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1. Úvod 

V minulosti byly ceny energií v poměru s dnešními cenami zanedbatelné, proto se ve 

stavebním průmyslu na energetickou náročnost staveb nekladl příliš velký důraz. Bylo 

vypozorováno, že ceny energií rostou ne zrovna pomalým tempem, již delší dobu. Tato 

skutečnost dala vzniknout novému průmyslovému odvětví, které se zabývá službami a 

produkty snižující energetickou náročnost staveb. Od kompletních staveb na klíč, pasivních a 

nízkoenergetických domů, přes alternativní druhy vytápění jako jsou například solární panely 

či tepelná čerpadla, až po zateplování fasád a výměny oken.  

Mezi základní druhy energeticky úsporných oken patří okna plastová, dřevěná a hliníková. 

Kvůli možnosti získání důležitých informací, byla tato práce vypracována ve spolupráci s 

ALFIN s.r.o., která se zabývá nejen výrobou a montáží hliníkových oken. 

Práce bude zaměřena na finanční analýzu firmy ALFIN s.r.o. na trhu s hliníkovými okny 

podpořenou tržní analýzou. V teoretické části budou postupně představeny a vysvětleny 

jednotlivé metody, které budou pro tuto práci vybrány. Pro finanční analýzu bude na základě 

finančních výkazů za jednotlivá období od roku 2001 až do roku 2010 použita horizontální a 

vertikální analýza, analýza poměrovými ukazateli a nakonec predikční modely. Pro tržní 

analýzu firmy budou použity metody PEST, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a 

metoda SWAT. V dalším kroku bude představena firma ALFIN s.r.o. Její historie a oblasti, ve 

kterých podniká. V aplikační části budou postupně použity výše uvedené metody a 

zhodnoceny jednotlivé, výsledné hodnoty. Další kapitoly budou návrhy a doporučení a 

závěrečné shrnutí. 

Cíl práce, je zhodnocení celkového finančního zdraví firmy pomocí analýzy hospodaření 

jednotlivých let, v časovém horizontu od roku 2001 do roku 2010. Navržení možných 

opatření ,pro zlepšení celkové situace podniku.  
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2.  Teoreticko-metodologická východiska k oblasti analýzy podniku 

V této části budou teoreticky popsány všechny zvolené metody pro finanční i tržní analýzu. 

Budou uvedeny vztahy a vzorce výpočtů důležité pro finanční analýzu a metody a techniky 

pro tržní analýzu. 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je ucelený a systematický utříděný postup ,jak zpracovávat a vyhodnocovat 

data, která jsou obsažena zejména v účetních výkazech podniku. Mezi tyto výkazy podniku 

patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Finanční analýza se nezaměřuje pouze 

na minulost podniku, ale také na současnost podniku. 

Podle Sedláčka (2011) je hlavní účel finanční analýzy stejně jako v medicíně, stanovit 

diagnózu finančního zdraví podniku a navrhnout způsob léčení. Jako nástroj diagnózy slouží 

finanční analýza, která umožňuje nejen odhalovat působení ekonomických i neekonomických 

faktorů, ale i odhalovat jejich budoucí vývoj. Finanční analýza tedy slouží k rozpoznání 

problémů, silných a slabých stránek. A také k následné nápravě těchto problémů. 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Autoři Grunwald a Holečková (2007) člení uživatele finanční analýzy do několika skupin. 

Manažeři jsou interní uživatelé finanční analýzy. Smysl užití finanční analýzy pro manažery, 

je zejména ve dlouhodobém i krátkodobém řízení podniku. Finanční analýza, poskytuje 

manažerům  důležité informace o tom, v jaké situaci se podnik nachází. To umožňuje 

podnikat správná rozhodnutí a kroky ke zlepšení celkové situace podniku od financování, 

umísťování volných peněžních prostředků, přerozdělování zisku a další důležitých věcech. 

Investoři jsou externí uživatelé finanční analýzy. Pro investory je finanční analýza důležitá 

hned ze dvou důvodů. Tím prvním  je rozhodnutí o budoucí struktuře portfolia cenných 

papírů. Což je výběr vhodných podniků, do kterých se chystá investor vložit své prostředky, 

ať už se jedná o velkou společnost s rozhodujícím vlivem, nebo o jednotlivce s vlivem 

malým. Každý investor chce najít pro něj optimální poměr mezi výnosností vloženého 

kapitálu a rizikem, kterým v sobě investice skrývá. Banky a jiní věřitelé jsou dalšími externí 

uživateli finanční analýzy. Právě banky před poskytnutím úvěru posuzují bonitu 

potencionálního dlužníka. Na základě této analýzy bonity se banka následně rozhoduje, zda 

úvěr poskytne či nikoli a pokud ano, tak při jaké úrokové sazbě. Obchodní partneři patří 

mezi externí uživatele. Dodavatelé pomocí finanční analýzy mohou zjistit, zda bude podnik 
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schopen plnit své závazky, především z krátkodobé perspektivy. Z pohledu odběratele je 

naopak zájem o dlouhodobě stabilní obchodní vztah. V opačném případě by pak byl odběratel 

ohrožen v zajištění své vlastní výroby. Konkurenti  patří mezi externí uživatelé finanční 

analýzy. Pro konkurenty je největší význam finanční analýzy ve smyslu srovnání výsledků 

vlastních, s výsledky konkurentů  ve stejném  odvětví. Zaměstnanci jsou interní uživatelé 

finanční analýzy. Zaměstnanci mají zájem o finanční stabilitu podniku odůvodněnou zejména 

zájmem o zachování pracovních míst a přívětivém vývoji platebních podmínek. Ve velké části 

podniků jsou zaměstnanci motivováni i různými bonusy a odměnami při příznivém vývoji 

situace podniku. Stát spolu s jeho orgány je posledním zástupce externích uživatelů finanční 

analýzy. Stát se zajímá o finanční a účetní data z mnoha opodstatněných důvodů. Data 

zpracovává například pro statistiku či kontrolu plnění daňových povinností. Kontrola podniku 

s rozhodujícím státním vlivem, nebo kontrolu podniku, jemuž stát svěřil nějakou státní 

zakázku. 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro použití finanční analýzy je potřeba velké množství různorodých dat, z různých oblastí 

finanční struktury podniku, které se čerpají zejména z účetních výkazů podniku. 

2.3.1 Rozvaha 

Grunwald a Holečková (2007) uvádějí, že rozvaha popisuje jednotlivé položky aktiv a pasiv, 

zachycuje stav majetku v podniku a zdrojů jeho krytí k určitému časovému okamžiku, 

většinou k poslednímu dni účetního období a to v peněžním vyjádření. 

Grunwald a Holečková (2007) člení aktiva zejména z časového pohledu na krátkodobá 

(oběžná) a dlouhodobá (stála). Oběžná aktiva jsou charakteristická tím, že mění svou podobu 

vícekrát za dobu většinou jednoho roku a přechází do spotřeby jednorázově. Naopak stálá 

aktiva, si zachovávají svou podobu nezměněnou během jednoho a více let. Aktiva se dále dělí 

na hmotná, nehmotná a finanční.  

Stálá aktiva se dělí na dlouhodobý nehmotný majetek, který zahrnuje zejména nehmotné 

výsledky výzkumu a vývoje, patenty, licence, know-how, software. Hlavní kritéria pro 

zařazení majetku do této skupiny jsou doba spotřeby delší než jeden rok a pořizovací cena je 

vyšší než 60 000 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří stavby, budovy, dopravní prostředky, 

pozemky, umělecká díla, samostatné movité věci, soubory movitých věcí, jejíž pořizovací 

cena je vyšší, než 40 000 Kč a doba spotřeby delší, než jeden rok. Dlouhodobý finanční 
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majetek je specifická forma dlouhodobého majetku, která představuje investice volných 

peněžních prostředků, mezi které patří zejména akcie a dluhopisy. 

Oběžná aktiva se dělí na Zásoby, jejich hlavní vlastností je, že se spotřebovávají jednorázově. 

Jsou tvořeny surovinami, materiálem, nedokončenou výrobou, hotovými výrobky, polotovary 

vlastní výroby. Pohledávky se podle doby splatnosti v rozvaze dělí na krátkodobé (splatnost 

kratší než jeden rok) a dlouhodobé (se splatností delší než jeden rok). Pohledávky mohou mít 

různý původ, například z obchodních vztahů, pohledávky ke společníkovi, pohledávky 

k podniku s rozhodujícím vlivem. Krátkodobý finanční majetek je tvořen penězi v hotovosti, 

disponibilními zůstatky na běžných bankovních účtech a krátkodobým finančním majetkem 

(obchodovatelné cenné papíry určeny k dalšímu prodeji). Náklady příštích období jsou 

nynější výdaje, které rozpustíme do nákladů ,někdy v budoucnu. Názorným příkladem mohou 

být nájmy placené dopředu, předplatné časopisu. Příjmy příštích období jsou provedené práce 

a služby, které podnik provedl dnes, ale zaplaceno za ně dostane v budoucnu. 

Obr. 2.1 Členění aktiv 

Aktiva celkem 

Stálá aktiva 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

 

Oběžná aktiva 

Zásoby 

Pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek 

Náklady příštích období 

Příjmy příštích období 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Grunwalda a Holečkové (2007) 

 

Pasiva jsou zdroje krytí aktiv. Položky na straně pasiv vypovídají o tom, jakým způsobem 

jsou finančně kryty položky na straně aktiv. Pasiva se dělí podle závazkového charakteru na 

vlastní pasiva (vlastní kapitál) a cizí pasiva (mají závazkový charakter vůči jiným subjektům). 

Z časového hlediska se pasiva dělí na krátkodobá (doba splatnosti kratší než jeden rok) a 

dlouhodobá (doba splatnosti delší než jeden rok). Dále podle místa vzniku na interní finanční 

zdroje, které podnik vytváří sám pro sebe svou vlastní činností a externí finanční zdroje, které 

podnik nevytvořil svou činností, ale získal je zvenčí. 
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Vlastní kapitál je vklad vlastních zdrojů, které byly do podniku vloženy, nebo byly vytvořeny 

vlastní činností podniku. Patří do dlouhodobého kapitálu. Základní kapitál je součet všech 

peněžních i nepeněžních vkladů všech společníku v peněžním vyjádření.  

Kapitálové fondy v sobě obsahují vklady společníku, nad rámec základního kapitálu. Mezi 

kapitálové fondy patří například emisní ážio, dary nebo dotace. Fondy ze zisku jsou tvořeny 

 rozdělením zisku podniku. Hlavní je rezervní fond, jehož tvorba a minimální výše je 

stanovená zákonem. Dále to mohou být statutární a ostatní fondy, které si podnik vytváří sám 

podle uvážení vedení. Výsledek hospodaření minulých let je část zisku, která nebyla přidělená 

do fondu, ani vyplacena ve formě dividend. Převádí se do dalších období. Podnik však může 

vykazovat i neuhrazenou ztrátu minulých období. Výsledek hospodaření běžného účetního 

období je zisk, nebo ztráta vytvořená podnikem. Tento výsledek se buď přerozdělí, nebo 

ponechá v podniku, kdy se v dalším účetním období změní na výsledek hospodaření minulých 

let. Zadržený zisk je tvořen součtem fondů ze zisku, výsledku hospodaření jak minulých let, 

tak běžného účetního období. Ukazuje výsledek provozní i finanční činnosti podniku.  

