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Abstrakt 

Diplomová práce je zam��ena na hodnocení finan�ní situace ve spole�nosti GIFF a.s. v letech 

2007 - 2010 prost�ednictvím zvolených metod a ukazatel� finan�ní analýzy. Na základ� 

zjišt�ných výsledk� jsou zpracovány návrhy na zlepšení stávající hospodá�ské situace 

spole�nosti a návrhy pro sm�rnici hospoda�ení. 

 

 

Abstract 

This master thesis focuses on the evaluation of the financial situation with in the company, 

GIFF a. c., during the years 2007 through 2010 by selected characteristics and methods 

of financial analysis. Based on the results found are prepared proposals for the improvement 

of the current financial situation of the company and for the directive of management. 
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1 Úvod  

Abychom v dnešním tržním hospodá�ství dovedli úsp�šn� �ídit pr�myslový podnik, 

pot�ebujeme znát jeho finan�ní situaci. Jde o proces hodnocení a analyzování jeho 

dosavadního vývoje. Pomocí zjišt�ných ukazatel� se lze následn� srovnávat s konkurenty 

v daném oboru na trhu, p�ípadn� volit vhodnou finan�ní strategii, jak nad konkurencí zvít�zit. 

Pro vhodn� zvolenou finan�ní strategii se nelze obejít bez dat z p�edešlých výsledk� 

hospoda�ení spole�nosti a bez finan�ní analýzy.  

 
 V dnešní dob�, kdy je trh p�esycen konkuren�ními spole�nostmi, je velice žádoucí pracovat 

s finan�ní analýzou, pro jasný p�ehled toho, jak si daná spole�nost po finan�ní stránce vede. 

Finan�ní analýzou se vyhodnotí minulé období, posoudí finan�ní zdraví spole�nosti 

a na základ� zjišt�ných výsledk� lze odhadovat finan�ní vývoj pro nastávající období 

�i p�ípadn� navrhovat r�zná zlepšení. Pro strategické rozhodování, vyhodnocení 

podnikatelských zám�r� a finan�ní plánování je finan�ní analýza nepostradatelná. Výpo�ty 

finan�ní analýzy by m�ly využívat nejen zavedené spole�nosti, ale rovn�ž za�ínající subjekty, 

mající pot�ebu stav�t svou podnikatelskou �innost na reálných hodnotách. 

 

Pro finan�ní analýzu je pot�eba p�edevším ú�etních výkaz� spole�nosti jako je rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, výkaz cash flow, ale pomoci mohou i výkazy a p�ílohy k ú�etním záv�rkám. 

Záv�ry zjišt�né z finan�ních ukazatel� jsou velkým pomocníkem pro další vývoj �i nápravná 

opat�ení. P�i hodnocení finan�ní situace spole�nosti by se m�lo rovn�ž p�ihlédnout 

k ekonomické situaci v tržním hospodá�ství dané zem�. Tržní ekonomika není stálá, ale 

st�ídají se v ní r�zná cyklická období. Období konjunktury se st�ídá s obdobím recese a na 

tyto skute�nosti by m�l být brán z�etel. Není vždy chybou vedení, že v rozhodném období se 

spole�nosti neda�ilo jako v letech minulých, nelze hledat pochybení hned na stran� vedoucího 

managementu, ale je nutno p�ihlédnout i k t�mto daným skute�nostem, že se nyn�jší 

ekonomika na globální úrovni nachází v období recese.  

 

Jde o schopnost um�t krizové období ustát, um�t zavést do�asná úsporná opat�ení a více 

ekonomicky nad �ízením spole�nosti uvažovat. To vše m�že vést ke zdárnému zvládnutí 

ekonomické nestabilní situace a t�eba i k posílení spole�nosti v našem tržním prost�edí. 

Vedoucí management �i podnikatel musí sám zvážit, jak bude v daném p�ípad� postupovat 

a jakou strategii pro další rozvoj spole�nosti zvolí. Musí mít jasn� vytý�ené cíle a vize. 
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Základním cílem každé spole�nosti by m�l být její ekonomický rozvoj a r�st, schopnost 

splácet závazky, �ili být solventní a dosahovat zisku.  

 

Platební schopnost dané spole�nosti hraje nemalou roli v p�ípad�, kdy se rozhodne p�j�it si 

finan�ní prost�edky prost�ednictvím úv�ru na své podnikatelské zám�ry. V tomto p�ípad� 

bude její p�ípadné v��itele v nemalé mí�e zajímat solventnost. Nemén� d�ležité je rovn�ž 

budovat si dobré jméno, což znamená dodržovat všechny výše uvedené skute�nosti.  

 

V této diplomové práci si kladu za cíl zhodnotit finan�ní situaci spole�nosti GIFF a.s.  pomocí 

zvolených metod a ukazatel� finan�ní analýzy a na jejích základech definovat a formulovat 

vhodné návrhy na zlepšení stávající hospodá�ské situace spole�nosti v�etn� návrhu 

pro sm�rnici hospoda�ení.  

 

Jako zdroj dat pro finan�ní analýzu mi byly poskytnuty výro�ní zprávy spole�nosti. 

V diplomové práci jsou provedeny následující rozbory:  

• analýza oborového prost�edí pomocí Porterova modelu p�ti sil 

• analýza SWOT, kde jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky spole�nosti, dále 

p�íležitosti a hrozby 

• finan�ní analýza dle zvolených metod a to za rok 2007, 2008, 2009, 2010 

• vyhodnocení finan�ní analýzy a na základ� výsledk� zhodnocení finan�ního zdraví 

spole�nosti 

• návrhy r�zných variant  na zlepšení stávající situace spole�nosti, v�etn� návrhu pro 

sm�rnici hospoda�ení a finan�ního plánu 

 

Diplomová práce je rozd�lena na teoretickou a experimentální �ást. V teoretické �ásti 

provádím charakteristiku spole�nosti, analýzu jejího sou�asného stavu a popisuji teoretická 

východiska a základní metody finan�ní analýzy. 

 

V experimentální �ásti provádím finan�ní analýzu z poskytnutých výro�ních zpráv 

spole�nosti, kdy záv�rem na základ� získaných výsledk� navrhuji vhodná doporu�ení. Budu 

ráda, pokud má diplomová práce a získaná data budou spole�nosti GIFF a.s. alespo� 

�áste�ným p�ínosem.  
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2 Charakteristika spole�nosti GIFF a.s 

2.1 Základní informace o spole�nosti 

Název spole�nosti:  GIFF a.s. 

Právní forma: akciová spole�nost 

Sídlo:  

Slévárenská 272 

Frýdlant nad Ostravicí 

739 11 

Identifika�ní �íslo:  258 43 371 

Datum zápisu:  13.zá�í 1999 

P�edm�t podnikání:  

• kovoobráb��ství 

• slévárenství 

• výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

• záme�nictví, nástroja�ství 

 

Základní kapitál:  26 821 000,- K� 

Splaceno:  100 % 

Akcie: 100 ks akcie na majitele v listinné podob� ve jmenovité hodnot� 268 210,- K� 

 

Statutární orgán – p�edstavenstvo:  akciová spole�nost GIFF má p�edsedu, místop�edsedu a 

�lena p�edstavenstva, dále t�i �leny dozor�í rady 

 

Jednání: jménem spole�nosti jedná ve všech v�cech p�edstavenstvo, a to prost�ednictvím 

p�edsedy nebo místop�edsedy p�edstavenstva. 

 

Spole�nost GIFF a.s. se zabývá výrobou a opracováním odlitk� ze šedé a tvárné litiny pro 

pr�mysl, elektrotechniku, stavebnictví a dekoraci. Formování probíhá do syntetických 

bentonitových sm�sí na dvou automatických formovacích linkách. Hmotnost vyráb�ných 

odlitk� je od 2 do 100 kg.  [20] 

 

Po�et zam�stnaných osob: spole�nost má 140 zam�stnanc�.   
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Obr. �. 1:  Logo spole�nosti GIFF a.s. 

 

2.1.1 Profil spole�nosti 

Tradice hutní výroby ve Frýdlantu nad Ostravicí. Výroba odlitk� v dnešní podob� navazuje 

na dlouholetou tradici železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jejich založení je datováno 

do roku 1618. V dob� založení p�evažovala výroba surového železa, b�hem let se výroba 

zdokonalila a rozší�ila. Stoupající poptávka po železných konstrukcích dala v roce 1832 

vzniknout Vítkovickým železárnám - pobo�nému závodu ve správ� frýdlantských železáren. 

 

D�ležitým bodem ve vývoji bylo postavení dvou kupolových pecí v roce 1852, které zm�nily 

orientaci na hromadnou výrobu litinového zboží, p�edevším litinových kamen, kterými 

Frýdlant nad Ostravicí zásoboval zem� v celé Evrop�. 

 

V roce 1900 je zastavením druhé vysoké pece ukon�ena hutní prvovýroba železa ve Frýdlantu 

nad Ostravicí v�bec. Vysoká poptávka po litinovém zboží, hlavn� po kamnech, vyvolala 

pot�ebu zavedení formovacích stroj�. 

