Mohlo 

by to přinést pozitivní výsledky a také by se znovu začaly využívat stroje a pracovníci, kteří 

pro tuto činnost původně sloužili. 

4.3.1  Zavedení systému managementu kvality dle  ČSN EN ISO 9001:2009  

Firmě je doporučeno zavedení normy ISO 9001:2009, což je norma, která definuje 

požadavky na systém managementu kvality. Je považována za základní normu, která 

poskytuje zázemí pro další systémově orientované normy, a tak je vhodné začít 

s implementací právě této normy.  

Zavedením normy ISO 9001:2009 vzniká mnoho přínosů. Řadí se mezi ně zavedení 

moderního a komplexního procesního managementu, zaměření na zákazníka, trvalé 

zlepšování výkonnosti firmy, snižování nákladů, snižování rizik, zvýšení image firmy pro 

zákazníky na trhu, přístup k dotacím a veřejným zakázkám atd.  

Než dojde k samotné certifikaci firmy, je nutností provést kroky, které jsou nezbytné 

pro implementaci systému managementu kvality dle této normy. Tyto kroky jsou: 

1. Definování cílů, kterých chce firma dosáhnout – například zvýšení efektivity  

a ziskovosti, uspokojování potřeb zákazníků, zvýšení podílu na trhu, zlepšení 

organizace a morálky uvnitř společnosti, zvýšení spolehlivosti výrobního 

procesu a další cíle, které si firma stanoví dosáhnout.  

2. Definování stran, které jsou zainteresovány na dosažení cílů – zákazníci  

a koneční uživatelé, zaměstnanci, dodavatelé a sama společnost. 
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3. Získání materiálů a informací týkajících se skupiny norem ISO 9000 – detailní 

informace jsou k získání přímo v normách ISO 9000:2000, ISO 9001:2000  

a ISO 9004:2000. Jsou chráněny autorskými právy, a tak jsou legálně 

k dispozici pouze na normalizačním úřadu, kde jsou k dispozici pro každého  

a bez poplatku.  

4. Rozhodnutí, kterou normu při zavádění systému řízení použít. 

5. Pro určité oblasti řízení jakosti je možno obstarat směrnice - ISO 10006 

Management jakosti, ISO 10007 Management jakosti, ISO 10012 Požadavky 

na zabezpečování jakosti měřicího zařízení, ISO 10013 Směrnice pro 

vypracování příruček jakosti, ISO/TR 10014 Směrnice pro management 

ekonomiky jakosti, ISO 10015 Management jakosti, ISO 19011 Provádění 

auditu.  

6. Zjištění aktuálního stavu systému řízení a jeho porovnání s požadavky normy 

ISO 9001:2000 – toto je možné provést za pomoci vlastních pověřených 

zaměstnanců nebo prostřednictvím konzultační firmy. 

7. Popis procesů, které jsou nezbytné pro dodávku zboží nebo služeb zákazníkům 

a porovnání s požadavky normy ISO 9001:2000 v kapitole Realizace výrobků 

s cílem zjistit, jak jsou uplatňovány v systému řízení, a to především 

v oblastech: procesy ve vztahu k zákazníkům, navrhování a vývoj, nákup, 

výrobní postupy a postupy pří realizaci služeb, kontrola měřícího  

a monitorovacího zařízení.  

8. Vytvoření plánů pro odstraňování neshod podle kroku 6 a vytvoření postupu 

podle bodu 7. Připravení plánu opatření pro odstranění neshod, vytvoření 

zdroje pro provedení těchto opatření, určení odpovědnosti a stanovení 

časového harmonogramu pro realizaci jednotlivých opatření. Ustanovení 

normy ISO 9001:2000 odst. 4.1 a 7.1 poskytne návod, co všechno je nutno vzít 

v úvahu při tvorbě tohoto plánu. 