Cizí zdroje jsou do podniku vkládány zvenčí. Rezervy mohou být zákonné, určeny k opravám 

dlouhodobého majetku, které jsou daňově uznatelnou položkou. Dále pak ostatní rezervy, 

jejíž vytvoření a účel je věc rozhodnutí vedení podniku. Dluhy mohou být krátkodobé 

(závazky k zaměstnancům, závazky z obchodního styku) se splatností do jednoho roku a 

dlouhodobé (emitované dluhopisy, závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem, dlouhodobé 

přijaté závazky, směnky) se splatností delší, než jeden rok. 

Obr. 2.2 Členění pasiv 

Pasiva celkem 

Vlastní kapitál 

Základní kapitál 

Kapitálové fonty 

Fondy tvořené ze zisku 

Výsledek hospodaření minulých let 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Zadržený zisk 

 

Cizí kapitál 

Rezervy 

Závazky 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Grunwalda a Holečkové (2007) 
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2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Grunwald a Holečková (2007) popisují hlavní smysl výkazu zisku a ztráty, jako součet 

konkrétních nákladů a výnosů za jednotlivé činnosti, které se podílely na tvorbě výsledku 

hospodaření běžného účetního období, který je poté v rozvaze zastoupen jedním jediným 

údajem. Díky tomuto výkazu můžeme jednoduše posoudit schopnost podniku, zhodnocovat 

vložený kapitál. Ve výkazu zisku a ztráty se uplatňuje tzv. akruální princip, což znamená, že 

náklady spolu s výnosy jsou zachyceny pouze v období, kterého se týkají jak věcně tak i 

časově. Podnik může vykazovat zisk, který se promítne do rozvahy přírůstkem aktiv nebo 

zmenšením závazků. Nebo ztrátu, která se odrazí v rozvaze jako úbytek aktiv nebo přírůstek 

závazků na straně pasiv. Cíl každého podniku je vytvořit co největší převahu výnosů nad 

náklady, tedy zisk. V opačném případě by podnik hospodařil se ztrátou. Ve finanční analýze 

sledujeme zejména tyto složky, viz příloha č. 1: struktura výkazu zisku a ztráty. 

2.3.3 Přehled o peněžních tocích 

Grunwald a Holečková (2007) člení přehled o peněžních tocích na provozní činnost, tyto 

peněžní toky jsou spojeny se základní výdělečnou činností podniku, slouží k hlavnímu 

podnikatelskému účelu. Jsou rozdílem mezi příjmy a výdaji spjatými s běžnou činností 

podniku. 

Investiční činnost zahrnuje peněžní toky na pořízení či vyřazení dlouhodobého majetku, 

poskytnutí úvěru a dále vše co nesouvisí s provozní činností podniku, například příjmy 

plynoucí z prodeje dlouhodobého majetku. 

Finanční činnost zahrnuje peněžní toky týkající se změn vlastního kapitálu a dlouhodobých 

závazků, zahrnuje především zvýšení či snížení dlouhodobého kapitálu, nebo dlouhodobé 

bankovní úvěry, přijaté či vyplacené dividendy. 

2.4 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy slouží ke zpracování zdrojů finanční analýzy, mají mnohem vyšší 

vypovídací schopnost, než samostatné finanční výkazy. 

2.4.1 Vertikální analýza 

Podle Sedláčka (2011) se u vertikální analýzy hodnotí postupně jednotlivé druhy majetku a 

kapitálu, struktura aktiv a pasiv podniku. Z těchto struktur se dá poznat, jaké je aktuální 

rozložení majetků a také, jak je tento majetek financován. Vertikální analýza se aplikuje 
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zejména na rozvahu a výkaz zisku a ztráty, kdy se jednotlivé položky procentuálně 

porovnávají se zvolenou základní položkou. V rozvaze jsou těmito základními položkami, 

aktiva celkem a pasiva celkem. Ve výkazu zisku a ztráty jsou touto základní položkou tržby 

z prodeje zboží, nebo výrobků. 

Obecně platí tento vztah:  100.
i

i
i

U

U
Podíl

                                                                    (2.1)

 

Ve vztahu (2.1) je Podíli  je procentuální podíl na stanoveném základu, Ui je hodnota dílčího 

ukazatele, ΣUi je základ (suma dílčích ukazatelů). Pokud je tedy nějaký hlavní ukazatel (např. 

celková aktiva), potom díky vertikální analýze lze určit kolik procent z celkových aktiv tvoří 

jednotlivé jeho složky, které obsahují (např. kolik procent tvoří dlouhodobý hmotný majetek, 

dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek). 

2.4.2 Horizontální analýza 

Ve své knize Sedláček (2011) popisuje horizontální analýzu jako metodu, která používá data 

přímo z účetních výkazů. Zjišťuje absolutní i relativní změny mezi jednotlivými ukazateli 

v čase.  

Obecný vztah pro absolutního ukazatele 1ttabs UU
                                                    (2.2)

 

Obecný vztah pro relativního ukazatele  100.
1t

abs

U
rel

                                                   (2.3)

 

Pro vztahy (2.2) a (2.3) platí, že Ut je hodnota ukazatele za běžné období, Ut-1 hodnota 

ukazatele v základním období. Pro výpočet je tedy vhodné si zvolit hodnotu jednoho období 

jako základní a pak jej porovnat s hodnotou v období druhém. 

2.4.3 Analýza poměrovými ukazateli 

Kislingerová a Hnilica (2008) popisují poměrovou analýzu jako metodu, která dává do 

poměru položky vzájemně mezi sebou. Je tu jistá podobnost s vertikální analýzou, avšak při 

poměrové analýze nemusí být jednotlivé ukazatele na sobě závislé. Jednotlivé poměrové 

ukazatelé se třídí do několika paralelních skupin, z nichž každá vypovídá o jiné vlastnosti 

podniku. 
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Ukazatelé rentability 

Tato skupina ukazatelů patří v praxi k nejzkoumanějším ukazatelům. Slouží k posouzení 

schopnosti zhodnotit vložený kapitál. Všichni tito ukazatelé by měli mít rostoucí trend. 

Sedláček (2011) popisuje následující ukazatelé rentability. 

ROI - ukazatel rentability vloženého kapitálu bez ohledu na zdroj financování. Pomocí tohoto 

ukazatele hodnotíme účinnost působnosti celkového vloženého kapitálu bez závislosti na 

zdroji financování. 

                                     (2.4)                                                              

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv. Pomocí něj poměřujeme zisk 

s celkovými aktivy bez ohledu na původ zdroje financování aktiv. V čitateli je EBIT, což 

odpovídá zhruba zisků z provozní činnosti. Ve jmenovateli jsou celková aktiva. 

                                                   (2.5) 

 ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu. Tento ukazatel je důležitý pro vlastníky, 

akcionáře a další investory, pomocí něj mohou zjistit, zda jejich kapitál produkuje dostatečný 

zisk vzhledem k podstoupení příslušného rizika 

                                              (2.6) 

ROCE – ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů. Pomocí něj vyčíslíme míru zhodnocení 

finančních prostředků, které jsou v podniku vázány dlouhodobě bez ohledu na jejich původ. V 

čitateli je čistý zisk a úroky pro věřitele. Ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky. 

                                                 (2.7) 

ROS – ukazatel rentability tržeb. Pomocí tohoto ukazatele lze vyjádřit míru zisku při určité 

úrovni tržeb. 

                                                                                    (2.8)                                                                                                                              

Ukazatelé aktivity 

Podle Bárkové a Hinke (2010) pomocí těchto ukazatelů lze změřit efektivitu hospodaření 

s podnikovými aktivy. Pokud má podnik více aktiv, než využije, pak podniku vznikají 
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zbytečné náklady. V opačném případě podnik přichází o potenciální podnikatelské příležitosti 

a výnosy z nich plynoucí. Sedláček (2011) popisuje následující ukazatelé aktivity.  

Obrat celkových aktiv – Pomocí ukazatele zjistíme, kolikrát se objem aktiv obrátí za daný 

časový interval (rok) v objemu tržeb. Toto číslo by mělo být co největší.            

                                                (2.9) 

Obrat zásob – ukazatel intenzity využití zásob, ukazuje kolikrát za rok je každá koruna zásob 

prodána a opětovně uskladněná. Slabina tohoto ukazatele je, že tržby jsou vyčíslený v tržní 

hodnotě, naopak zásoby jsou v nákladových cenách. 

                                      (2.10) 

Doba obratu zásob – tímto ukazatelem vyčíslíme počet dní, kdy jsou zásoby vázány 

v podnikání, než se dostanou do spotřeby nebo prodeje. Může fungovat i jako ukazatel 

likvidity neboť udává počet dnů, kdy se peněžní prostředky vázané v zásobách opět uvolní 

pro jiné potřeby. 

                                                       (2.11) 

Doba obratu pohledávek – pomocí tohoto ukazatele zjistíme průměrnou dobu splatnosti 

pohledávek. Tedy dobu, kterou podnik čeká na příjem peněz za již uskutečněné tržby. Tato 

doba by měla být co nejkratší, ale zejména kratší než doba obratu závazků. 

                      (2.12) 

Doba obratu závazků – tímto ukazatelem hodnotíme platební morálku podniku vůči svým 

dodavatelům. Doba o jakou podnik odkládá platbu svých závazků. 

                       (2.13) 

 

Ukazatelé zadluženosti 

Podle Scholleové (2008) těmito ukazateli hodnotíme používání cizích zdrojů při financování 

v podniku. Zadluženost nemusí mít jen negativní vliv. Pokud se podnik zadluží za dobrým 

účelem, muže to pro něj být přínosem například v podobě vyšší rentability což zvýší i jeho 
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tržní hodnotu. Na druhou stranu s rostoucí zadlužeností se zvyšuje i riziko finanční nestability 

a může být ohrožena platební schopnost podniku. 

Sedláček (2006) popisuje následující ukazatelé zadluženosti.  

Celková zadluženost – poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům.  

                                   (2.14) 

Dlouhodobá zadluženost – poměr, v jakém jsou celková aktiva podniku kryta dlouhodobým 

cizím kapitálem. Dlouhodobý cizí kapitál zahrnuje například dlouhodobé obchodní závazky 

nebo dlouhodobé úvěry. 

                    (2.15) 

Běžná zadluženost – poměr krátkodobých cizích zdrojů a celkových aktiv. Tedy tímto 

ukazatelem vyjádříme, jaká část celkových aktiv je kryta krátkodobými dluhy. Krátkodobý 

cizí kapitál zahrnuje krátkodobé závazky z obchodního styku nebo krátkodobé úvěry. 

                            (2.16) 

Úrokové krytí – touto metodou zjistíme, kolikrát převyšuje zisk vyprodukovaný pomocí 

cizího kapitálu placené úroky za tento vypůjčený kapitál. Zisk by měl být dostatečně velký na 

to, aby pokryl náklady na cizí kapitál a vyšší. V opačném případě se nevyplatí cizí zdroje 

využívat. V praxi je však těžké určit jakou část zisku vytvořil právě cizí kapitál, proto se ve 

vzorci počítá s celým hrubým ziskem.  