 

V roce 1913 byla založena Frýdlantská akciová spole�nost pro výrobu železného zboží - 

FERRUM, která si pronajala Frýdlantské železárny na dobu 50 let, �ímž kon�í období 

arcibiskupského vlastnictví závodu. 

 

K názvu FERRUM se podnik znovu vrátil v roce 1990 po svém osamostatn�ní ze státního 

podniku OSTROJ Opava. 

Od 1. 9. 2001 nese spole�nost název GIFF a.s. [19] 
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Obr. �. 2: Historie r. 1949 a instalace odprášení kupolových pecí r. 1999 [19]  

 

2.1.2 Sou�asnost 

Dnes je spole�nost GIFF a.s. samostatná výrobní jednotka. M�sí�n� produkuje cca 1 000 tun 

odlitk�. Odlitky jsou vyráb�ny v r�zných hmotnostních kategoriích (2 - 100 kg), v r�zných 

rozm�rech (až do 700 mm) a materiálech �SN 42 24 15, 42 24 20, 42 24 25 (GG 15, GG 20, 

GG 25), �SN 42 23 05 (GGG 50). Výroba forem je zajišt�na moderní formovací linkou HSP 

– 3D s formovacími rámy o rozm�rech 850 x 850 x 200 mm pracující na principu profuku 

stla�eným vzduchem pomocí SEIATSU ventil� s následným dolisováním a nov� postavenou 

bezrámovou formovací linkou FBO 4. Jedná se o bezrámový zp�sob výroby forem 

o rozm�rech 700 x 600 x 180 – 250 mm. Formování probíhá do syntetické bentonitové sm�si. 

K vybavení slévárny pat�í vlastní pískové hospodá�ství, jádrovna, dv� elektrické induk�ní 

st�edofrekven�ní pece INDUCTOTHERM ELPHIAC o kapacit� 5 tun, dv� elektrické 

induk�ní st�edofrekven�ní pece EGES o kapacit� 6 tun, finální úprava odlitk� (tryskání, 

broušení, barvení, balení), moderní centrum pro kompletní opracování odlitk� v�etn� m��ení, 

a expedice. Slévárna má svou technologickou p�ípravu výroby, kde je schopna zpracovat 

technologický postup jak na podklad� dodaného technického výkresu, tak z dovezeného 

odlitku a to nejmodern�jšími metodami. Sou�ástí slévárny je modelárna, kde jsou vyráb�ny 

všechny druhy modelových za�ízení z klasických materiál� (d�evo, kov, prysky�ice) jak 

pro vlastní pot�ebu, tak i pro externí odb�ratele. Spole�nost odlévá odlitky a modelové 

za�ízení na vlastních CNC obráb�cích strojích. 
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Spole�nost je certifikována podle ISO 9001:2008. Tímto spole�nost garantuje, že dodržuje 

veškeré výrobní i nevýrobní postupy v souladu s uvedenou normou. Jakost litiny je 

prov��ována spektrálním analyzátorem LECO GDS 750. Pr�b�žn� je kvalita litiny 

vyhodnocována pomocí p�ístroje THERMO, který pracuje na principu termické analýzy. 

Spole�nost rovn�ž provádí metalografické zkoušky pomocí mikroskopu OLYMPUS PME3 a 

dále zkoušky pro zjišt�ní mechanických hodnot. Na obrázku 4 jsou zobrazena za�ízení 

elektrické tavící pece Inductotherm a formovací linka FBO 4 - r. 2007. 

 

 

Obr. �. 3: Za�ízení podniku GIFF a.s. [19] 

 
Spole�nost se sestává z tavírny, formovny, jádrovny a modelárny.  
 
Tavírna 

Proces tavení probíhá v elektrických st�edofrekven�ních induk�ních pecích o kapacit� 2 x 5 

tun a 2 x 6 tun. Pece jsou vybaveny ú�inným systémem zachycování tuhých emisí. Odlévá 

šedou litinu v jakostech �SN 42 24 15, 42 24 20 a 42 24 25 (GG-15 až GG-25, z toho GG-25 

jen pro v�tší zakázky), dále pak tvárnou litinu GGG 50.  

 

Formovna 

Slévárna odlévá strojn� formované odlitky do syntetických bentonitových sm�sí. Výroba 

forem probíhá na dvou automatických formovacích linkách, jejichž formovací stroje 

pocházejí od n�mecké firmy Heinrich Wagner Sinto s ozna�ením HSP – 3D a FBO4. 

 

Jádrovna 

Pro výrobu jader je slévárna vybavena technologií COLD-BOX. Jádrová sm�s se p�ipravuje 

na kontinuálním mísi�i T36/3 od firmy IMF (Itálie), vybaveném technologií RESOL 

s vytvrzováním pomocí CO2. Je vybavena automatickým jádrovým strojem BICOR-ROTO 4 

s objemem vst�elování jádrové sm�si do 16 litr�. Tento stroj m�že sou�asn� vyráb�t jádra ve 
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�ty�ech r�zných jadernících. Jádrovna je dále rozší�ena o stroj Röper 40 s objemem 

vst�elování jádrové sm�si do 40 litr�. Röper 40 je ur�en pro výrobu velkých obvodových 

jader p�írubových štít� elektromotor� a jader jim podobných. Z d�vodu navýšení výrobní 

kapacity bude spušt�n nový jádrový stroj BICOR-DISCO 4 s objemem 16 litr� sm�si 

v jaderníku. Stroj bude umož�ovat sou�asn� vyráb�t 4 r�zná jádra. Pro sortiment drobn�jších 

jader se používá technologie vst�elovacího stroje KCBS 12.  

 

Modelárna 

Spole�nost má k dispozici vlastní modelárnu. Kvalifikovaní pracovníci zhotoví modelová 

za�ízení z materiál� požadovaných zákazníkem. Jedná se o materiály – d�evo, lité prysky�ice, 

hliník a ocel. Rovn�ž je zajišt�na údržba modelových za�ízení v majetku zákazníka. 

Technickou dokumentaci pro výrobu model� p�ijímá v klasické výkresové podob� nebo 

zaslanou elektronickou poštou. Dále zpracovává i elektronickou dokumentaci dodanou 

na libovolném médiu. [19] 

 

2.1.3 Sortiment odlitk� 

 
Odlitky pro strojírenství 

Strojírenská výroba byla d�íve oborem, do kterého sm��ovala v�tšina produkce slévárny. 

Poklesem produkce strojíren v devadesátých letech se objem dodávaných odlitk� snížil 

a teprve v posledních dvou letech se trh s t�mito odlitky op�t oživuje.  

 

Odlitky pro elektrotechniku 

Odlitky pro elektrotechnický pr�mysl pat�í ke st�žejnímu sortimentu vyráb�né litiny. Jde 

p�evážn� o odlitky, u kterých je kladen velký d�raz na kvalitu povrch�, dokonalou 

povrchovou ochranu a jakost litiny.  
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Obr. �. 4: Odlitky [19] 

 

 

2.2 Organiza�ní struktura spole�nosti 

Spole�nost GIFF a.s. je rozd�lena na jednotlivé úseky. Jedná se nap�íklad o úsek obchodní, 

technický, výrobní, ekonomický a správní. Každý tento úsek má svého �editele. 

Pod jednotlivé úseky spadají dále pat�i�né útvary. Každý �editel je zodpov�dný za chod 

jednotlivých útvar�.  

 

Ve spole�nosti existuje posloupnost v rozhodovacích pravomocích, kdy se podávané návrhy 

na poradách dostávají až k vedení spole�nosti, kdy p�edstavenstvo spole�nosti má nejvyšší 

pravomoc. 

 

Podrobn� zpracovaná organiza�ní struktura je p�ílohou této diplomové práce. 
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2.3 Analýza trhu slévárenství 

Slévárenství v �eské republice zaujímá 6. až 7. místo ve výrob� odlitk� v Evropské unii. Je 

známo svou dobrou kvalitou odlitk� a ta je také hlavním d�vodem zvyšování výroby odlitk�. 

Slévárenství je perspektivním a významným oborem pr�myslové �innosti v �eské republice, 

který významn� podporuje r�st celé �ady dalších obor� a pr�myslu jako celku. [22] 

 
Ekonomická krize a její d�sledky se dotkly v �eské republice i sléváren. Odhadem se jedná 

o propad výroby ve slévárnách v pr�m�ru o 40 až 50 procent. Propad výroby podle p�edsedy 

�eské slévárenské spole�nosti odpovídá i poklesu obratu. Ten je zhruba 10 až 12 miliard. 