9. Realizace opatření podle plánu a harmonogramu. 

10. Provádění pravidelného interního auditu podle směrnice ISO 19011 – Audity, 

kvalifikace auditorů a řízení procesů auditů.  

11. Prokázání shody certifikací – výběr akreditované certifikační společnosti za 

účelem provedení auditu a vystavení certifikátu stvrzujícího, že systém řízení 

jakosti odpovídá požadavkům normy ISO 9001:2000. 
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12. Ověřování efektivity systému řízení jakosti dle normy ISO 9004:2000, která 

poskytuje metodiku pro ověření. 
66

 

Autorka práce doporučuje využít pro zavedení ISO normy konzultační a poradenskou 

společnost, která provede většinu výše uvedených kroků. Firma má možnost vybrat si z celé 

řady těchto společností, ale pro rychlejší výběr jsou navrhnuty společnosti, které s touto 

problematikou mají velké zkušenosti a pro firmu by byla spolupráce s nimi přínosem:  

 Gondola Garant s.r.o. 

 INSPEKT – SERVIS s.r.o. 

 JAHLA poradenství s.r.o. 

Ve spolupráci s konzultační společností bude probíhat příprava na implementaci ISO 

normy. Jsou zvoleny tyto kroky spolupráce: 

1. krok – projednání postupů a úrovně spolupráce, projednání smluvního stavu, stanovení 

odpovědného pracovníka za budování systému managementu kvality, úvodní seznámení 

vedení se základní problematikou normy. 

2. krok – zpracování potřebné dokumentace systému managementu kvality. 

3. krok – vydání dokumentace systému kvality, školení odpovědných pracovníků, interních 

auditorů. 

4. krok – zkušební provoz systému kvality, prověření interními audity, odstranění nedostatků 

a korekce dokumentace. 

5. krok – provedení celkového přezkoumání zavedeného systému managementu vedením  

a příprava k certifikaci. Výběr vhodné akreditované certifikační společnosti.  

6. krok – certifikace společnosti dle ČSN EN ISO 9001: 2009. 

Nároky na čas 

Je bezpochyby, že implementaci systému managementu jakosti nelze provést ze dne na den. 

Hodně záleží na velikosti firmy a nároky na čas i ceny se často odvíjí podle počtu 

zaměstnanců. Časová náročnost pro firmu do 15 zaměstnanců je 3 - 5 měsíců, do 50 

zaměstnanců je to 5 - 9 měsíců a nad 50 zaměstnanců 9 – 15 měsíců. Firma KON-KYS s.r.o. 
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má v současné době přes 60 zaměstnanců, a tak zavedení systému managementu jakosti bude 

trvat cca 1 rok. Zde uvedená časová náročnost je obvyklá nabídka poradenských firem 

zabývajících se zavedením systému managementu kvality dle normy ISO. 

Finanční aspekty 

Cena za zavedení systému managementu kvality je individuální. Hodně záleží na velikosti 

firmy a předmětu činnosti firmy. Náklady se mohou rozdělit na náklady na přípravnou fázi  

a náklady samotné certifikace. V případě využití externí poradenské firmy, která provede 

přípravu k certifikaci tzv. na klíč, což je zde doporučováno, by se cena přípravné fáze mohla 

pohybovat kolem cca 200 000 Kč a výše podle toho, kterou poradenskou firmu si společnost 

vybere. Náklady samotné certifikace pak zahrnují náklady na vlastní certifikační audit, na 

jehož základě se vydává certifikát. Tato cena by byla cca 50 000 Kč při 62 zaměstnanců, 

kterými firma disponuje. Obdržený certifikát je platný 3 roky s podmínkou, že se každý rok 

provádí dozorový audit, který stojí cca 35 000 Kč (tyto ceny často odpovídají 70 % z ceny 

certifikačního auditu). Kromě toho si většina certifikačních orgánů účtuje registrační poplatek 

asi ve výši 5000 Kč. Tyto odhady byly provedeny na základě vyhledávaní informací  

o nákladech na zavedení systému managementu kvality a provedení odhadu na podmínky 

sledované firmy. 