                                                     (2.17) 

Ukazatelé likvidity 

Podle Sedláčka (2011) těmito ukazateli vyjadřujeme schopnost podniku dostát svým 

platebním závazkům v odpovídajícím čase i výši. To znamená mít vždy k dispozici dostatečné 

množství volných platebních prostředků. 

Běžná likvidita – tento ukazatel je citlivý na složení oběžných aktiv, zejména zásob a závazků. 

Je důležité jejich správné ocenění vzhledem k jejich prodejnosti, splatnosti. Rychlost přeměny 

zásob na pohotové peněžní prostředky je totiž závislá na tom, za jak dlouho přejdou do 

spotřeby, přemění se na hotové výrobky, prodají se a pak se teprve čeká na příjem peněz od 
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odběratelů. Také pohledávky zde hrají svou roli vzhledem k jejich lhůtě splacení či 

nedobytnosti. 

                                     (2.18) 

Pohotová likvidita – tímto ukazatelem odstraňujeme některé nevýhody o vypovídací 

schopnosti předchozího ukazatel zejména tím, že z oběžných aktiv vyloučíme zásoby a těžko 

vymahatelné nebo pochybné pohledávky. Zůstávají pouze krátkodobé pohledávky. 

                             (2.19) 

Okamžitá likvidita – pomocí tohoto ukazatele se posuneme ještě o kousek dále a vyjádříme 

schopnosti podniku splatit pouze okamžitě splatné závazky pomocí peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů (obchodovatelné cenné papíry, směnky, šeky). 

                 (2.20)  

2.4.4 Bonitní modely 

Podle Sedláčka (2011) jsou tyto modely účelově vytvořené soustavy ukazatelů sestavených 

pro posouzení finanční situace podniku a její predikce. 

Kralickův rychlý test – model byl navržen v roce 1990 P. Kralickem pro rychlou analýzu 

s vysokou vypovídací schopností. V modelu jsou obsaženi základní ukazatelé ze všech oblastí 

dat obsažených v účetních zprávách. Tímto modelem posuzujeme stabilitu, likviditu, 

rentabilitu a výsledky hospodaření. 

Kralickův rychlý test se skládá z těchto dílčích ukazatelů:  

Ukazatel (2.21) vypovídá o tom, jakou část z celkových aktiv si podnik financuje z vlastních 

zdrojů.  

                         (2.21) 

Ukazatel (2.22) vyjadřuje, za jak dlouhé časové období je podnik schopný uhradit své 

závazky.  

                                                (2.22) 
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Bilanční cash flow ve jmenovateli vztahu určíme tak, že od výsledku hospodaření za účetní 

období odečteme daň z příjmu a přičteme odpisy dlouhodobého hmotného a dlouhodobého 

nehmotného majetku. Tento údaj je třeba přepočítat na celoroční hodnotu (vydělit počtem 

měsíců a vynásobit dvanácti). Pak je třeba ještě odečíst saldo přechodných účtu  aktiv a přičíst 

saldo přechodných účtu pasiv. Tento postup je důležitý pro dodržení základního pravidla 

srovnatelnosti (okamžikový ukazatel lze porovnávat pouze s okamžikovým). Tímto 

ukazatelem spolu s kvótou vlastního kapitálu hodnotíme finanční stabilitu sledovaného 

podniku. 

                                                                                          (2.23)                                                                                                                                    

                      (2.24) 

Analýzou cash flow v % tržeb (2.23) a ukazatelem rentability celkového kapitálu (2.24) 

zhodnotíme výnosovou schopnost podniku. 

Tabulka 2.1 Kralickův test 

Ukazatel Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý (2) 

Dobrý (3) Špatný (4) Ohrožen 

insolvencí (5) 

Kvóta vlastního kapitálu >30% >20% >10% >0% Negativní 

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % Negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % Negativní 

 Zdroj: Sedláček (2011) 

Celkovou bonitu podniku stanovíme tak, že se jednotlivé hodnoty ukazatelů oklasifikují podle 

tabulky (2.1). Spočítá se aritmetický průměr jednotlivých získaných známek. Nejlépe je na 

tom podnik s nejnižší celkovou známkou. 

Index bonity – u tohoto modelu se pracuje s šesticí ukazatelů. 

                                                                          (2.25) 

                                                                     (2.26)                                                                        

                                                    (2.27)                          

                                                                (2.28) 
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                                                                    (2.29) 

                                                                   (2.30) 

Pro celkový index bonity pak platí následující vztah. 

                              (2.31) 

Tabulka 2.2 Index bonity 

(-3;-2) (-2;-1) (-1;0) (0;1) (1;2) (2;3) (3;…) 

extrémně 

špatná 

velmi špatná Špatná určité problémy Dobrá velmi dobrá extrémně dobrá 

Zdroj: Sedláček (2011) 

Slovní ohodnocení celkového indexu bonity podniku můžeme vyčíst z  tabulky (2.2) pomocí 

intervalů výsledných hodnot. 

Index IN05 – bonitní model, sestaven manželi Neumanovými na základě údajů u českých 

podniku. Proto je vhodný pro hodnocení právě českých podniku. Model se skládá z 6 dílčích 

ukazatelů. 

                                                                     (2.32)   

                                                              (2.33) 

                                                                     (2.34) 

                                                                                                     (2.35) 

                                                                          (2.36) 

Každému dílčímu ukazateli jsou přiřazeny váhy podle vztahu: 

                              (2.37) 

Tabulka 2.3 Index IN05 

IN > 1,6 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9<IN≤1,6 ,,šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN≤0,9 Firma je ohrožena vážnými finančními výsledky 

Zdroj: Sedláček (2011) 

Slovní ohodnocení podniku podle intervalu výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce (2.3). 
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2.4.5 Bankrotní modely 

Bankrotní modely slouží ke včasné indikaci problémů, které by v budoucnu mohly způsobit 

podniku potíže nebo dokonce bankrot. 

Taflerův bankrotní model – tento model byl publikován v roce 1977. Je postaven na 

čtyřech základních poměrových ukazatelích.  

                                                               (2.38) 

                                                                                                       (2.39) 

                                                                                               (2.40) 

                                                                                                      (2.41) 

Vztah pro výpočet modelu je: 

                                 (2.42) 

 Pokud je výsledné T větší než 0,3, jedná se o firmu s malou pravděpodobností bankrotu. 

V opačném případě, tedy pokud bude výsledné T menší, než 0,2 můžeme bankrot očekávat 

s pravděpodobností mnohem vyšší. 

 

 

Altmanův model, který podle Knapkové a Pavelkové (2010) patří mezi nejznámější 

bankrotní modely. Model je postaven na pěti dílčích ukazatelích. 

                                                             (2.43) 

                                                                                                   (2.44) 

                                                                                                              (2.45) 
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                                                                                                  (2.46)                              

                                                                           (2.47) 

Pro výpočet modelu platí následující vztah. 

                         (2.48) 

Tabulka 2.4 Altmanův model 

A < 1,81 1,81< A < 2,99 A > 2,99 

Silné finanční problémy Šedá zóna Uspokojivá situace 
Zdroj: Knápková a Pavelková (2010) 

Slovní ohodnocení pro výslednou hodnotu podle vztahu (2.48) lze vyčíst v tabulce (2.4). 

2.5 Tržní analýza 

Hlavní úkol tržní analýzy je rozebrání a zhodnocení podniku v rámci trhu a jeho okolí. Tyto 

metody tržní analýzy pracují s podnikem jako celkem a hodnotí jeho postavení ve srovnání 

s konkurenčními podniky a také okolím podniku. 

2.5.1 Analýza PEST 

Podle Sedláčkové a Buchty (2006), analýza PEST se zaměřuje na analýzu makroprostředí, 

které dělí do čtyř základních skupin. Tyto skupiny obsahují jednotlivé různé faktory 

makroprostředí, které působí na podnik zvenčí. 

Politické a legislativní podmínky se v jednotlivých zemích mohou velmi lišit. Jde o faktory, 

jako jsou politická stabilita, členství v evropských či celosvětových společenstvech, daňová 

soustava, míra protimonopolních zákonů, kontrola a regulace importu a exportu, zákony na 

ochranu životního prostředí, nakládání s odpady, zákony na ochranu spotřebitele, minimální 

mzda.  

Ekonomické faktory jsou ovlivněny ekonomickou situací v dané zemi. Mezi hlavní faktory 

patří tempo ekonomického růstu země. Ekonomický růst podněcuje k vyšší spotřebě, což 

vytváří další příležitosti na trhu. Míra inflace určující tempo růstu cen a celkovou 

ekonomickou stabilitu. Úroková míra, má zásadní vliv na cenu kapitálu. Daňová politika, 

míra zdanění zisku ovlivňuje ziskovost investice. Směnný kurz měny dané země, ovlivňuje 

konkurenceschopnost na zahraničních trzích. 
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Sociální a demografické faktory jsou ovlivněny názory a složením obyvatelstva. Důležité je 

etnické a náboženské složení obyvatelstva. Životní styl, věkové složení, způsob trávení 

volného času obyvatelstva. Vztah k životnímu prostředí a ke spotřebě obecně. 

Technologické faktory, pro udržení konkurence schopnosti je důležité držet krok s dobou a 

sledovat vývoj v technologiích, které ať už přímo nebo nepřímo souvisí s oborem daného 

podniku. 

2.5.2 Porterova analýza 

Podle Keřkovského (2006) se Porterova analýza využívá k analýze oborového okolí podniku. 

Model se zakládá na předpokladu, že pozice firmy na trhu je ovlivněna působením pěti 

základních konkurenčních sil. 

Vyjednávací síla zákazníka je silná zejména, když je velkým odběratelem, může bez větších 

nákladů přejít ke konkurenci, má k dispozici dobré tržní informace, je schopen si zboží 

vyrobit sám, nebo existují snadno dostupné substituty. Dále pak, když je poptávka vysoce 

citlivá na změnu ceny nebo je zákazník distributorem schopným ovlivnit další poptávku 

zákazníků. 

Vyjednávací síla dodavatele je velká, pokud je na daném trhu velmi silný, existuje omezený 

počet dodavatelů, nakupující podnik není pro dodavatele důležitým odběratelem, odběratel 

nemůže snadno přejít ke konkurenci nebo pokud odběratel nemá k dispozici důležité tržní 

informace. Také v případech když si odběratel nemůže dané zboží vyrobit sám ani neexistuje 

snadno dostupný substitut, platí nízká cenová citlivost a odběratel není silným distributorem. 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví se snižuje, pokud jsou fixní náklady na vstup do 

odvětví velmi vysoké, dané odvětví má strukturu přirozených monopolů, existují úspory 

z rozsahu nebo pokud je v odvětví výhodou know-how déle působících firem. Dále pak když 

jsou náklady přestupu zákazníku spolupracujících se stávajícími firmami vysoké, nebo když 

se existující firmy mohou bránit cenovou válkou. 

Hrozba substitutů se snižuje, pokud blízký substitut neexistuje, nebo pokud firmy substituty 

vyrábí s vyššími náklady, náklady na přestup k substitutu jsou vysoké nebo se nabídka 

substitutů nezvyšuje či dokonce klesá. 

Hrozba konkurence stávajících firem se zvyšuje, pokud se daný trh rozrůstá jen velmi pomalu 

nebo se zmenšuje, odvětví je nové, do budoucna perspektivní, existuje mnoho konkurentů. 
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Kvůli vysokým fixním nákladům jsou firmy nuceny využívat maximálně svou výrobní 

kapacitu. Výnosnost v odvětví je minimální, firmy se snaží pouze přežít. Výrobky 

jednotlivých firem se liší pouze velmi málo, nebo pokud existují vysoké náklady na odchod 

z odvětví. 