Krize ve slévárenství p�itom podle n�j ješt� n�jakou dobu potrvá. Krize postihla zejména 

slévárny vyráb�jící odlitky pro automobilový pr�mysl, který je jednou z nejvíce krizí 

postižených oblastí. U nich je situace nejsložit�jší, nebo� výpadek produkce �iní v n�kterých 

p�ípadech 50 až 70 procent. Druhou skupinou jsou slévárny vyráb�jící spíše st�edn�sériové 

a malosériové výrobky, u kterých je pokles výroby asi 30 až 50 procent. T�etí skupinou jsou 

slévárny, dodávající nadm�rné kusy odlitk� pro velké investi�ní, nap�íklad strojírenské 

projekty. U nich se doba mezi objednávkou a dodávkou pohybuje v m�sících až po dobu delší 

než rok. T�ch se sou�asná krize zatím p�ímo nedotkla, nebo� vyrábí na základ� smluv z doby 

p�ed krizí. Ale i t�mto slévárnám klesá objem nových zakázek do budoucna. Krize p�itom 

do slévárenství vtrhla velmi rychle. Spole�nosti omezily výrobu na jednu sm�nu a lidem 

vyplácely 60 až 80 procent platu za to, že m�li kratší pracovní týden. [21] 

	ešení se vidí v tom, že místo posílání lidí dom� na �áste�ný úvazek, by je m�ly spole�nosti 

vzd�lávat. Až krize skon�í a slévárny nebudou mít kvalifikované pracovníky, náb�h výroby 

bude o to t�žší. �eská slévárenská spole�nost spole�n� se Svazem sléváren proto požádali 

o dotaci z fond� EU ve výši 30 milion� korun na projekt vzd�lávání pracovník� v �eském 

slévárenství. 

Vyhlídky na budoucnost sléváren se po ekonomické krizi zlepšují. Podle odhad� Svazu 

sléváren by se m�l obor dostat na svou úrove� v dob� p�ed krizí za p�t až šest let. O�ekává se 

každoro�ní p�tiprocentní r�st. Toto je pro slévárny optimistická zpráva. V celém slévárenství 

se v lo�ském roce vyrobilo 420 tisíc tun odlitk�, o rok d�íve to bylo o 100 tisíc více. Jde 

o snížení výroby o jednu p�tinu. P�vodní prognóza byla ješt� horší. P�estože slévárny byly 

nuceny propustit celkem 4 tisíce zam�stnanc�, nedocházelo k razantnímu propoušt�ní 

kvalifikovaných lidí, jak tomu bylo v letech devadesátých. To se ukázalo velkou chybou, 

která by se nem�la znovu opakovat. Cílem je zachovat a udržet zam�stnanost, nau�it se 
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pracovat s lidmi. Zam�stnanci musí naopak akceptovat problematiku nedostatku pracovní 

nápln�, nedostatku zakázek a snížení pracovní doby nap�. na �ty�denní provoz. 

V sou�asné dob� se situace zlepšuje, zahajují se nové typy výroby a spole�nosti získávají 

nová odbytišt�. Celkov� �eské slévárny propluly krizí lépe než konkurence v dalších zemích. 

Nap�íklad v Polsku se snížila výroba 60 procent. Krize položila p�edevším spole�nosti, které 

m�ly problémy už p�ed krizí nebo nerealisticky investovaly. P�íkladem je Slévárna Ostašov 

v Liberci. [21] 

P�i porovnání prvního pololetí 2010 se stejným obdobím 2009 bylo zjišt�no, že objem výroby 

ve slévárenství narostl o 10 až 15 procent. Z toho lze konstatovat, že situace ve slévárenství 

se stabilizovala. Zatímco na vrcholu krize m�ly spole�nosti zakázky maximáln� na týden 

dop�edu, nyní mají výhled na dva m�síce. Šedá litina eviduje r�st kolem 20 procent 

ve srovnání s prvním pololetím 2009. Obor se jako celek odrazil ode dna. K r�stu pomohlo 

p�edevším šrotovné. K oživení nedošlo ale pouze v oblasti automobilového pr�myslu. Je 

znovu zapot�ebí strojírenských díl�, nebo� skladové zásoby spole�ností jsou kv�li krizi 

vy�erpané.  

I p�es letošní nár�st objemu výroby slévárenské spole�nosti snižují po�ty zam�stnanc�. 

V roce 2008 ve slévárenství v �esku pracovalo 24 tisíc zam�stnanc�, v sou�asné dob� je to 

kolem 20 tisíc zam�stnanc�. Stále se hledají úspory ve form� mzdových náklad�, sv�j podíl 

na snižování stav� má i automatizace. Výrazn�ji by se ale propoušt�t již nem�lo. Objem 

výroby ve slévárenství v �esku by se letos m�l udržet na r�stu kolem deseti procent. [21] 

2.4 Konkuren�ní spole�nosti 

Tak jako v jiných oborech v našem tržním hospodá�ství i slévárny mají své konkurenty 

na �eském trhu. Mezi konkurenty �adíme slévárny, jež se zam��ují na stejný výstupní 

sortiment, odlitky stejného zam��ení, bez v�tších rozdíl� ve váhových a rozm�rových 

ukazatelích.  

Mezi konkurenty spole�nost GIFF a.s. pat�í nap�.  

• PROMET FOUNDRY, a.s. 

• FERAMO Metallum International, s.r.o.  

• Slévárny T�inec, a.s. 

• AD Armaturka Dýšina s.r.o. 

• Alfe Brno, s.r.o. 

• Brass s.r.o. 
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2.5 Analýza sou�asného stavu spole�nosti 

2.5.1 Porterova analýza 

Porter�v model p�ti sil pat�í k základním a zárove� nejvýznamn�jším nástroj�m pro analýzu 

konkuren�ního prost�edí spole�nosti a jejího strategického �ízení. Model se snaží odvodit sílu 

konkurence v analyzovaném odv�tví a tím pádem také ziskovost daného sektoru trhu. 

K dosažení tohoto cíle rozebírá p�t klí�ových vliv�, které konkurenceschopnost spole�nosti 

p�ímo �i nep�ímo ovliv�ují. [23] 

Porterových p�t sil:  

• stávající konkurence 

• nová konkurence 

• vliv odb�ratel� (zákazník�) 

• vliv dodavatel� 

• substitu�ní produkty 

 

P�sobení t�chto sil ovliv�uje schopnost spole�nosti v ur�itém odv�tví dosahovat takové míry 

zisku, která p�evyšuje její vložený kapitál. Intenzita vzájemného p�sobení t�chto sil se 

odlišuje v závislosti na daném odv�tví. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající konkurence Vliv odb�ratel� 

Substitu�ní produkty 

 

Vliv dodavatel� 

 

Nová konkurence 

Obr. �. 5: Porter�v model p�ti konkuren�ních sil [zdroj: vlastní zpracování] 
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Stávající konkurence 

Zápasení mezi spole�nostmi o konkuren�ní výhodu m�že mít mnoho podob. Podnik má jistou 

konkuren�ní výhodu, pokud je schopen dodávat relativn� stejn� kvalitní výrobek �i službu 

jako konkurence s nižšími náklady nebo kvalita jeho výrobk� (resp. služeb) p�esahuje kvalitu 

produkt� konkurence. Kvalitou rozumíme jakoukoliv p�idanou hodnotu, m�že jít t�eba i o 

rychlejší dopravu. [23] 

Nej�ast�ji používané nástroje pro konkuren�ní výhody jsou: 

• Technologické inovace 

• Cenové závody 

• Reklamní bitvy 

• Poskytování lepších zákaznických služeb 

• Nové výrobky 

Intenzitu rivality mezi spole�nostmi stejného oboru ovliv�uje rovn�ž:  

• Množství na trhu, tzn. mnoho spole�ností ve stejném odv�tví a jejich vyrovnanost 

• Dynamika r�stu trhu, odv�tví roste pomalu 

• Relativn� vysoké fixní a skladovací náklady 

• Nedostate�ná diferenciace 

• Konkurenti jsou r�znorodí (problémy p�i domlouvání pravidel) 

• Náklady spojené se vstupem spole�nosti na trh [23]  [5] 

 

Jako v jiných odv�tvích v našem tržním hospodá�ství, i slévárenské spole�nosti mají na trhu 

svou konkurenci. Konkuren�ní sout�žení mezi existujícími slévárnami spo�ívá nejvíce 

v cenovém boji a v tzv. “p�etahování zákazník�“ pomocí r�zných marketingových kampaní, 

zavád�ním inovací v oblasti kone�ného obráb�ní odlitk� a vylepšování služeb a technických 

podpor pro zákazníky. Pro spole�nost GIFF a.s. je nejv�tší hrozbou ze strany stávající 

konkurence to, že konkuren�ní podnik dovede zpracovat cenov� lepší nabídku 

pro poptávanou zakázku a následn� jí tak zrealizovat. Spole�nost GIFF a.s. klade na svou 

obranu d�raz na kvalitu zboží, tradici a má dobrou cenovou politiku.  
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Hrozba nové konkurence 

Na trh m�že kdykoliv vstoupit nová spole�nost. Existuje mnoho bariér, které brání vstoupit 

novým hrá��m na trh. Jsou-li p�ekážky vstupu vysoké, je hrozba nov� p�ibývajících 

spole�ností nízká.  