Lidské zdroje 

Požadavkem je sestavení týmu, který bude odpovědný za implementaci systému 

managementu kvality a bude spolupracovat s poradenskou firmou. Firma by měla vymezit 

alespoň dva zaměstnance (z vlastních zdrojů nebo přijmout nové), kteří budou proškolení  

a následně schopní sami školit ostatní zaměstnance firmy a šířit všeobecnou informovanost  

o změnách, které jsou pro zavádění systému managementu kvality nezbytné. 

Návrhy na zlepšení budou firmě předloženy a doporučeny. Firma by měla hlavně 

uvažovat o zavedení systému managementu jakosti, neboť návratnost této investice většinou 

převyšuje náklady na ni vynaložené. Konečné rozhodnutí však zůstává na vedení firmy, avšak 

v současné době autorka práce neví, zda některá doporučení příjme, neboť se o nich zatím 

pouze uvažuje.  
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5      Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu hospodářské krize na podnik KON-

KYS, s.r.o. Předmětem hodnocení byla především finanční situace podniku za pomocí 

ukazatelů finanční analýzy a souhrnných modelů hodnocení podniku. Dále byla firma 

srovnána z hlediska vybraných položek z rozvahy a VZZ, konkurence a podílů zákazníků 

v průběhu sledovaného období za roky 2006 – 2010. Pro přehlednost byly tyto metody 

doplněny o SWOT analýzu a monitoring konkurence. 

Při výpočtu ukazatelů rentability bylo zjištěno, že vývoj těchto ukazatelů neprobíhal 

příznivě. Hodnoty všech ukazatelů měly od roku 2009 klesající tendenci, což bylo způsobeno 

poklesem hospodářského výsledku firmy.   

Dalšími poměrovými ukazateli jsou ukazatelé aktivity. Ukazatel obratu aktiv klesal již 

od roku 2007 a tento vývoj i nadále pokračoval. Trend obratovosti by však měl růst, a proto je 

tato situace nežádoucí. Stejně se vyvíjel i obrat zásob a dlouhodobého majetku. V tomto 

případě lze vypozorovat vliv krize opět od roku 2009, kdy hodnoty všech ukazatelů 

obratovosti začaly klesat nejvíce. Ukazatele doby obratu mají požadovaný klesající trend, což 

firma opět nesplňuje. Doba obratu zásob vyjma roku 2008 roste. Doba obratu závazků  

a pohledávek mají požadovaný klesající trend do roku 2008 a pak opět rostou. Doba inkasa 

pohledávek je od roku 2009 delší, než doba splatnosti závazků, což by firma měla řešit 

zvýšenou pozorností na obchodní politiku se svými odběrateli.  

Výsledky ukazatelů zadluženosti ukazují, že firma nemá problém s přemírou cizích 

zdrojů. Naopak ukazatel celkové zadluženosti znázorňuje, že firma využívá cizích zdrojů stále 

méně. V roce 2010 celková zadluženost dosahovala pouze do výše 3,49 %. Vlastní zdroje jsou 

však považovány za nejdražší možnost financování, což může vést k nedostatečně pružné 

reakci na finanční potřeby podniku.  

Další analyzovanou skupinou byly ukazatelé aktivity. Zde bylo zjištěno, že kromě 

roku 2006 a 2007 u okamžité likvidity, všechny ukazatelé překračují horní hranici 

doporučených hodnot. Všechny likvidity od roku 2006 do roku 2009 narůstají, pouze v roce 

2010 klesají. Kladné výsledky čistého pracovního kapitálu znázorňují, že je zde porušováno 

zlaté pravidlo financování a společnost je překapitalizována. Používá tedy konzervativní 

způsob financování podniku.  
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U Kralickova Quicktestu bylo zjištěno, že podnik nejlepších výsledků dosahoval při 

hodnocení výnosové situace, která do roku 2010 vždy získala více jak 3 body. V této oblasti 

je podnik hodnocen jako bonitní. Nejhůře ze tří analyzovaných oblastí naopak dopadla 

finanční stabilita, která získala ve všech obdobích 2 body a vždy se nacházela v šedé zóně. 