2.5.3 SWOT analýza 

Jakubíková (2008) popisuje jednotlivé složky SWOT analýzy. Složky S a W tedy silné a 

slabé stránky jsou ovlivněny zejména vnitropodnikovým prostředím. Mezi vnitropodnikové 

vlivy se může řadit organizační struktura podniku, schopnost komunikace se zákazníkem, 

spokojenost a loajalita zákazníků i zaměstnanců, úroveň marketingu, kvalita služeb a 

výrobků, logistika, distribuční a komunikační kanály. Silné stránky (zde spadají skutečnosti, 

které přinášejí výhody zákazníkům i firmě), slabé stránky (věci, které firma nedělá dobře, 

nebo které dělá hůře než konkurence a je zde prostor pro zlepšení). Silné i slabé stránky může 

firma ovlivnit. Naopak na O a T, tedy na příležitosti a hrozby má firma nulový vliv. Tyto 

složky jsou ovlivňovány vnějšími vlivy mikroprostředí a makroprostředí. Do mikroprostředí 

spadají zákazníci, dodavatelé, konkurence, veřejnost. Makroprostředí obsahuje faktory 

politické, právní, sociální, ekonomické a technologické.  Příležitosti (skutečnosti, které 

mohou vést ke zvýšení poptávky po výrobcích či službách firmy a přinést tak vyšší užitek jak 

zákazníkům, tak firmě) a hrozby (skutečnosti které mohou naopak snížit poptávku po 

službách nebo výrobcích firmy nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků). Otázky, na které by 

si vedení podniku mnělo při této analýze odpovědět jsou v příloze č. 2: otázky SWOT 

analýzy. 

2.6 Vybraná data o společnosti ALFIN s.r.o. 

Firma ALFIN je společnost s ručeným omezením. Firma byla zapsána do obchodního 

rejstříku 28. 8. roku 1995 na krajském soudě v Ostravě. Firma ALFIN s.r.o. se zabývá 

výrobou a montáží konstrukčních prvků z hliníku, mezi tyto prvky patří například okna a 

dveře, fasády, zimní zahrady a střešní okna nebo posuvné systémy, lehké obvodové pláště 

budov. Tyto výrobky a služby firma zajišťuje z vlastních kapacit a zdrojů. Základním prvkem 

pro výrobu těchto systémů jsou hliníkové profily, které ALFIN nakupuje od firem SAPA a 

SCHUCO.  Firma ALFIN nabízí také jako partnerská firma těchto společností i okna plastová 

a kompletní řešení fotovoltaických panelů pro opláštění budov. Vedení ALFINU si zakládá na 

kvalitě, jako důkaz pro své zákazníky zavedlo systém managementu jakosti, který odpovídá 

ČSN EN ISO 9001:2009. V této normě jsou specifikovány požadavky na systém 
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managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale 

poskytovat výrobek, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy 

má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací tohoto systému, včetně 

procesů pro jeho neustálé zlepšování. Firma pro styk se zákazníky zaměstnává mladé 

odborníky ve svém oboru, kteří poskytují zákazníkům komplexní servis včetně návrhu řešení. 

V současné době ALFIN zaměstnává přes 30 zaměstnanců a 20 externích pracovníků. 

Organizační struktura je znázorněna v příloze č. 3: organizační struktura firmy. Firmě se 

podařilo úspěšně dokončit celou řadu projektů po celé České republice. 

 

3. Aplikační část 

V této části bakalářské práce budou použity všechny teoreticky popsané metody a postupy 

z kapitoly 2. 

3.1 Finanční analýza 

Pro finanční analýzu byla na základě finančních výkazů za jednotlivá období od roku 2001 až 

do roku 2010 vybrána vertikální a horizontální analýza, analýza poměrovými ukazateli a 

nakonec byly použity predikční modely. 

3.1.1 Vertikální analýza 

Pro výpočty vertikální analýzy pro rozvahu a výkazu zisku a ztráty byl použit vztah (2.1). 

Údaje potřebné pro výpočet vertikální analýzy byly čerpány z finančních výkazů od roku 

2001 do roku 2010. 

Vertikální analýza rozvahy 

Struktura aktiv - tato kapitola je zaměřena na vertikální analýzu aktiv, bude zkoumáno 

poměrové složení celkových aktiv z časového hlediska. Tedy jakou část aktiv relativně 

zabírají oběžná aktiva a jakou část dlouhodobý majetek. Následovat bude analýza struktury 

oběžných aktiv a dlouhodobého majetku. 
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Graf 3.1 Struktura celkových aktiv  

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 - 2010  

Z grafu (3.1) je zřejmé, že největší podíl na aktivech má krátkodobý majetek a to konkrétně 

krátkodobé pohledávky jak je vidět v grafu (3.2). Zásoby představují s výjimkou let 2006 a 

2007 poměrně malou část oběžných aktiv což je pozitivní protože podnik neváže v zásobách 

zbytečně velké množství peněžních prostředků. Tento jev je způsoben tím, že se firma ALFIN 

specializuje na zakázkovou výrobu. Nevyrábí na sklad ale pouze na míru každého zákazníka. 

 

Graf 3.2 Struktura oběžných aktiv 

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 - 2010  
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Graf 3.3 Struktura stálých aktiv 

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 - 2010  

Graf (3.3) zobrazuje strukturu dlouhodobého majetku, ta je tvořená výhradně dlouhodobým 

hmotným majetkem s výjimkou pořízení nového softwaru v roce 2004 což se projevilo jako 

malý nárůst dlouhodobého nehmotného majetku v tomto roce. 

Struktura pasiv - tato část je zaměřena na vertikální analýzu pasiv, bude zkoumáno poměrové 

složení celkových pasiv z hlediska původu. Tedy jakou relativní část pasiv tvoří vlastní 

kapitál a jakou část cizí zdroje. Následovat bude samostatná analýza struktury vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů. 

Graf 3.4 Struktura celkových pasiv 

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 - 2010  
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Graf 3.5 Struktura cizích zdrojů 

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 – 2010 

Na grafu (3.4) je znázorněn poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je vidět, že firma je 

financována zejména z cizích zdrojů a to z krátkodobých závazků, jak znázorňuje graf (3.5). 

Objem vlastního kapitálu až na malé propady v letech 2003, 2005, 2007 a 2010 postupně 

roste. 

Graf 3.6 Struktura vlastního kapitálu 

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 – 2010 

V grafu (3.6) je vidět že za vývoj vlastního kapitálu je odpovědný především výsledek 

hospodaření minulých let a běžného účetního období. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato kapitola je věnována vertikální analýze výnosů a nákladů. 
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Struktura výnosů 

Graf 3.7 Struktura výnosu 

Zdroj: Výkaz zisků a ztráty ALFIN s.r.o.  2001-2010 

Z grafu (3.7) je vidět, že největší část výnosů podniku tvoří tržby z prodeje vlastních výrobků 

a služeb. Přesněji tvoří od 92% do 99%.  Další významné složky ,ale ne tak významné jako 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb jsou tržby z prodeje dlouhodobého hmotného 

majetku , materiálu a ostatní provozní výnosy. Ty ale probíhaly v zanedbatelném objemu a 

nepravidelně. 

Struktura nákladů 

Graf 3.8 Struktura nákladů 

Zdroj: Výkaz zisků a ztráty ALFIN s.r.o.  2001-2010 
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V grafu (3.8) je vidět, že největší část nákladů podniku tvoří výkonová spotřeba. A to přesně 

od 67% do 88%.  Další významná složka jsou osobní náklady. 

3.1.2 Horizontální analýza 

Pro výpočty horizontální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty byly použity vztahy (2.2) a 

(2.3). Údaje potřebné pro výpočet horizontální analýzy byly čerpány z finančních výkazů od 

roku 2001 do roku 2010. 

Horizontální analýza rozvahy 

V horizontální analýze rozvahy bude zkoumáno, jak se absolutně mění objem celkových aktiv 

a pasiv v čase. 

Analýza aktiv 

Tato kapitola je zaměřena na horizontální analýzu aktiv. Bude zkoumána, absolutní změna 

objemu celkových aktiv v čase. Tedy jak se v jednotlivých  letech měnil objem oběžných 

aktiv a dlouhodobého majetku vzhledem k předchozímu roku. Následovat bude analýza 

změny objemu složek oběžných aktiv a dlouhodobého majetku. 

Graf 3.9 Vývoj celkových aktiv 

 
Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 – 2010 

V grafu (3.9) je vidět, že oběžná aktiva od roku 2002 do roku 2004 rostla, naopak v roce 2005 

a 2006 přišel mírný propad. V roce 2007 následoval strmý růst, ve kterém se oběžná aktiva 

téměř zdvojnásobila. Další růst oběžných aktiv pokračoval  v roce 2008, v následujících 

letech 2009 a 2010 přišel pokles. Stálá aktiva zaznamenala růst v letech 2004 až 2008. 

V ostatních letech objem stálých aktiv klesal. 
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Graf (3.10) Vývoj stálých aktiv 

 
Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 – 2010 

Z grafu (3.10) je vidět, že dlouhodobý hmotný majetek má rostoucí trend v letech 2004 až 

2008. Největší nárůst byl pozorován v roce 2006. Objem dlouhodobého nehmotného majetku 

byl nulový, pouze v roce 2004 byl pořízen nový software, v grafu je vidět jeho postupné 

odepisování.  

Graf (3.11) Vývoj oběžného majetku 

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 – 2010 

V grafu (3.11) je vidět vývoj jednotlivých položek oběžných aktiv. Objem zásob se měnil 

poměrně nerovnoměrně, největší nárůst byl pozorován v letech 2005, 2006 a 2007 naopak 

největší pokles v roce 2008. Největší nárůst objemu pohledávek byl zaznamenán v letech 

2003, 2004, 2007 a 2008. Naopak propad v letech 2005, 2006, 2009 a 2010. Objem 

krátkodobého finančního majetku se měnil minimálně. Největší nárůst byl zaznamenán 

v letech 2002, 2004 a 2009. Naopak největší propad objemu této položky byl v letech 2003, 

2005, 2006 a 2010. 
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Analýza pasiv 

Tato kapitola je zaměřena na horizontální analýzu pasiv. Bude zkoumáno, jak se absolutně 

mění objem celkových pasiv v čase. Tedy jak se absolutně měnil objem vlastního kapitálu a 

cizích zdrojů v celkových pasivech. Následovat bude analýza změny objemu složek vlastního 

i cizího kapitálu. 

Graf (3.12) Analýza celkových pasiv 

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 – 2010 

Z grafu (3.12) je vidět, že se objem cizích zdrojů neustále zvětšoval, až do roku 2009 kde se 

začal zmenšovat.  Naopak financování z vlastních zdrojů se vyvíjelo odlišně, objem vlastního 

kapitálu zaznamenal propad ve více letech, a to 2003, 2005 a 2010. 

Graf (3.13) Analýza vlastního kapitálu 

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 – 2010 
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V grafu (3.13) je vidět vývoj vlastního kapitálu, největší nárůst výsledku hospodaření 

minulých let byl v letech 2005, 2008 a 2009. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

zaznamenal největší nárůst objemu v letech 2004, 2007 a 2008. Naopak propad v letech 2005, 

2009 a 2010. 