Mezi tyto bariéry pat�í: 

• Vládní politika, regulace vlády (nap�. kapitálová p�im��enost u bank) 

• Patenty a know-how již zavedených spole�ností 

• Aktiva nutná pro vstup na trh - nap�íklad distribu�ní sí� 

• Vysoká loajalita zákazník� k zavedeným zna�kám (diferenciace produktu) 

• Kapitálová náro�nost vstupu do odv�tví 

• P�echodové náklady (náklady pro kupující, p�echázející od produkce stávajícího 

dodavatele k novému dodavateli) [23]  [5]   

 

Nov� vstoupivší spole�nosti si kladou za cíl získat si sv�j podíl na trhu a tímto jednáním tla�í 

na ceny i na náklady již zavedených spole�ností. V oboru slévárenství je hrozba nové 

konkurence pom�rn� nízká, nebo� založení a zavedení slévárenského podniku je po finan�ní 

stránce velice náro�né. Obnáší to jak vysoké materiálové náklady, tak i zvýšené nároky 

na dodržování ekologických podmínek, kde je kladen d�raz na ochranu životního prost�edí. 

S p�ihlédnutím k tomuto faktu nov� vznikajících subjekt� není mnoho, jde spíše o boj 

o zákazníka mezi stávajícími spole�nostmi. Hrozbou jsou tak pro spole�nost GIFF a.s. 

všechny slévárenské podniky na území �eské republiky, které odlévají stejný sortiment 

odlitk�. Bojovat mohou lepší technologií opracování kone�né fáze odlitk�. 

 

Vyjednávací vliv odb�ratel� 

Odb�ratelé jsou silnou skupinou, která m�že vyvíjet zna�ný tlak na prodejní ceny. Jejich síla 

je ovlivn�na mnoha aspekty. Odb�ratelé se od sebe liší svou velikostí, svými pot�ebami, 

požadovanou kvalitou výrobk� (resp. služeb) a potenciálem r�stu.  
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O jejich velké vyjednávací síle hovo�íme, pokud: 

• je koncentrovaná nebo nakupuje velké množství v relaci k celkovému objemu prodeje, 

• produkty, které nakupuje v daném odv�tví, p�edstavují významnou �ást 

odb�ratelových náklad� nebo nákup�, 

• odb�ratelé vytvá�ejí znatelnou hrozbu zp�tné integrace, 

• odb�ratel je pln� informován, 

• produkty, které nakupuje v odv�tví, jsou standardní a není problém p�ejít k jinému 

dodavateli, 

• jestliže mu nehrozí velké p�echodové náklady,  

• velmi malý po�et odb�ratel� – odb�ratelé tla�í na cenu, 

• síla jednoho odb�ratele je tak velká, že dokáže ohrozit dodavatele, nap�. koupí 

konkuren�ních odb�ratel�. [23]  

 

O jejich malé vyjednávací síle hovo�íme, pokud: 
 

• existují velké náklady odb�ratel� na zm�nu dodavatele, 

• odebírají pouze velmi malou �ást produkce,  

• jeden výrobce má na trhu velmi velký podíl. [5] 

 

Rovn�ž jako dodavatelé i odb�ratelé mohou vyvíjet tlak na cenovou hladinu výrobk�. Jejich 

vliv je silný, jestliže je jejich vyjednávací síla v�tší než u ostatních konkurent�. V p�ípad� 

analyzované spole�nosti GIFF a.s. je tlak ze strany odb�ratel� nejvíce vyvíjen na cenu 

výrobk� (odlitk�). Tlak je obzvlášt� znatelný ze strany jednoho z velkých odb�ratel�, který 

p�sobí v globálním evropském prostoru a je tedy st�žejním odb�ratelem této spole�nosti. Dále 

pak odb�ratelé vyvíjejí tlak na inovace a konstruk�ní zm�ny, to znamená pro spole�nost GIFF 

a.s. zvýšené finan�ní nároky na úpravu model� výrobk�. Východiskem je zvolit p�im��enou 

cenovou politiku pro spokojenost zákazník� p�i neustálém inovování a vylepšování kvality 

výrobk�.  
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Vyjednávací vliv dodavatel� 

Rovn�ž dodavatelé si mohou ur�ovat cenu svých výrobk� �i služeb a stávají se silnými, 

pokud: 

• na trhu existuje pouze malé množství dodavatel�, 

• odb�ratelé by museli bez produkt� dodavatel� zastavit produkci, 

• nemusí �elit jiným substitu�ním produkt�m. 

 

Jak je zde již zmín�no, vliv dodavatel� je silný i dle stupn� �etnosti konkuren�ních 

spole�ností. Zde se pak jejich vliv projevuje zvyšováním cen nabízeného zboží �i 

omezováním poskytovaných služeb. Pro spole�nost GIFF a.s. je vliv dodavatel� vysoký 

z d�vod� malé konkurence mezi dodavatelskými subjekty. Jelikož se jedná o úzký okruh 

strategických surovin, které tato spole�nost odebírá jako je nap�. surové železo, dodávky 

pokrývá  jeden hlavní dodavatel.  

Hrozba substitu�ních výrobk� nebo služeb 

Substituty nazýváme produkty z jiného odv�tí, které mohou daný sortiment zboží nahrazovat. 

Plní stejnou funkci a odb�ratel tedy m�že odebírané zboží nahradit substitutem. Tyto výrobky 

pak mohou p�sobit na hladinu ceny, jelikož se stávají konkuren�ními a svou cenou ovliv�ují 

odb�ratele. Ziskovost stávajících spole�ností klesá a tím jsou nuceny tvo�it novou vhodnou 

cenovou a marketingovou strategii.  

Pod názvem identifikace substitut� rozumíme vyhledávání jiných produkt�, které mohou 

splnit tutéž funkci jako produkt daného odv�tví. [5]  

 

Spole�nost GIFF a.s. vyrábí litinové odlitky, a proto se hrozby ze strany substitu�ních 

výrobk� nemusí obávat. Litinové produkty nelze dob�e nahradit a tudíž je hrozba substitut� 

minimální. V minulosti zde probíhaly pokusy nahradit p�vodní materiál plasty, ale 

po odzkoušení se tato volba jevila jako nevyhovující.  

 

2.5.2 SWOT analýza 

Za pomocí SWOT analýzy se vyhodnocuje celkové fungování dané spole�nosti, analyzují se 

problémy nebo nové možnosti jejího r�stu. Jde o metodu ur�ující silné a slabé stránky, 

p�íležitosti a hrozby, které jsou spojené s ur�itým projektem, podnikatelským zám�rem apod. 
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Tato metoda se využívá p�edevším v marketingu. Zakladatelem této metody byl Albert 

Humphrey, který na Stanfordov� univerzit� vedl v 60. a 70. letech 20. století výzkumný 

projekt. Projekt využil na spoust� významných amerických spole�nostech. SWOT analýzu 

�adíme do strategického dlouhodobého plánování.  

S - silné (Strengths) 

W - slabé (Weaknesses) 

O - p�íležitosti (Opportunities) 

T - hrozby (Threats) 

Kompletn� provedená SWOT analýza znamená pro spole�nost výstup, díky kterému m�že 

zvýšit svou výkonnost, zvolit nejlepší postupy v dané situaci a nejlepší chování, které 

maximalizuje p�ednosti a p�íležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. [24]  [9] 

 
 Pomocné dosažené cíle Škodlivé dosažené cíle 

 

Vnit�ní p�vod 

Atributy organizace 

 

Silné stránky 

S – Strenghts 

 

Slabé stránky 

W - Weaknesses 

 

Vn�jší p�vod 

Atributy prost�edí 

 

P�íležitosti 

O - Opportunities 

 

Hrozby 

T - Threats 

 
Tabulka �. 1:  Obecné schéma SWOT analýzy [9] 
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Silné stránky Slabé stránky 

 

• Tradice – po�átky výroby již od r. 
1618 

• Moderní technologie (formovací 
linky, tavící za�ízení) 

• Kvalifikovaný personál zvládající 
výrobní proces  

• Vysoká kvalita finalizace odlitk� 
(kone�né opracování, povrchová 
úprava) 

• Nové technologie v�etn� 
informa�ních systém� 

• Kompletní servis pro zákazníky 
(zpracování výkresové dokumentace 
v 3D, navržení a výroba modelového 
za�ízení) 

• Dislokace – vhodné umíst�ní, 
odb�ratelé jsou v blízkosti a tím se 
snižují p�epravní náklady 

 

 
 

• Vysoké materiálové náklady 
• Úzké portfolio zákazník� 
• Zvýšené nároky na dodržování 

ekolog.podmínek (ochrana 
živ.prost�edí) 

• Vysoká fluktuace zam�stnanc� na 
obslužných (nekvalifikovaných) 
pozicích 

P�íležitosti Hrozby 

 
• Získávání nových zákazník� 
• Rozší�ení exportu 
• Rozší�ení finálních úprav produkt� 

(odlitk�) 
 

 
• Konkurence 
• Pr�b�hy výrobní a finan�ní krize 
• Odbyt u hlavních odb�ratel� 

Tab. �. 2:  SWOT analýza spole�nosti GIFF, a.s. [zdroj: vlastní zpracování] 

 
 

 Z této analýzy lze vyvodit záv�r, že silnou stránkou spole�nosti GIFF a.s. je tradice, která 

sahá až do roku 1618. Dále mezi silné stránky pat�í moderní technologie, do kterých 

spole�nost investuje pro kvalitu svých odlitk�. Jedná se o nejnov�jší formovací linky a tavící 

za�ízení. Spole�nost rovn�ž klade d�raz na kvalifikovaný personál a v neposlední �ad� 

disponuje tou nejvyšší kvalitou finálního opracování výrobk�. Slabou stránkou se jeví vysoké 

náklady na po�ízení materiálu a úzký okruh zákazník�. P�íležitosti vidí samoz�ejm� v získání 

nových odb�ratel�, �ímž by se rozší�il export výrobk� a za nejv�tší hrozbu považují 

konkurenci, se kterou se potýkají i v tomto odv�tví. 
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3 Teoretická východiska finan�ní analýzy spole�nosti 

3.1 Definice finan�ní analýzy 

Finan�ní analýzu tvo�í soubor finan�ních ukazatel�. Tyto ukazatele jsou hlavním zdrojem 

informací, ze kterých se �erpá p�i finan�ním plánování �i strategickém rozhodování. 