Celková situace byla hodnocena 3 body v letech 2006 – 2008 a od roku 2009 hodnocení klesá. 

Žádná oblast nepřekročila spodní hranici šedé zóny (1b – 3b), což by firmě nemělo při 

stávajícím stavu do budoucna přinést vážnější finanční problémy. Vliv krize lze opět 

vypozorovat od roku 2009, kdy bodové hodnocení analyzovaných oblastí klesá.  

Výsledky dalších použitých souhrnných modelů hodnocení, jako index IN95, index 

IN05 a Tafflerův index předpovídají, že firma bude mít uspokojivou finanční situaci. 

Výsledné hodnoty ve všech analyzovaných obdobích se vždy dostaly do pásma hodnotící 

podnik jako bonitní. Na základě těchto modelů je předpovězeno, že by firma vlivem krize 

neměla zbankrotovat nebo se dostat do vážných finančních problémů a její činnost by měla 

pokračovat i v budoucích letech.  

Na základě srovnání s konkurencí z hlediska výsledku hospodaření a počtu 

zaměstnanců se firma jeví jako jedna z úspěšných, kterou krize sice zasáhla, ale nikdy se 

nedostala do záporných čísel, co se týče výsledku hospodaření v porovnání s konkurenčními 

firmami. V roce 2009 z důvodu poklesu poptávky po výrobcích byla firma nucena propustit 

20 zaměstnanců, ale v roce 2010 opět 5 přijala, což ukazuje zlepšení.  

Jako kritický se jeví především rok 2009, kdy hodnoty všech ukazatelů dosahovaly 

nepříznivého vývoje. Tento trend pokračuje až do roku 2010. Budoucí úspěch však 

předpovídají predikční modely, což je pro firmu příznivá zpráva a motivace dál pokračovat ve 

svém snažení přizpůsobit se podmínkám trhu, které hospodářská krize nastavila. 

Hospodářská krize tedy měla na podnik negativní vliv. Firma podniká v odvětví, které 

krize zasáhla ve velké míře a způsobila odliv klíčových zákazníků. Finanční výsledky firmy 

se vlivem změněných tržních podmínek zhoršily, což dokazují vypočtené ukazatelé finanční 

analýzy. V závěru aplikační části byla navrhnuta doporučení, která by firma mohla využít, 

aby se její výsledky zlepšily. Zatím se o doporučeních uvažuje, ale není známo, zda budou 

přijata.  
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Seznam zkratek 

A     aktiva 

CF      cash flow 

CK     cizí kapitál 

CZ      cizí zdroje 

ČPK      čistý pracovní kapitál 

ČR                                                      česká republika 

DHM      dlouhodobý hmotný majetek 

dl.     dlouhodobý 

DM      dlouhodobý majetek 

DNM      dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT      čistý zisk 

EBIT     zisk před úroky a daněmi 

HDP                                                   hrubý domácí produkt 

HV                                                      hospodářský výsledek 

KBÚ                                                   krátkodobé bankovní úvěry 

kr.                                                       krátkodobý 

OA      oběžná aktiva 

OKEČ     odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ROA      rentabilita aktiv 

ROCE      rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROE      rentabilita vlastního kapitálu 

ROS      rentabilita tržeb 

spol. s r. o.    společnost s ručením omezeným 

SR     slovenská republika 

s.r.o.     společnost s ručením omezeným 

SWOT     silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

T      tržby 

tis.      tisíc 

VH                výsledek hospodaření 

VK                vlastní kapitál 

VZZ     výkaz zisku a ztrát 

ZPS     závazky po době splatnosti
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