Graf (3.14) Analýza cizích zdrojů 

Zdroj: Rozvaha ALFIN s.r.o. 2001 – 2010 

V grafu (3.14) je největší zvýšení objemu rezerv v letech 2004 a 2005 naopak propad v roce 

2007. Největší nárůst závazků v roce 2007 a propad v roce 2009 a 20010. Objem bankovních 

úvěru se nejvíce změnil nárůstem v letech 2003, 2006, 2007 a 2008, naopak propadem v roce 

2009. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole bude aplikovaná horizontální analýza na vybrané položky z výkazu zisku a 

ztráty, konkrétně výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za účetní období ve sledovaném 

časovém úseku od roku 2001 do roku 2010. 

Graf (3.15) Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: Výkaz zisků a ztráty ALFIN s.r.o.  2001-2010 
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Z grafu (3.15) je vidět že firma dosáhla největšího přírůstku tržeb a nákladů v letech 2004, 

2007 a 2008.  Naopak propad v letech 2003, 2005, 2006, 2009 a 2010. Nejvíce se objem 

výsledku hospodaření za účetní období zvýšil v roce 2004, 2007 a 2008 naopak největší 

propad nastal v letech 2005, 2009 a 2010. 

3.1.3 Analýza poměrovými ukazateli  

Další typ analýzy je analýza poměrovými ukazateli. Touto analýzou bude zhodnocena 

rentabilita, aktivita, zadluženost a likvidita. 

Analýza rentability 

Budou použity ukazatele rentability celkového kapitálu (ROI), rentability celkových aktiv 

(ROA), rentability vlastního kapitálu (ROE), rentability dlouhodobého kapitálu (ROCE) a 

rentability tržeb (ROS). Hodnoty všech ukazatelů ve sledovaném období jsou seřazeny 

v tabulce (3.1). 

Tabulka (3.1) Analýza rentability 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROI 10,89% 6,07% 0,91% 29,53% 3,96% 1,46% 8,23% 17,04% 2,27% 0 

ROA 11,00% 6,87% 0,91% 29,84% 4,99% 1,68% 8,33% 16,71% 2,26% 0 

ROE 134,60% 47,47% 0 80,21% 16,14% 3,71% 33,00% 44,71% 4,28% 0 

ROCE 75,80% 31,40% 8,91% 76,66% 15,40% 6,09% 34,88% 45,59% 6,85% 0 

ROS 4,39% 1,67% 0 6,44% 1,31% 0,48% 3,46% 5,11% 0,94% 0 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů ALFIN s.r.o. 2001-2010 

Graf (3.16) ROI, ROA, ROS 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita celkového kapitálu (ROI), hodnoty tohoto ukazatele byly vypočítány podle vztahu 

(2.4). Vývoj rentability celkového vloženého kapitálu byl podle grafu (3.16) za sledované 

období velmi nestabilní. Nejlepších výsledků podnik dosáhl v letech 2004 (29,5 %) a 2008 
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(17 %). Naopak nejhorších firma dosáhla v letech 2003 (1 %), 2009 (1,5 %), 2009 (2,3 %) a 

2010 kdy skončila rentabilita kvůli velké ztrátě v hospodaření tohoto roku  na 0 %. 

Rentabilita celkových aktiv (ROA), hodnoty ukazatele rentability celkových aktiv byly 

vypočítány podle vztahu (2.5). Rentabilita celkových aktiv má podle grafu (3.16) podobný 

průběh jako rentabilita celkového vloženého kapitálu. Rentabilita tržeb (ROS), hodnoty tohoto 

ukazatele byly vypočteny podle vztahu (2.7). V grafu (3.16) je vidět že největší část z každé 

koruny tržeb byl podnik schopen přeměnit na zisk v roce 2004 (6,5 %) dále pak v letech 

2001(4,4 %) a 2008 (5,1 %). Naopak v letech 2003, 2006 a 2010 podnik nepřeměnil žádnou 

část tržeb na zisk.  

Graf (3.17) ROE, ROCE 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE), hodnoty tohoto ukazatele byly vypočítány podle vztahu 

(2.6). Podle grafu (3.17) bylo nejvyšší rentability dosaženo v roce 2001 téměř 135 % za další 

dobré výsledky lze považovat hodnoty v letech 2002, 2004, 2007 a 2009 kdy se hodnota 

rentability vlastního kapitálu pohybovala mezi 40% až 80%. Naopak nejhoršího výsledku 

firma dosáhla opět v roce 2010. Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE), hodnoty 

ukazatele rentability dlouhodobého kapitálu byly vypočteny podle vztahu (2.7). V grafu 

(3.17) je znázorněn průběh rentability dlouhodobého kapitálu. Nejlepších výsledků bylo 

firmou dosaženo v letech 2001 (75 %), 2004 (76 %) a 2008 (46 %). Největší propad byl opět 

v roce 2010. 

Analýza aktivity 

Tato analýza obsahuje ukazatele jako obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu zásob, 

doba obratu pohledávek a závazků. Pro přehlednost jsou výsledky analýzy seřazeny v tabulce 

(3.2). 
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Tabulka (3.2) Analýza aktivity 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 2,5 3,7 2,0 3,2 2,6 1,6 1,6 2,3 1,4 1,2 

Obrat zásob 27,1 41,9 14,5 69,8 15,6 5,5 6,7 132,2 50,5 21,1 

Doba obratu zásob 13,3 8,6 24,7 5,2 23,1 65,2 53,9 2,7 7,1 17,0 

Doba obratu pohledávek 89,4 58,1 136,0 85,7 87,8 85,1 128,6 127,4 173,5 199,8 

Doba obratu závazků 105,1 66,8 128,3 44,4 61,7 97,6 112,4 127,4 132,0 128,4 
Vlastní zpracování na základě účetních výkazů ALFIN s.r.o. 2001-2010 

Obrat celkových aktiv - hodnoty tohoto ukazatele byly vypočítány podle vztahu (2.9). V grafu 

(3.18) je vidět, že největší počet obratů aktiv v tržbách byl v roce 2002 (3,7 obratů) a v roce 

2004 (3,2 obratů), v těchto letech byly aktiva využívány nejefektivněji. V dalších letech až na 

výjimky v roce 2007 a 2008 počet obratů pozvolna klesá. Zatím se ale aktiva obrátí v tržbách 

alespoň jednou za rok. Hodnoty ukazatele obratu zásob byly vypočteny podle vzorce (2.10). 

Nejefektivněji byly podle grafu (3.18) využívány zásoby v roce 2008, kdy se v tržbách 

obrátily 132 krát. Naopak neméně efektivní z pohledu využívání zásob se jeví roky 2006 a 

2007 kdy se zásoby v tržbách obrátily pouze 5,5 krát a 6,5 krát za rok.  

Graf (3.18) Obrat majetku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba obratu zásob - ukazatel byl pro sledované období vypočítán podle vztahu (2.11). 

Z grafu (3.19) lze vyčíst, že nejkratší dobu byly peněžní prostředky vázány v zásobách v roce 

2004 (5,2 dní) a 2008 (2,7 dní).  Naopak nejdelší dobu v roce 2006 (65 dní) a 2007 (54 dní). 

Tyto výkyvy mohou být způsobeny různorodou časovou náročností zakázek, kvůli kterým 

byly zásoby pořízeny. Doba obratu pohledávek - vývoj tohoto ukazatele byl za sledované 

období vypočítán podle vztahu (2.12). Graf (3.19) znázorňuje platební morálku odběratelů. 
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Čím delší dobu musí firma čekat na úhradu faktur od odběratelů, tím déle jsou platební 

prostředky vázány v pohledávkách. Pro podnik je nejlepší co nejkratší doba pohledávek. Ta 

byla v roce 2002 (50 dní), po tomto roce se doba obratu pohledávek prodlužovala až na 

úroveň 200 dní v roce 2010. To může být nebezpečné pro likviditu podniku.  Hodnoty doby 

obratu závazků za sledované období byly vypočteny podle vztahu (2.13). V grafu (3.19) je 

znázorněn průběh doby hrazení závazku firmy. Proto, aby firma působila věrohodně, měla by 

své závazky hradit včas v co nejkratší době. Nejlepší platební morálku měl podnik v roce 

2004, kdy hradil své závazky průměrně po 40 dnech od přijetí faktury. Po tomto roce se však 

doba pro placení závazků začala prodlužovat. Tento trend přetrvával, až do roku 2009 kdy 

kulminoval a podnik splácel své závazky průměrně po 132 dnech. V roce 2010 bylo 

zaznamenané mírné zkrácení doby obratu závazků. Je žádoucí, aby doba obratu pohledávek 

byla kratší než doba obratu závazků, což se firmě ve sledovaném období, příliš nedařilo. Tato 

skutečnost může mít za následek platební neschopnost podniku. 

Graf (3.19) Doba obratu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Analýza zadluženosti 

V kapitole analýza zadluženosti budou zkoumány ukazatelé celkové zadluženosti, dlouhodobé 

zadluženosti, běžné zadluženosti a nakonec ukazatel úrokového krytí. Pro lepší orientaci jsou 

všechny ukazatele seřazeny v tabulce (3.3). 
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Tabulka (3.3) Analýza zadluženosti 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Celková 
zadluženost 88,57% 82,45% 88,05% 68,93% 78,83% 80,03% 83,27% 73,63% 67,95% 69,66% 
Dlouhodobá 
zadluženost 6,28% 6,56% 1,09% 1,42% 1,33% 1,21% 0,62% 1,29% 1,51% 2,19% 
Běžná 
zadluženost 82,29% 75,89% 86,28% 54,71% 53,49% 57,65% 82,65% 72,34% 66,44% 67,47% 
Úrokové 
krytí 783,0 526,0 0,9 167,0 79,1 2,7 15,6 20,9 2,5 -12,0 
Vlastní zpracování na základě účetních výkazů ALFIN s.r.o. 2001-2010 

Celková zadluženost byla vypočítána pomocí vztahu (2.14). Na grafu (3.20) je zachycen 

vývoj celkové zadluženosti za celé sledované období. Mezi roky 2001 až 2003 se celková 

zadluženost pohybovala mezi 80 % a 90 %. Pouze v roce 2004 podíl cizích zdrojů na 

financování podniku mírně klesl pod 70 %. Už v roce následujícím stoupla celková 

zadluženost k 80 %, kde se držela až do roku 2007. V následujícím období mírně klesla pod 

70 %, na této úrovni se udržela až do roku 2010. Z grafů (3.20) je vidět že nejvyšší míra 

dlouhodobé zadlužení byla v letech 2001 a 2002 kdy se pohybovala nad 6 %. V dalších letech 

se až do roku 2009 držela pod hodnotou 2 %. V roce 2010 se přes tuto hranici dlouhodobá 

zadluženost přehoupla o necelé 0,2 %. Dlouhodobá zadluženost byla vypočítána podle vztahu 

(2.15), běžná zadluženosti podle vzorce (2.16). V grafu (3.20) je vidět průběh míry běžné 

zadluženosti, ta se pohybovala v letech 2001, 2002 a 2003 mezi 70 % a 90 %. V letech 2004, 

2005 a 2006 mezi 50 % a 60 %. A v období od roku 2007 až do roku 2010 mezi 66,5 % až 

82,5 %. 