P�i finan�ní analýze se využívají ú�etní výkazy spole�nosti jako jsou nap�. rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, výkaz cash flow, �erpat se m�že rovn�ž i z výro�ních zpráv analyzované 

spole�nosti.  

 

Finan�ní analýza je systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy p�edevším 

v ú�etních výkazech. Finan�ní analýza zahrnuje jak zhodnocení minulosti a sou�asnosti, tak 

i p�edvídání budoucích finan�ních podmínek. [6] 

 
Za finan�n� zdravý podnik je možné považovat takový podnik, který je v danou 

chvíli perspektivn� schopen napl�ovat smysl své existence. [7] 

 

V dnešních podmínkách turbulentního podnikatelského prost�edí se uplat�uje silný vliv 

kapitálových trh�. Informace, které se o podnicích získají, významn� ovliv�ují cenu akcií, což 

je d�ležité jak pro potenciální investory, tak i pro vrcholové manažery podniku, nebo� ti jsou 

v�tšinou ohodnoceni na základ� výše ceny akcií na trhu a n�kte�í z nich jsou navíc motivováni 

možností získat a vlastnit ur�itý balík akcií dané spole�nosti. 

 

Finan�ní analýzu lze rozd�lit do dvou oblastí na oblast interní a externí analýzy. Hlavní rozdíl 

mezi nimi je v dostupnosti podklad� pro analýzu. U externí analýzy se využívá dat z b�žn� 

dostupných ú�etních výkaz� hospoda�ení, výkonnosti, majetku podniku a finan�ních 

prost�edk� spole�nosti. Narozdíl od externí analýzy se u interní využívají i data, která se 

považují za tajná a ve�ejnosti nep�ístupná. Jsou p�ístupna jen n�kolika prov��eným 

zam�stnanc�m, vedení a majitel�m. Ve své podstat� jsou v interní analýze obsaženy prakticky 

všechny procesy finan�ního �ízení (hodnocení investi�ních p�íležitostí, �ízení zásob, 

pohledávek, cash flow a manažerského ú�etnictví obecn�). Z výše uvedeného p�ehledu nápln� 

interní analýzy se tak tento pojem v praxi zam��uje se synonymem controlling. 

 
Hlavním cílem finan�ní analýzy se tak stává posouzení vlivu vnit�ního i vn�jšího prost�edí 

spole�nosti, analýza vývoje, analýza vztah� mezi ukazateli, srovnání výsledk� s ostatními 
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spole�nostmi v daném odv�tví, predikce a plánování, analýza variant budoucího vývoje 

a tvorba scéná�� a výb�r nejvhodn�jší varianty v�etn� návrh� managementu �ízení 

a plánování spole�nosti.  

 

Finance a provoz jsou integráln� propojeny. To znamená, že všechny aktivity, které 

spole�nost provádí, veškeré provozní metody, investi�ní aktivity apod., formují její finan�ní 

strukturu. A naopak to p�sobí tak, že �ist� finan�ní rozhodnutí mohou významn� ovlivnit 

provozní aktivitu spole�nosti.  

 

Diplomová práce je zam��ena na oblast externí finan�ní analýzy pr�myslového podniku, která 

by m�la poskytnout nejen hrubou p�edstavu o dané spole�nosti, ale i d�ležité informace 

pro externí subjekty – banky, investory, obchodní partnery.  

 

Finan�ní údaje pat�í mezi d�ležité zdroje informací o spole�nosti, odrážejí její úrove� 

konkurenceschopnosti. Zájem o takovéto informace má mnoho subjekt�. Pot�ebu t�chto 

informací lze rozd�lit z r�zných pohled� zainteresovaných skupin subjekt� takto: 

 

Management 

• provozní analýza 

• �ízení zdroj� 

• ziskovost 

Vlastníci 

• ziskovost 

• kapitálové výnosy 

• tržní ukazatele 

Finan�ní instituce 

• likvidita 

• zadluženost 

• dluhová služba 
 

V��itelé 

• likvidita, ziskovost 

• zadluženost 

• solventnost 

 
Tab. �. 3:  Zdroje informací pro jednotlivé subjekty [zdroj: vlastní zpracování]  
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Management – mezi jeho základní úlohy pat�í maximalizace hodnoty spole�nosti, udržení 

dobrého stavu finan�ního zdraví (p�edevším likvidity, rentability), uspokojování závazk� 

nejr�zn�jších v��itel� a zajišt�ní perspektivního rozvoje spole�nosti. Hodnoty získané pomocí 

interní finan�ní analýzy vypovídají o práci �len� managementu a jsou východiskem 

pro získání pen�žních prost�edk� v podob� investic a další rozvoj spole�nosti. 

 

Vlastníci – vedle informací o likvidit� spole�nosti, jejím zisku a následné výplat� dividend, 

sledují vlastníci výnosnost akcií, jejich likviditu a to, zda kurz akcií odráží jejich skute�nou 

hodnotu. Externí finan�ní analýza této skupin� zprost�edkovává poznatky o perspektiv� 

spole�nosti a o tom, zda je vhodné si v ní nadále držet podíl nebo jej prodat. 

 

Finan�ní instituce – vycházejí p�edevším z externí finan�ní analýzy, která pro n� má 

vypovídací schopnost p�edevším v oblasti likvidity. Zajímají se p�edevším o schopnost 

spole�nosti dostát v�as svým závazk�m a o míru rizika, kterému se vystavují. Zde pat�í 

finan�ní ú�ad, správa sociálního a zdravotního zabezpe�ení, pojiš�ovny. 

 

V��itelé – tato skupina (komer�ní banky, majitelé obligací a další investo�i) sleduje obvykle 

solventnost spole�nosti, její schopnost �ádného splácení zap�j�ené jistiny a úrok� a také 

strategii získání dividend. Tato skupina vychází z informací získaných prost�ednictvím externí 

finan�ní analýzy. 

 

3.2 Zdroje dat pro finan�ní analýzu  

D�ležitým podkladem pro vyhotovení finan�ní analýzy jsou data. Výchozím a základním 

zdrojem informací pro finan�ní analýzu jsou p�edevším tyto výkazy. 

 

Výkazy finan�ního ú�etnictví 

- tyto výkazy se souhrnn� ozna�ují také jako externí výkazy. Podávají p�ehled o stavu 

a struktu�e majetku a zdrojích jeho krytí (nachází se v rozvaze), o tvorb� a užití výsledk� 

hospoda�ení (ve výkazu zisku a ztráty) a v neposlední �ad� rovn�ž o pohybu pen�žních tok� 

(ve výkazu cash flow). 
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Výkazy vnitropodnikového ú�etnictví 

- tyto výkazy se ozna�ují jako interní zdroje informací, jelikož data v nich obsažená nejsou 

ve�ejn� dostupná. Interní zdroje informací nepodléhají žádné jednotné metodické úprav� 

a každá spole�nost si je vytvá�í podle svých pot�eb. Pat�í zde výkazy zobrazující vynakládání 

podnikových náklad� v r�zných �len�ních (nap�. druhové a kalkula�ní), výkazy o spot�eb� 

náklad� na jednotlivé výkony atd.  

Informace se ned�lí pouze na interní a externí, ale rovn�ž na finan�ní, kvantifikovatelné 

nefinan�ní informace a nekvantifikovatelné informace. D�ležitým faktorem ovliv�ujícím 

kvalitu informací je zásada v�rného zobrazení skute�nosti. 

Data musí mít jednu d�ležitou vlastnost a tou je srovnatelnost – �asová a podniková.  �asová 

srovnatelnost znamená, že spole�nost nesmí v pr�b�hu roku m�nit postupy ú�tování, principy 

oce�ování nebo zp�sob odpisování majetku. Tyto zm�ny lze provést pouze na p�elomu roku, 

pokud díky nim dosáhne spole�nost v�rn�jšího a pravdiv�jšího zobrazení skute�nosti. 

Podniková srovnatelnost je ovlivn�na �adou faktor�, nap�. oborová srovnatelnost, historické 

hledisko, geografické hledisko, politické a legislativní hledisko. Podniková srovnatelnost 

umož�uje zejména srovnání s konkurencí. [10] 

 

3.3 Základní výkazy finan�ního ú�etnictví 

3.3.1 Rozvaha 

Rozvaha pat�í mezi základní ú�etní výkaz. Ostatní finan�ní výkazy vznikly až odvozením 

z pot�eby detailn�jšího sledování vybraných ekonomických statistik. Rozvaha zachycuje stav 

majetku podniku (aktiva) a zdroj� jeho krytí (pasiva) k ur�itému �asovému okamžiku. 

Struktura aktiv bývá ozna�ována jako majetková struktura podniku. Pasiva tvo�í strukturu 

podnikového kapitálu, z jehož �ásti je majetek financován. Stru�né �len�ní aktiv a pasiv 

zobrazuje následující tabulka. 
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Rozvaha k (datu) 

Aktiva Pasiva 

 
Dlouhodobý majetek - stálá aktiva 

• dlouhodobý nehmotný majetek 

• dlouhodobý hmotný majetek 

• dlouhodobý finan�ní majetek 

 

 

 

 

 

Ob�žný majetek 

 

• zásoby  

• pohledávky 

• krátkodobý finan�ní majetek 

• pen�žní prost�edky 

 

P�echodná  aktiva 

 
 Vlastní kapitál 

• základní kapitál 

• podnikové fondy 

o kapitálové fondy  

o fondy tvo�ené ze zisku 

• VH nerozd�lený z min. let 

• VH nerozd�lený z b�ž. roku 

 

 

Cizí kapitál 

• úv�ry 

• závazky (krátkodobé, dlouhodobé) 

• rezervy 

 

 

 

P�echodná pasiva 

 

A = 
P 

Tab. �. 4: �len�ní položek v rozvaze [zdroj: vlastní zpracování] 

 

 

3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty podrobn� zachycuje toky náklad� a výnos�, informuje o výši výsledku 

hospoda�ení, který byl za dané období vytvo�en a informuje o objemech a skladb� náklad� 

a výnos�, které se na jeho dosažení podílely. 
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Náklady p�edstavují pen�žní vyjád�ení spot�eby výrobních �initel�. S tvorbou náklad� je 

spojen úbytek majetku spole�nosti vykazovaný v bilanci majetku. V ú�etní praxi se náklady 

ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spot�eba, opot�ebení majetku a p�ír�stek závazk�.  

 

Výnosy p�edstavují pen�žní vyjád�ení výsledk� spojených z provozování podnikatelské 

�innosti a p�edstavují finan�ní �ástky, na které má spole�nost nárok z titulu prodeje zboží 

a služeb. [2] 

 

Výsledek hospoda�ení se d�lí do t�í �ástí, výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost, z finan�ní 

�innosti a z mimo�ádné �innosti. Jejich sou�et pak tvo�í kone�ný výsledek hospoda�ení. 

 

3.3.3 Výkaz cash flow 

Hlavním úkolem výkazu cash flow je objasnit faktory ovliv�ující p�íjem a výdej hotovosti 

k ur�itému okamžiku. Výkaz cash flow m�žeme rozd�lit podle základních aktivit podniku 

na provozní, investi�ní a finan�ní. Cash flow se sestavuje pomocí p�ímé a nep�ímé metody 

zp�sobu výpo�tu.  

 

3.4 Metody výpo�tu finan�ní analýzy 

Ve finan�ním hodnocení spole�nosti jsou využívány metody finan�ní analýzy jako nástroje 

finan�ního managementu nebo ostatních uživatel�. Klasická finan�ní analýza obsahuje dv� 

navzájem propojené �ásti: 

• kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu 

• kvantitativní, tzv. technickou analýzu 

 

Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborník�, na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Východiskem fundamentální 

analýzy spole�nosti je obvykle podrobné zjišt�ní prost�edí, ve kterém se nachází. Kvalitativní 

analýza vytvá�í základní rámec pro technickou (kvantitativní) finan�ní analýzu. 
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Technická analýza využívá matematické, statistické a další algoritmizované metody, které 

vedou ke kvantifikativnímu zpracování ekonomických dat s následným ekonomickým 

posouzením výsledk�. Použití technické analýzy a její výsledné hodnocení se neobejde 

bez srovnání s jednotlivými záv�ry dosaženými jinými postupy a bez kvalifikovaného 

ekonomického posouzení. Technickou analýzu m�žeme dále �lenit na pom�rovou, 

horizontální a vertikální, absolutních ukazatel�, analýzu soustav ukazatel� a matematicko - 

statistické metody. [6] 

 

3.5 Základní nástroje finan�ní analýzy - pom�rové ukazatele 

Základním nástrojem finan�ní analýzy jsou pom�rové ukazatele. Za ur�itých okolností m�že 

být velice vhodné i posouzení absolutních nebo rozdílových ukazatel�. Využití pom�rových 

ukazatel� spo�ívá v porovnání vypo�ítaného ukazatele: [2] 

 

a) Se stanovenou normou (standardem) – m�lo by se jednat o žádoucí hodnoty, které si 

stanoví vedení spole�nosti bu� jako ur�itou hodnotu (nap�. ukazatel rentability tržeb 

nesmí klesnout pod 10 %) nebo jako rozp�tí hodnot (nap�. ukazatel likvidity druhého 

stupn� musí být v rámci intervalu 0,8 až 1,4, nižší hodnota by ohrozila likviditu 

spole�nosti, zatímco vyšší by snižovala rentabilitu). 

b) Se stejným ukazatelem jiné spole�nosti ve stejném období – nejlepší je porovnání 

s konkurencí nebo alespo� se subjekty vyvíjející �innost ve stejném odv�tví. Více se 

tomuto tématu v�nuje oblast benchmarkingu. 

c) S doporu�ovanou hodnotou – v�tšina za�áte�ník� požaduje, aby spolu se zp�sobem 

výpo�tu ukazatele a jeho využitím obdrželi i hodnotu, jakou by m�l daný ukazatel 

dosahovat. Nutností ovšem je posuzovat daný ukazatel v kontextu s jinými 

skute�nostmi. Pro n�které ukazatele se p�esto tyto hodnoty jen orienta�n� uvád�jí. 

d) Se stejným ukazatelem stejné spole�nosti ale v jiném �asovém období. 

e) S rozpo�tem nebo plánem. 

 

	ada velkých spole�ností má natolik široký výrobní program a �lení se na tolik výrobních 

divizí, že není možné jednoduše využít soubor oborových pr�m�r� pro srovnávací ú�ely. 

Z toho plyne, že p�i mezipodnikovém srovnávání má pom�rová analýza vyšší smysluplnost u 

menších, úzce zam��ených spole�ností. [15] 
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Externí pom�rové ukazatele tvo�í 5 základních skupin: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3.5.1 Ukazatele rentability 

Cílem podnikání je dosahování zisku. Avšak zisk v absolutní hodnot� nám neumožní 

porovnávat hodnoty mezi r�znými spole�nostmi a v p�ípad� navyšování základního kapitálu 

dokonce ani hodnoty stejné spole�nosti v r�zných �asech. Proto zisk vkládáme do pom�ru 

s jinou hodnotou, �ímž dostáváme pom�rové ukazatele rentability. Ukazatele rentability 

vypovídají o tom, jak spole�nost zhodnocuje sv�j majetek, jak nakládá s aktivy a jak využívá 

své finan�ní zdroje. Vstupní data vycházejí z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ukazatele 

rentability se obecn� definují jako pom�r zisku a vložených prost�edk� a konstruuje 

se následujícím zp�sobem: [13] 

 

kapitálýinvestovan

zisk
ziskumíra =  

 
 
 

 

Rentability 

 
 
 

 

Zadluženosti 

 
 
 

Kapitálového 
trhu 

 
 
 

 

Likvidity 

 
 
 

 

Aktivity 

 
 
 

 

Pom�rové 
ukazatele 

Obr.�. 6: Rozd�lení základních pom�rových ukazatel� do skupin 
[zdroj: vlastní zpracování] 
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Rentabilita (výnosnost) vyjad�uje, do jaké míry a jak rychle se vklad do spole�nosti vyplatí. 

Proto ukazatele rentability charakterizují vztahy mezi ziskem a kapitálem. [11] 

 

Vzhledem k r�zným definicím vloženého kapitálu a druh� zisku se nabízí použití více 

r�zných variant ukazatel�. Každý má potom mírn� odlišnou vypovídací schopnost a lze jej 

použít k jiným ú�el�m. Ukazatel je vhodné posuzovat v �asové �ad� nebo v rámci oboru 

i mezi jednotlivými podniky. Hodnota ukazatele hodn� závisí i na strategii spole�nosti a jejich 

cílech (dosažení nejv�tšího podílu na trhu atd.). V tabulce je uveden p�ehled uznávaných 

zkratek pro jednotlivé druhy výsledk� hospoda�ení. 