Graf (3.20) Analýza zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Úrokové krytí, hodnoty tohoto ukazatele pro sledované období byly vypočteny podle vztahu 

(2.17). 

Graf (3.21) Úrokové krytí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průběh úrokového krytí je podle grafu (3.21) nejlepší v roce 2001 (783), 2002 (526) a 2004 

(167), ve kterých jsou tyto hodnoty nejvyšší. Vypůjčit si cizí kapitál bylo ve všech letech 

výhodné s výjimkou roku 2010 v tomto roce byla hodnota úrokového krytí záporná. 

 

Analýza likvidity 

 Analýza likvidity obsahuje ukazatele běžné likvidity podle vztahu (2.18), pohotové likvidity 

podle vztahu (2.19) a okamžité likvidity podle vztahu (2.20). Všechny výsledky dílčích 

ukazatelů jsou seřazeny v tabulce (3.4) 

Tabulka (3.4) Analýza likvidity 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 0,997 1,136 1,174 1,654 1,599 1,389 1,075 1,299 1,232 1,095 

Pohotová likvidita 0,884 1,020 0,998 1,570 1,286 0,821 0,761 1,272 1,189 1,010 

Okamžitá likvidita 0,082 0,202 0,002 0,176 0,075 0,003 0,001 0,000 0,122 0,001 
Vlastní zpracování na základě účetních výkazů ALFIN s.r.o. 2001-2010 
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Graf (3.22) Analýza likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pomocí analýzy likvidity lze zjistit kolika Kč aktiv je kryta jedna Kč krátkodobých závazků. 

Pro to, aby byl podnik dostatečně likvidní musí být ukazatele likvidity nad úrovní 1. Graf 

(3.22) zobrazuje průběh běžné, pohotové i okamžité likvidity. Běžná likvidita se za sledované 

období s výjimkou roku 2001 drží nad úrovní 1. Protože běžná likvidita počítá i se zásobami a 

pohledávkami, které nelze rychle přeměnit na pohotové platební prostředky, nemůžeme 

pomocí tohoto ukazatele spolehlivě říci, jestli je podnik dostatečně likvidní. Pohotová 

likvidita vylučuje z oběžných aktiv zásoby, počítá tedy s likvidnějšími položkami. A má větší 

vypovídací schopnost o likviditě celého podniku než běžná likvidita. V grafu (3.22) je vidět, 

že se pohotová likvidita po celou dobu sledovaného období pohybovala nad hodnotou 1, nebo 

se pohybovala těsně pod touto hranicí jako v letech 2001, 2006 a 2007. Okamžitá likvidita 

počítá pouze s pohotovými platebními prostředky (peníze v pokladně, peníze na účtech a 

ostatní pohotové platební prostředky) proto má největší vypovídací schopnost o likviditě 

celého podniku. Tato likvidita se pohybuje po celé sledované období mezi 0 Kč až 0,2Kč 

pohotových peněžních prostředků na 1Kč krátkodobých závazků. Platební schopnost podnik 

zajišťoval zejména ze splacených pohledávek od odběratelů, protože po většinu času 

sledovaného období byla doba obratu pohledávek kratší nebo stejná, jako doba obratu 

závazků.   
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3.1.4 Bonitní modely 

Kralickův rychlý test 

Hodnoty uvedené v tabulce (3.5) byly vypočítány podle vztahů kvóty vlastního kapitálu 

(2.21), doby splácení dluhu (2.22), cash flow v % tržeb (2.23) a rentability tržeb (2.24). 

Výsledné hodnoty byly bodově ohodnoceny podle tabulky (2.1). 

Tabulka (3.5) Kralickův rychlý test 

Hodnota ukazatele 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kvóta vlastního 
kapitálu 8,08% 12,75% 9,18% 25,71% 21,02% 19,83% 16,49% 25,84% 31,65% 29,55% 

Doba splácení dluhu 4,2 4,9 18,0 2,2 20,2 45,3 12,9 5,8 22,3 4,2 

Cashflow v % tržeb -7,70% 0,22% 
-
2,85% -3,08% 3,70% -3,15% 6,57% -0,74% 8,40% 3,01% 

ROA 11,00% 6,87% 0,91% 29,84% 4,99% 1,68% 8,33% 16,71% 2,26% 
-
14,46% 

Bodové ohodnocení 
ukazatele                     

Kvóta vlastního 
kapitálu 4 3 4 2 2 3 3 2 1 2 

Doba splácení dluhu 
(rok) 2 2 4 1 4 5 4 3 4 2 

Cashflow v % tržeb 5 4 5 5 4 5 3 5 2 4 

ROA 3 4 4 1 4 4 3 1 4 5 

Aritmetický průměr 3,5 3,25 4,25 2,25 3,5 4,25 3,25 2,75 2,75 3,25 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf (3.23) Kralickův test 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu (3.23) je vidět, že podnik dopadl podle Kralickova testu nejlépe v letech 2004, 2008 a 

2009. V těchto letech se průměrná známka pohybovala okolo 2,25 a 2,75. Naopak nejhůře 
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podnik podle tohoto testu dopadl v letech 2003 a 2006 kdy byla průměrná známka 4,25, což 

už se podle klasifikace blíží podniku ohroženého insolventním řízením. 

Index bonity 

Ukazatelé tohoto modelu byly vypočítány podle vztahů U1 (2.25), U2 (2.26), U3 (2.27), U4 

(2.28), U5 (2.29) a U6 (2.30). Jednotlivé hodnoty těchto ukazatelů za sledované období 

včetně celkových výsledných hodnot podle vztahu (2.31) jsou seřazeny v tabulce (3.6). 

Tabulka (3.6) Index bonity 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

U1 -0,22 0,01 -0,06 -0,14 0,12 -0,06 0,13 -0,02 0,18 0,05 

U2 1,13 1,21 1,14 1,45 1,27 1,25 1,20 1,36 1,47 1,44 

U3 0,11 0,06 0,00 0,29 0,04 0,01 0,08 0,16 0,01 -0,16 

U4 0,04 0,02 0,00 0,09 0,01 0,01 0,05 0,08 0,01 -0,14 

U5 0,04 0,02 0,07 0,01 0,06 0,18 0,14 0,01 0,02 0,05 

U6 2,43 3,59 2,00 3,14 2,67 1,57 1,67 2,10 1,32 1,18 

B 1,33 1,17 0,20 3,62 1,03 0,34 1,50 2,30 0,71 -1,97 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu (3.24) je vidět průběh hodnot bonitního modelu. Podle slovního hodnocení byl 

podnik v letech 2001, 2002, 2005, 2007 v dobré kondici. V roce 2008 ve velmi dobré kondici 

a v roce 2004 dokonce v extrémně dobré kondici. Naopak v letech 2003, 2006 a 2009 měl 

podnik určité problémy a v roce 2009 byla situace podniku velmi špatná. 

Graf (3.24) Index bonity 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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IN 05 

Ukazatele tohoto modelu byly vypočítány podle vztahů U1 (2.32), U2 (2.33), U3 (2.34), U4 

(2.35) a U5 (2.36). Jednotlivé hodnoty těchto ukazatelů za sledované období včetně celkových 

výsledných hodnot podle vztahu (2.37) jsou seřazeny v tabulce (3.7). 

Tabulka (3.7) IN 05 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

U1 1,13 1,21 1,14 1,45 1,27 1,25 1,20 1,36 1,47 1,44 

U2 783,00 526,00 0,90 167,00 79,10 2,68 15,63 20,90 2,48 -11,99 

U3 0,11 0,06 0,01 0,30 0,04 0,01 0,08 0,17 0,02 -0,15 

U4 2,52 3,67 1,99 3,20 2,61 1,56 1,59 2,28 1,44 1,19 

U5 1,00 1,14 1,06 1,65 1,60 1,20 0,99 1,15 1,23 1,08 

IN05 32,52 22,31 0,73 8,86 4,18 0,76 1,53 2,27 0,79 -0,54 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf (3.25) IN05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Firma se podle grafu (3.25) v letech 2001, 2002, 2004, 2005 a 2008 pohybovala v zóně, kdy 

může očekávat uspokojivou finanční situaci. V roce 2007 se firma nacházela v tak zvané šedé 

zóně a v letech 2003, 2006, 2009 a 2010 byla firma ohrožená vážnými finančními výsledky. 

 

3.1.5 Bankrotní modely 

Taflerův bankrotní model  

Ukazatele tohoto modelu byly vypočítány vztahů U1 (2.38), U2 (2.39), U3 (2.40), U4 (2.41). 

Jednotlivé hodnoty těchto ukazatelů za sledované období včetně celkových výsledných 

hodnot podle vztahu (2.42) jsou seřazeny v tabulce (3.8). 
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Tabulka (3.8) Taflerův model 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

U1 0,13 0,08 0,00 0,54 0,07 0,02 0,10 0,25 0,02 -0,24 

U2 0,93 1,05 1,04 1,31 1,08 0,86 0,98 1,13 1,20 1,05 

U3 0,82 0,76 0,78 0,55 0,53 0,50 0,76 0,64 0,66 0,67 

U4 2,52 3,67 1,99 3,20 2,61 1,56 1,59 2,28 1,44 1,19 

T 0,74 0,90 0,59 1,07 0,69 0,46 0,57 0,76 0,52 0,32 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu (3.26) je znázorněn průběh hodnot Taflerova bankrotního modelu. Tento model 

hodnotí firmu tak, že v žádném roce sledovaného období není ohrožena bankrotem. Hranice 

pro ohrožení bankrotem je 0,2 této hodnotě se nejvíce přiblížil údaj v roce 2010 s hodnotou 

0,32. 

Graf (3.26) Taflerův model 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Altmanův model 

Ukazatele tohoto modelu byly vypočítány vztahů U1 (2.43), U2 (2.44), U3 (2.45), U4 (2.46) a 

U5 (2.47). Jednotlivé hodnoty těchto ukazatelů za sledované období včetně celkových 

výsledných hodnot podle vztahu (2.48) jsou seřazeny v tabulce (3.9). 

Tabulka (3.9) Altmanův bankrotní model 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

U1 0,00 0,10 0,05 0,36 0,32 0,12 -0,01 0,11 0,15 0,05 

U2 0,03 0,00 0,03 0,02 0,14 0,16 0,09 0,13 0,28 0,43 

U3 0,11 0,06 0,01 0,30 0,04 0,01 0,08 0,17 0,02 -0,15 

U4 0,09 0,15 0,10 0,37 0,27 0,25 0,20 0,35 0,47 0,42 

U5 2,52 3,67 1,99 3,20 2,61 1,56 1,59 2,28 1,44 1,19 

A 2,97 4,08 2,19 4,86 3,48 2,12 2,10 3,36 2,38 1,62 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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V grafu (3,27) je znázorněn průběh hodnot Altmanova modelu v letech 2002, 2004, 2005 a 

2008 je podle klasifikace tohoto modelu v uspokojivé situaci. Hodnoty z let 2001, 2003, 2006, 

2007 a 2009 řadí podnik do tzv. šedé zóny. V posledním roce 2010 podnik vykazuje silné 

finanční problémy. 

Graf (3.27) Altmanův model 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2 Tržní analýza 

V této kapitole budou aplikovány metody tržní analýzy, Pest analýza, Porterova analýza a 

SWAT analýza. 