 

EAT Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 

EBT Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 

EBIT Zisk p�ed zdan�ním a úroky – provozní VH 

EBITDA Zisk p�ed zdan�ním, úroky a odpisy 

RE Zadržený zisk 

NOPAT Zisk z b�žné �innosti po zdan�ní + úroky 

EAC Zisk pro akcioná�e  

 
Tab. �. 5: Jednotlivé druhy výsledk� hospoda�ení [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 
Nej�ast�ji užívanými ukazateli jsou: 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

kapitálvlastní

EAT
ROE =

 
 

Rentabilita vlastního kapitálu je klí�ovým kritériem hodnocení úsp�šnosti spole�nosti 

zejména pro majitele a pro p�ípadné zájemce, nebo� vytvo�ený zisk se posuzuje jako výd�lek 

z vloženého kapitálu. Hodnota ROE by tak m�la být vyšší než bezriziková investice (v �R se 

nabízí výnos z p�tiletých státních dluhopis�). V duchu základního pravidla investi�ní �innosti, 

kdy se od vyššího rizika o�ekává vyšší výnosnost, je výše ROE klí�ovým faktorem 

pro investory v rámci alokace jejich prost�edk�. [3] 



30 

 

Rentabilita aktiv (ROA) ze zisku p�ed zdan�ním a úroky (EBIT) 

 

aktiva

EBIT
ROA =

 
 

Ukazatel pom��uje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdroj� jsou financována. [8]  

Je-li do �itatele dosazen EBIT (který odpovídá v ú�etní metodice zhruba provoznímu zisku), 

potom ukazatel m��í hrubou produk�ní sílu aktiv spole�nosti p�ed odpo�tem daní 

a nákladových úrok�. [13] 

 

Znalost rentability aktiv umož�uje stanovit mezní úrokovou sazbu, za kterou m�že spole�nost 

p�ijmout úv�r. Pro úrokovou míru úv�ru musí platit následující vztah, že ROA musí být vyšší 

než úroková sazba úv�ru, v opa�ném p�ípad� není pro spole�nost použití úv�ru výhodné. 

P�i užití hodnoty výsledku EAT ukazatel pom��uje vložené prost�edky nejen se ziskem, ale 

i s úroky, jež jsou odm�nou v��itel�, za jimi zap�j�ený kapitál. Fiktivní zdan�ní úrok� pak 

vyjad�uje skute�nou cenu cizího kapitálu. [3] 

 

Z analýzy ukazatele ROA lze tedy odvozovat základní strukturu financování spole�nosti 

a p�ípadn� její silné a slabé stránky. Vypovídací schopnost o zhodnocování vložených 

prost�edk� je vyšší než v p�ípad� ROE z d�vodu komplexn�jšího pohledu na prost�edky 

spole�nosti. 

 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 

tržby

EAT
ROS =

 

 

Pokud má tento ukazatel nižší hodnotu, než je pr�m�r v odv�tví nebo sektoru, znamená to, že 

ceny výrobk� jsou relativn� nízké, p�ípadn�, že má spole�nost vysoké náklady. Nabízí se 
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možnost sestavit ukazatel v r�zných variantách podle charakteru tržeb z d�vodu zjišt�ní, zda 

spole�nost vytvá�í hodnotu v �innostech, u kterých se to p�edpokládá, �i nikoliv. [3] 

 

Ukazatel je možno ztotožnit se ziskovou marží, kdy se vypo�ítá jako �istý zisk d�lený tržbami 

za prodej zboží. Ukazuje zisk na korunu obratu, udaný v halé�ích a �asto i v procentech. [14] 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

 

aktiva

EAT
ROI =

 
 

Ukazatel rentability investic je velice oblíbeným ukazatelem, který se spíše než 

v celopodnikovém m��ítku používá pro hodnocení jednotlivých investi�ních projekt�. Tento 

ukazatel je d�ležitý rovn�ž z pohledu investora, který investoval do nákupu dané spole�nosti 

a pot�ebuje informaci, jaká je rentabilita jeho investice.  

 

Rentabilita dlouhodobých zdroj� (ROCE) 

Return on Capital Employed neboli rentabilita vloženého kapitálu  

 

kapitálýinvestovan

EBIT
ROCE =

 

  

Pom��uje celkové výnosy investor� s dlouhodobými finan�ními prost�edky spole�nosti. 

Ukazatel slouží k prostorovému srovnání spole�ností, zejména monopolních jako nap�. 

vodárny �i telekomunikace. Umož�uje mezipodnikové srovnání v rámci r�zných zemí. [12] 

 

3.5.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity charakterizují schopnost spole�nosti dostát svým závazk�m a úzce 

navazují na ukazatele zadluženosti. Pod pojmem likvidita chápeme obecnou schopnost 

spole�nosti hradit své závazky a získávat dostatek pen�žních prost�edk� pot�ebných 

k provedení ur�itých plateb souvisejících s podnikáním. Mezi nejznám�jší ukazatele likvidity 

�adíme ukazatel celkové likvidity, ukazatel pohotové likvidity a ukazatel okamžité likvidity.  
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Nejlikvidn�jším finan�ním ob�žným majetkem jsou peníze na pokladn�, dále peníze 

na bankovních ú�tech. Pro tato aktiva se v n�meckém prost�edí používá termín prost�edky 

I. stupn�. Prost�edky II. stupn� tvo�í pohledávky jak s krátkou, tak s dlouhou dobou splatnosti 

a nakonec prost�edky III. stupn� jsou tvo�eny zásobami. Zpen�žení prost�edk� II. a III. stupn� 

se doporu�uje jen v p�ípadech insolvence a to pouze jako nouzové krátkodobé �ešení. [15] 

 

 

B�žná likvidita (Current Ratio) – likvidita 3.stupn� 

 

závazkykrátkodobé

aktivaOb�žná
likviditaB�žná =

 

 

Tento ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky 

v��itel� v p�ípad�, kdy prom�ní všechna svá ob�žná aktiva v pen�žní prost�edky. Doporu�ená 

hodnota pro b�žnou likviditu se liší v závislosti na autorovi. N�kte�í auto�i uvád�jí jako 

optimum hodnotu 1,8 – 2,5. Jinde je pro pr�myslové spole�nosti uvád�ná hodnota 1,5 coby 

akceptovatelná. Zcela zjevn� je problematická hodnota menší než 1, která poukazuje na to, že 

krátkodobé závazky není možné z ob�žných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých 

zdroj� financování, potažmo z prodeje dlouhodobého majetku. Obecn� lze �íci, že �ím stálejší 

jsou p�íjmy spole�nosti a �ím jist�jší jsou zdroje jejich p�íjm� (nap�. pomocí rámcových 

smluv se zákazníky), tím m�že být hodnota b�žné likvidity blíže jedné. 

B�žná likvidita m��í, kolikrát pokrývají ob�žná aktiva krátkodobé závazky spole�nosti. Tato 

likvidita je ost�e sledována v��iteli, nebo� je informuje o tom, jak je spole�nost schopna 

uspokojit jejich pohledávky, pokud by všechna ob�žná aktiva prom�nila v pen�žní prost�edky. 

[16] 

 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) – likvidita 2.stupn� 

 

závazkykrátkodobé

zásobyaktivaOb�žná
likviditaPohotová

−
=

 

 

Pohotová likvidita z výpo�tu vylu�uje zásoby, coby artikl nezbytný pro zachování chodu 

spole�nosti a zárove� coby artikl, který �asto není možné pohotov� p�em�nit na pen�žní 
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prost�edky. U spole�ností, které se zabývají službami, je proto pohotová likvidita tém�� 

identická jako b�žná likvidita. U výrobních spole�ností se naopak tato hodnota m�že pom�rn� 

podstatn� lišit.  Pr�m�rná strategie doporu�uje hodnoty v rozmezí 0,7 – 1,0. Konzervativní 

strategie pak 1,1 – 1,5 a agresivní strategie je reprezentována hodnotami 0,4 – 0,7. Vyšší 

hodnoty než 1,5 nazna�ují, že spole�nost má velkou �ást svých pohotových prost�edk� vázánu 

v neproduktivních pohotových prost�edcích, které však nep�ináší žádný nebo jen minimální 

úrok. [16] 

 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) – likvidita 1. stupn� 

závazkykrátkodobé

majetekFinan�ní
likviditaOkamžitá =  

Okamžitá likvidita je ukazatel, vyjad�ující okamžitou schopnost spole�nosti uhradit své 

krátkodobé závazky. P�edstavuje nejp�ísn�jší pohled na likviditu. Pro úhradu t�chto závazk� 

m�že být použit finan�ní majetek – tj. hotovost v pokladnách, na b�žných ú�tech spole�nosti 

a hotovost uložená v krátkodob� obchodovatelných cenných papírech. Doporu�ená hodnota 

se pohybuje mezi 0,2 – 0,5. [16] 

3.5.3 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele vypovídají o schopnosti spole�nosti �ídit položky pracovního kapitálu (p�íp. 

jiné zdroje) a rychlosti obratu jednotlivých složek. N�které zejména americké zdroje namísto 

tržeb hovo�í rad�ji o �istých tržbách, tzn. že do �itatele je dosazen sou�et tržeb za prodej zboží 

a tržeb za prodej vlastních výrobk� a služeb. P�i uvád�ní �istých tržeb se tedy nepo�ítá 

se zm�nou stavu zásob vlastní �inností ani s aktivacemi, které slouží pro vyjád�ení 

vnitropodnikových výkon�. S �asovým rozlišením se pak v tomto p�ípad� nepo�ítá.  