3.2.1 Analýza PEST 

Tato analýza zkoumá zvlášť politické, ekonomické, sociální a technické vlivy v okolí 

podniku. 

Politické vlivy, firma ALFIN s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku České republiky. Proto 

jako všechny ostatní firmy zapsány v tomto rejstříku musí respektovat legislativu České 

republiky. Tato legislativa upravuje prostor vymezený pro podnikání pomocí zákonů a 

právních norem. Tím se stát snaží bránit své zájmy, zájmy spotřebitelů i životní prostředí. 

ALFIN s.r.o. se musí řídit zákonem o dani z příjmu, zákonem o dani z přidané hodnoty, dani 

z nemovitosti a daňovým řádem, tyto zákony upravují daňovou legislativu podniku. Dále pak 

zákonem o účetnictví, který upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, zákon o ochraně 

spotřebitele upravující povinnosti při prodeji výrobků a služeb. Zákon o pojistném na sociální 

zabezpečení spolu se zákoníkem práce, který upravuje povinnosti a práva zaměstnavatele vůči 
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zaměstnancům a naopak. Obchodní zákoník upravující náležitosti podnikání. Zákon o 

odpadech upravující legislativu ochrany životního prostředí. Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže, zabraňující zneužití dominantního postavení na trhu. Stavební zákon upravující 

uzemní plánování a stavební řád. A v poslední řadě zákon o veřejných zakázkách upravující 

legislativu pří získávání veřejných zakázek. 

Mezi hlavní ekonomické vlivy patří zejména fáze, v jaké se zrovna nachází ekonomika dané 

země. V případě ALFIN s.r.o. je to ekonomika České republika. Tato fáze se nejvíce odráží 

ve vývoji hrubého domácího produktu, dále jen HDP. Průběh HDP je zobrazen v grafu (3.28). 

Graf (3.28) Vývoj HDP 

Zdroj: www.czso.cz 

HDP má podle grafu (3.28) za sledované období rostoucí tendenci což vypovídá o dobré 

situaci v ekonomice. Další směrodatný ekonomický ukazatel je inflace, jejíž vývoj popisuje 

graf (3.29).  Míra růstu cenové hladiny je hodně ovlivněna děním ve světě, například 

zvyšováním ceny ropy v letech 2004, 2005 a 2008 které mělo za následek razantní zvýšení 

cen energii. Což byl jeden z hlavních příčin vysoké inflace v roce 2008. Nyní se míra inflace 

drží mezi 1 až 2 procentními body. 

Graf (3.29) Vývoj inflace 

Zdroj: www.czso.cz 
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Sociální a kulturní vlivy, ALFIN s.r.o. může nabízet své služby poměrně širokému spektru 

zákazníku při zateplování a rekonstruování jak  fyzickým osobám bydlícím v domech či 

bytech tak i ostatním firmám při modernizaci hal a dalších staveb sloužících k podnikání. 

Moravskoslezský kraj je průmyslová oblast, ve které sídlí mnoho firem stavící výrobní haly. 

Právě toto jsou příležitosti, které vyhledává firma ALFIN a nabízí své služby při výstavbě 

nebo modernizaci hal. Typickým příkladem je firma ASUS která v Ostravě postavila halu, 

jejíž obvodový plášť dodala a nainstalovala firma ALFIN. Dále jsou to vstupní prosklené haly 

prodejců aut nebo nemocnic, kterých je v kraji také mnoho, stejně jako rodinných domů, 

panelové výstavby vhodné k rekonstrukci. 

Technické vlivy, firma ALFIN podniká v poměrně rychle se rozvíjejícím odvětví, na vývoji 

nových hliníkových profilu se přímo nepodílí, ale nakupuje různé druhy tohoto materiálu od 

svých partnerských firem. Pokud se objeví nějaký nový prvek, který vyžaduje zvláštní 

znalosti nebo odlišnou technologii opracování. Firma pošle své techniky a vedoucí 

pracovníky na školení a tyto nedostatky odstraní. Proto jsou technici vždy způsobilí navrhnutí 

optimálního řešení pro každou zakázku. 

3.2.2 Porterova analýza  

Vyjednávací síla zákazníka  je kvůli vysoké konkurenci vysoká. Pokud má zákazník zájem 

o služby, které poskytuje firma ALFIN, většinou osloví více firem z okolí. Techniky 

z oslovených firem seznámí s předběžnou představou o svém projektu a čeká na vyjádření. 

V posledních letech se odběratelé těchto služeb téměř vždy rozhodují pro nejlevnější variantu, 

bohužel i na úkor kvality provedení.  

Vyjednávací sila dodavatelů se kterými spolupracuje firma ALFIN s.r.o. není příliš vysoká. 

Výrobců základní suroviny (hliníkových profilu) je na trhu mnoho. Profily jednotlivých 

výrobců se sice liší, ale jsou zastupitelné, proto by pro firmu ALFIN nebyl problém při 

nepříznivých podmínkách přejít k jinému dodavateli. 

Hrozba vstupu nových konkurentů, fixní náklady pro vstup do tohoto odvětví nejsou příliš 

vysoké zejména z důvodu zakázkového typu výroby. Není potřeba tvořit velké zásoby, alfou a 

omegou úspěchu tohoto podnikání je získání kvalitních techniků, kteří nabídnou zákazníkovi 

ideální řešení jeho projektu. V tomto oboru je vysoká konkurence, proto by nově příchozí 

firma musela přijít s něčím, čím by převyšovala nynější firmy působící v tomto oboru. 
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Hrozba substitutů co se týče velkých konstrukčních prvků z hliníku je nízká. Hliník má 

jedinečné fyzikální vlastnosti, díky kterým je zastupitelný jen velmi těžko. Naopak malé 

hliníkové konstrukce jako jsou například okna a dveře jsou nahraditelné plastem nebo 

dřevem. Firma ALFIN nabízí i plastová okna a dveře, proto pokryje větší část trhu, než kdyby 

se specializovala pouze na hliník. 

Hrozba stávajících konkurentů, toto odvětví již přilákalo mnoho firem, proto již nyní existuje 

velká konkurence, se kterou se musí firma ALFIN “bojovat“ o zakázky. Seznam největších 

konkurentů je uveden v příloze č. 4: konkurenti. 

Nejvíce komplikací může tedy firmu ALFIN s.r.o. potkat hlavně v konfrontaci 

s konkurenčními firmami, kterých je v tomto odvětví poměrně mnoho. Firmy se snaží stlačit 

cenu v nabídce pro koncového zákazníka na co nejnižší úroveň, bohužel někdy i na úkor 

kvality, jen pro to aby zakázku získaly. 

 

3.2.3 SWAT analýza 

Silné stránky  

Mezi silné stránky firmy patří poměrně dlouholetá tradice a zkušenosti v oboru. Technici 

pracující ve firmě procházejí kvalitním školením, proto jsou schopní najít ideální řešení jak u 

malého projektu, jako je výměna oken či dveří, tak u velké konstrukce jako je prosklená 

vstupní hala. Další silnou stránkou je najímání externích zaměstnanců, pokud nastane období, 

ve kterém nemá firma mnoho zakázek, nemusí platit zaměstnance, pro které v tuto dobu nemá 

práci. ALFIN s.r.o. se nespecializuje pouze na jeden výrobek, ale nabízí různorodá řešení pro 

okna, dveře, zimní zahrady i obvodové pláště, nebo solární panely.  

Slabé stránky 

Pobočka pouze v Moravskoslezském kraji, ačkoli je tento kraj z pohledu tohoto odvětví velmi 

výhodný zejména díky bohaté zástavbě bytů, rodinných domu, výrobních hal, je škoda, že 

firma nemá pobočku i v jiných krajích České republiky nebo sousedních státech. Z tohoto 

důvodu může firma působit pouze na omezeném území.  
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Příležitosti  

 Mezi hlavní příležitosti patří zlepšení a urychlení stávajících procesů v logistice od prvního 

kontaktování zákazníkem až po předání hotového projektu, získání nových certifikátu kvality. 

Možnost zlepšení marketingu investováním do nových reklamních ploch, reklam v krajských 

rádiích. Expanze na další trhy v rámci České republiky vybudováním nových poboček.  Tyto 

aktivity ovšem doprovází nemalé náklady. Vzhledem k vysoké ztrátě v roce 2010 si firma 

nemůže uskutečnění těchto návrhů dovolit. 

Hrozby 

Špatná ekonomická situace v České republice má za následek snížení kupní síly zákazníků. 

Firma ALFIN s.r.o. se snaží zákazníkům nabídnout co možná nejlevnější realizaci jejich 

projektů při zachování reprezentativní kvality práce. Bohužel se stále častěji setkává s 

negativním rozhodnutím zákazníků, kterým připadá nabídka nevýhodná. Pro ALFIN s.r.o. je 

důležité odvádět pouze kvalitní práci která odpovídá kvalitě, ke které se firma zavazuje. 

Bohužel si firma nemůže dovolit jít dolu s cenou pod úroveň konkurence, která nabízí levnější 

ale méně kvalitní řešení. 

4. Návrhy a doporučení 

Návrh č. 1  

Situace firmy ALFIN s.r.o. byla za sledované období sice nestálá ovšem až na rok 2003 

končila hodnota výsledku hospodaření za běžné účetní období v kladných hodnotách. Tato 

situace se ale změnila v roce 2010, kdy firma skončila ve ztrátě více než 4,3 miliony korun. 

V tomto období byl zaznamenán razantní propad získaných zakázek, které vyhrály levnější 

konkurenční firmy. Zákazníci začali preferovat co nejlevnější řešení jejich projektů i za cenu 

nižší kvality použitého materiálu. Firma ALFIN staví kvalitu materiálu a celé odvedené práce 

na první místo. Kupuje vysoce kvalitní hliníkové profily od výše zmíněných dodavatelů. 

Bohužel nynější finanční situace nutí zákazníka sáhnout po levnějších a méně kvalitních 

materiálech. Z Porterovy analýzy vyplívá, že by firma měla vyhledat i dodavatelé méně 

kvalitních a levnějších materiálů a při cenových nabídkách pro zákazníky nabízet více variant 

řešení a to řešení jak vysoce kvalitní, tak řešení levnější, ekonomičtější či kompromis mezi 

vysoce kvalitní a ekonomickou verzí. Díky tomu by měla firma získat více zakázek a dostat se 

do podvědomí zákazníku jako firma s dostupným řešením projektů pro každého.  Z důvodu 
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získání nových zakázek by firma měla toto opatření realizovat v co nejkratší době. Jediné 

vyšší náklady při realizaci tohoto opatření by mohly vyvolat školení zaměstnanců pro práci 

s novými materiály. 

Návrh č. 2  

Z analýzy dob obratu pohledávek a závazků vyplývá, že si firma dostatečně nehlídá doby 

pohledávek a závazků což může vést k platební neschopnosti. Doba obratu pohledávek by 

měla být vždy kratší než doba obratu závazků.  Proto by firma měla upravit podmínky buď ve 

smlouvách se svými dodavateli a prodloužit dobu splácení svých závazků. Nebo upravit 

smlouvy s budoucími klienty a zkrátit doby pohledávek pod úroveň doby závazků. Tato 

opatření by měla vyvolat minimální náklady při přepisu šablon dodavatelských a 

odběratelských smluv. Tímto jednoduchým opatřením by se zvýšila platební schopnost 

podniku. A došlo by ke zvýšení objemu pohotových platebních prostředků. 

Návrh č. 3 

Další oblast, ve které má firma ALFIN rezervy je reklama. V dnešní době je reklama poměrně 

nákladná záležitost, ovšem v určitém měřítku by bylo vhodné investovat do reklamy v podobě 

billboardu na frekventovaných místech zejména ve větších městech v kraji.  Ceny pronájmu 

billboardů se pohybují od 5000Kč do 6500Kč na měsíc v závislosti na poloze a velikosti 

reklamní plochy. Další druhy reklamy ,jako jsou spoty v rádiích a televizi jsou pro firmu 

velice nákladné, proto si je nyní nemůže dovolit. Pro firmu by existovala výhodná forma 

reklamy v podobě určité slevy pro klienta, který doporučí ALFIN dalším klientům. Sleva za 

vystavení reklamy na objektu, na kterém firma ALFIN provedla práci. Tyto kroky by vedly 

k větší popularizaci firmy a zvýšení počtu zakázek. Právě získávání nových zakázek by měla 

být pro firmu ALFIN priorita v nejbližší době. 

5. Závěr 

Tato práce měla za cíl finanční a tržní analýzu firmy ALFIN s.r.o. Informace pro teoretickou 

část byly čerpány z knih, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury a ostatních zdrojů. 

V praktické části bylo čerpáno zejména z účetních zpráv jednotlivých let za sledované období 

a byly použity metody vymezené v teoretické části. Následovala doporučení vyvozená z 

použité finanční a tržní analýzy zvolené firmy.  
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Příloha č. 1: Struktura výkazu zisku a ztráty 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Grunwalda a Holečkové (2007)
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Příloha č. 2: Otázky SWOT analýzy  

Podle Mallya (2007) slouží SWOT analýza k analýze silných stránek podniku, slabých 

stránek podniku, příležitostí a hrozeb. A využívá k analýze tyto otázky. 

Vedení by se mělo snažit odpovědět na tyto otázky: 

- Je na tom firma dobře finančně? 

- Má firma dobře zmapovaný trh, ve kterém působí? 

- Má firma lepší strategii než konkurence? 

- Vlastní firma technologii, která je v oboru jedinečná? 

- Disponuje podnik nějakou výhodou oproti konkurenci a snaží se ji udržovat? 

- Má firma loajální zákazníky? 

- Je firma průkopníkem v inovacích? 

- Pohybuje se firma na daném trhu déle než konkurence? 

 

Slabé stránky 

Pro analýzu slabých stránek je důležité zodpovědět tyto otázky: 

- Jsou celkové náklady vysoké v porovnání s konkurencí? 

- Má firma zvláštní nevýhody oproti konkurenci? 

- Užívá firma zastaralé technologie? 

- Vyrábí firma pouze úzký sortiment zboží? 

- Klesá ziskovost podniku? 

- Potýká se firma s vnitřními problémy? 

Příležitosti 

Při analýze příležitostí je důležité najít odpovědi na tyto otázky: 

- Roste trh, ve kterém se firma nachází rychle? 

- Je možná přidat do výrobního programu další produkty? 

- Je možný vstup do dalších trhu? 
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Hrozby 

Při analýze hrozeb je důležité najít odpovědi na tyto otázky: 

- Roste prodej substitučních produktů? 

- Mění se trendy chování zákazníků na trhu? 

- Roste konkurence? 

- Omezuje vládní politika podnikání? 

- Zpomaluje se růst trhu? 

- Zvětšuje se vyjednávací síla zákazníků?
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Příloha č. 3: Organizační struktura firmy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 3: Konkurenti 

Firma ALFIN s.r.o. má pobočku ve městě Lučina, které leží v Moravskoslezském kraji. Právě 

v Moravskoslezském kraji má ALFIN s.r.o. možnost získat co nejvíce zakázek o které ve 

svém oboru bojuje zejména s níže uvedenými firmami. 

ALWIN START s.r.o. 

ALWIN START s.r.o. byla založena v roce 1997, sídlí ve městě Šenov. Zabývá se výrobou a 

montáží výplní stavebních otvorů, vyrobených z hliníkových profilů. Soustřeďuje se na 

výrobu oken, dveří, automatických dveří, výkladců, fasádních stěn, ale také zimních zahrad, 

které považuje za naši prioritu.  

FINSTAL  s.r.o. 

FISNTAL s.r.o. byla založena v roce 2006. Tato firma má sídla po celé České republice ve 

městech Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Praha, Pardubice a Plzeň. Tato firma se zabývá 

výrobou plastových oken a dveří, dřevěných dveří a euro oken, hliníkových oken a dveří, 

hliníkových fasád včetně příslušenství, navíc se firma zabývá i kompletní revitalizací domů. 

VJAČKA  s.r.o. 

K založení firmy VJAČKA s. r. o. došlo zapsáním do obchodního rejstříku v květnu 1991. 

Společnost VJAČKA byla jedním z prvních výrobců plastových oken na Severní Moravě. Od 

poloviny roku 1994 se orientuje také na výrobu hliníkových oken, fasád a automatických 

dveřních systémů. 

SCHUPKE s.r.o. 

Společnost SCHUPKE s.r.o. vznikla v  květnu 2004 a působí v  oblasti vývoje, 

výroby, dodávky a montáže požárních a nepožárních hliníkových oken, dveří, 

stěn a lehkých obvodových plášťů (sklo -hliníkových fasád).  

ALUMONT s.r.o.  

ALUMONT  je na českém trhu od roku 1993, kdy se zaměřovala výhradně na návrhy 

interiérových prvků. Od roku 1995 byla výroba rozšířena o hliníkové konstrukce. 

SAPPEX TRADE s.r.o. 

Firma byla zapsána do obchodního rejstříku v červnu 1999. Zabývá se výrobou hliníkových 

výplní, prosklených stěn, výkladů a hliníkových obvodových plášťů budov.
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Příloha č. 5: Rozvaha společnosti ALFIN za období 2001-2010 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Aktiva celkem 7193 8672 11918 21488 19992 

Stálá aktiva 1291 1196 1011 2017 2470 

Dlouhodobý hmotný majetek 1291 1196 1011 1789 2379 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 228 91 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 5900 7474 10865 19442 17096 

Zásoby 669 759 1633 986 3343 

Pohledávky 4745 5387 9212 16382 12946 

Krátkodobé pohledávky 4745 4550 8340 16382 11835 

Dlouhodobé pohledávky 0 837 872 0 1111 

Krátkodobý finanční majetek 486 1328 20 2074 807 

Ostatní aktiva 2 2 42 29 426 

            

Pasiva celkem 7193 8672 11918 21488 19992 

Vlastní kapitál 581 1106 1094 5524 4202 

Základní kapitál 650 650 650 650 650 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Fondy tvořené ze zisku 48 65 65 65 65 

Výsledek hospodaření minulých let -899 -134 391 378 2809 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 782 525 -12 4431 678 

Cizí zdroje 6371 7150 10494 14812 15759 

Rezervy 0 0 81 2750 4800 

Závazky celkem 6371 7150 9385 12062 10959 

Krátkodobé závazky 5919 6581 9255 11756 10694 

Dlouhodobé závazky 452 569 130 306 265 

Bankovní úvěry 0 0 1028 0 0 

Ostatní pasiva 241 416 330 1152 31 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

 

 

 

 



2 

 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 22008 39502 45608 38891 26936 

Stálá aktiva 6419 7028 7455 6724 6315 

Dlouhodobý hmotný majetek 6375 7028 7455 6724 6315 

Dlouhodobý nehmotný majetek 44 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 15219 32196 37905 31824 19636 

Zásoby 6228 9408 787 1107 1521 

Pohledávky 8957 22769 37118 27556 18089 

Krátkodobé pohledávky 7900 21554 33187 22327 12756 

Dlouhodobé pohledávky 1057 1215 3931 5229 5333 

Krátkodobý finanční majetek 34 19 0 3161 26 

Ostatní aktiva 370 278 248 343 985 

            

Pasiva celkem 22008 39502 45608 38891 26936 

Vlastní kapitál 4364 6515 11783 12310 7960 

Základní kapitál 650 650 650 650 650 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Fondy tvořené ze zisku 65 65 65 65 65 

Výsledek hospodaření minulých let 3487 3650 5800 11068 11595 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 162 2150 5268 527 -4350 

Cizí zdroje 17614 32893 33582 26427 18763 

Rezervy 4660 0 0 0 0 

Závazky celkem 11221 30199 29773 26427 18521 

Krátkodobé závazky 10954 29954 29184 25838 17932 

Dlouhodobé závazky 267 245 589 589 589 

Bankovní úvěry 1733 2694 3809 0 242 

Ostatní pasiva 30 94 243 154 213 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz
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Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztráty společnosti ALFIN za období 2001-2010 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 

výkony 17512 31130 23792 67397 53383 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 17732 31130 23292 67705 51438 

změna stavu zásob vlastní výrobou -220 0 0 -308 1945 

aktivace 0 0 500 0 0 

výkonová spotřeba 13473 26620 19101 51793 44168 

přidaná hodnota 4039 4510 4691 15604 9215 

osobní náklady 3160 3963 4162 6196 5645 

daně a poplatky 12 25 14 15 25 

odpisy 364 244 307 329 457 

tržby z prodej DHM a materiálu 82 302 335 1081 504 

ostatní provozní výnosy 304 334 12 38 120 

ostatní provozní náklady 55 118 134 241 138 

provozní výsledek hospodaření 791 596 108 6411 997 

finanční výnosy 1 29 0 32 50 

finanční náklady 10 39 189 135 266 

finanční výsledek hospodaření -9 -10 -189 -103 -216 

výsledek hospodaření za běžnou činnost 782 525 -132 4431 678 

mimořádné výnosy 0 0 120 0 0 

mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

mimořádný výsledek hospodaření 0 0 120 0 0 

výsledek hospodaření za účetní období 782 525 -12 4431 678 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 
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rok 2006 2007 2008 2009 2010 

výkony 34605 66029 95824 51245 31893 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 33264 61815 102855 51243 31849 

změna stavu zásob vlastní výrobou 1341 4214 -7031 2 630 

aktivace 0 0 0 0 -586 

výkonová spotřeba 27108 56411 72223 38434 23490 

přidaná hodnota 7497 9607 23601 12811 8403 

osobní náklady 7242 9734 12586 10795 9505 

daně a poplatky 33 102 69 111 69 

odpisy 566 587 524 706 625 

tržby z prodej DHM a materiálu 184 264 222 4645 85 

ostatní provozní výnosy 923 784 792 0 206 

ostatní provozní náklady 256 376 361 397 512 

provozní výsledek hospodaření 369 3290 7622 878 -3895 

finanční výnosy 3 6 6 0 0 

finanční náklady 171 266 423 406 448 

finanční výsledek hospodaření -168 -260 -417 -406 -448 

výsledek hospodaření za běžnou činnost 162 2136 5072 472 -4343 

mimořádné výnosy 0 14 196 58 0 

mimořádné náklady 0 0 0 3 7 

mimořádný výsledek hospodaření 0 14 196 55 -7 

výsledek hospodaření za účetní období 162 2150 5268 527 -4350 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 