 

Skupina ukazatel� aktivity udává, jak úsp�šn� využívá management spole�nosti aktiva. 

Jelikož aktiva jsou dle rozvahy strukturována do n�kolika úrovní, nap�. aktiva celková, 

dlouhodobá, ob�žná, tak i ukazatele aktivity jsou konstruovány ve smyslu této 

strukturovanosti. U t�chto ukazatel� platí, že výsledné hodnoty je vhodné pom��ovat 

ve vztahu k odv�tví, v n�mž spole�nost p�sobí. [4] 

 



34 

Obrat aktiv (Assets Turnover Ratio) 

Aktiva

Tržby
aktivObrat =  

Tento ukazatel vypovídá o tom, kolik prost�edk� je spole�nost  schopna ro�n� vygenerovat 

ze zdroj�, které má k dispozici tzn., kolik korun tržeb p�ipadá na jednu korunu aktiv. Ukazatel 

aktiv má spolu s rentabilitou tržeb významný vliv na rentabilitu aktiv. Obecná doporu�ení 

uvád�jí, že p�ijatelné hodnoty se nacházejí v intervalu 1,6 – 2,9. [17] 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 

Zásoby

Tržby
zásobObrat =  

Ukazatel udává, kolikrát je b�hem roku každá položka zásob p�em�n�na v hotovost (prodána) 

a znovu uskladn�na. P�ináší p�ehled o úrovni likvidity t�chto zásob. 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

tržby

zásoby
zásobobratuDoba

365.
=  

Ukazatel udává, kolikrát je v pr�b�hu roku každá položka zásob spole�nosti prodána a znovu 

uskladn�na. Nejp�ijateln�jší je udržovat dobu obratu zásob na ekonomicky a technicky 

od�vodn�né výši. Dlouhodob� by m�l tento ukazatel klesat. �ím menší je jeho hodnota, tím 

efektivn�ji dokáže spole�nost �ídit sv�j sklad. Pravdou však je, že doba obratu zásob nijak 

nezohled�uje to, jestli náhodou na sklad� neleží již rok turbína za 100 milion� K�, zatímco 

propisky za 5 K� se prodávají do jednoho dne. 

Doba (obratu) splatnosti pohledávek (Average Collection Period) 

tržby

pohledávky
pohledáveksplatnostiDoba

365.
=  

Ukazatel udává, jak dlouhá je pr�m�rná splatnost pohledávek respektive kolik dní poskytuje 

v pr�m�ru spole�nost bezúro�ný dodavatelský úv�r svým zákazník�m. V praxi lze hodnotu 
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okolo 14 považovat za výbornou a hodnotu nad 70 za nep�íliš uspokojivou. Tento ukazatel 

navíc mezi �ádky �íká, jak moc silnou vyjednávací pozici má spole�nost v��i svým 

zákazník�m. �ím menší je hodnota, tím je více z�ejmé, že je pro zákazníky významná. 

Ukazatel by m�l mít co nejmenší velikost. Delší pr�m�rná doba inkasa pohledávek znamená 

v�tší pot�ebu úv�r� a tím i vyšší náklady. [17] 

 

Doba (obratu) úhrady krátkodobých závazk� (Creditors Payment Period) 

tržby

závazkykrátkodobé
závazk�chkrátkodobýúhradyDoba

365.
=  

Ukazatel udává, jak dlouho spole�nost odkládá platbu faktur svým dodavatel�m. Tento 

ukazatel by m�l být stabilní bez v�tších odchylek. U n�kterých spole�ností však m�že být 

pon�kud problematické zahrnutí závazk� k ovládajícím a �ídícím osobám, které tento údaj 

mohou významn� zkreslit. U tohoto ukazatele se mezi �ádky píše, jak moc silnou vyjednávací 

pozici má spole�nost v��i svým dodavatel�m a potažmo i zam�stnanc�m. Op�t platí, že �ím 

vyšší hodnotu výpo�et ukáže, tím siln�jší je pozice dané spole�nosti, a to nejen nutn� v oblasti 

jednání s dodavateli.  

3.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah o úv�rovém zatížení spole�nosti. Zadluženost však 

nemusí být pouze negativního charakteru. Její r�st m�že p�isp�t k celkové rentabilit�, a tím 

k vyšší tržní hodnot� spole�nosti, avšak sou�asn� zvyšuje riziko finan�ní nestability. 

K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatel�, mezi nejznám�jší pat�í celková zadluženost, 

koeficient zadluženosti, úrokové krytí, úrokové zatížení, dlouhodobá zadluženost, b�žná 

zadluženost, úv�rová zadluženost a doba návratnosti úv�ru. 

Zadlužeností nazýváme skute�nost, kdy spole�nost financuje svá aktiva cizími zdroji. Není 

možné využívat k financování pouze veškerá svá aktiva z vlastního kapitálu nebo naopak 

pouze z cizích zdroj�. Základním problémem ve finan�ním �ízení spole�nosti je stanovení 

výše pot�ebného kapitálu a rovn�ž jeho správné skladby. Analýza zadluženosti hledá 

optimální vztah a optimální kapitálovou strukturu dané spole�nosti. Ta má zásadní vliv na její 

kvalitní a zdravý finan�ní rozvoj. Na kapitálovou strukturu lze pohlížet ze dvou úhl� – z úhlu 

v��itele a z úhlu akcioná�e. Z pohledu v��itele je riziko v��itele tím v�tší, �ím je vyšší podíl 
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cizího kapitálu na kapitálu celkovém. Z pohledu akcioná�e je sledován fakt, že �ím vyšší je 

podíl financování dluhového, tím více rizikové jsou akcie. [6] 

 

Celková zadluženost 

aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženosCelková =  

Tento ukazatel m��í podíl v��itel� na celkovém kapitálu. �ím je hodnota tohoto ukazatele 

vyšší, tím vyšší je riziko v��itel�. Celková zadluženost p�edstavuje podíl celkových závazk� 

(cizích zdroj�) k celkovým pasiv�m a m��í podíl v��itel� na celkovém kapitálu. [8] 

Vztah mezi mírou zadlužení a platební schopností není, ovšem lze všeobecn� konstatovat, že 

z pohledu v��itele je lepší nízká míra zadluženosti. �ím je ukazatel zadluženosti vyšší        

(nad 50 %), tím více v��itelé váhají s poskytnutím úv�ru. 

 

Koeficient samofinancování 

pasivacelková

kapitálvlastní
ánísamofinanKoeficient =cov

 

 

Koeficient samofinancování poskytuje p�ehled o finan�ní struktu�e spole�nosti. Vypovídá, 

do jaké míry je spole�nost schopna financovat svá aktiva vlastním kapitálem. [15] 

Úrokové krytí 

Informuje o tom, kolikrát p�evyšuje zisk placené úroky. Pokud je ukazatel roven 1, znamená 

to, že na placení úrok� je t�eba celého zisku a na vyplácení dividend nez�stanou finan�ní 

prost�edky. Pokud je hodnota menší než 1, znamená to, že spole�nost nevyd�lá ani na úroky. 

�ím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je to pro spole�nost efektivn�jší. Doporu�ená 

hodnota je 3 - 6. [8] 

úrokynákladové

EBIT
krytíÚrokové =  
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Úrokové zatížení  

Tento ukazatel je opakem úrokového krytí a vyjad�uje, jakou �ást celkového vytvo�eného 

efektu od�erpávají úroky. Pokud má spole�nost dlouhodob� nízké úrokové zatížení, m�že si 

dovolit vyšší podíl cizích zdroj�. Na rozdíl od úrokového krytí je pro spole�nost lepší nižší 

hodnota ukazatele.    

EBIT

úrokynákladové
zatíženíÚrokové =  

 

Dlouhodobá zadluženost  

aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
tzadluženosDlouhodobá =  

Vyjad�uje, jaká �ást aktiv spole�nosti je financována dlouhodobými dluhy. Napomáhá nalézt 

optimální pom�r dlouhodobých a krátkodobých cizích zdroj�. Do dlouhodobých cizích zdroj� 

se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úv�ry a rezervy. 

B�žná zadluženost  

aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
tzadluženosB�žná =  

Pom��uje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. �itatel zahrnuje krátkodobé závazky, 

b�žné bankovní úv�ry, pasivní, p�echodné a dohadné položky.  

Úv�rová zadluženost 

kapitálvlastní

dluh
tzadluženosÚv�rová =  

Je d�ležitým faktorem u spole�ností, u nichž jsou rozhodující formou financování cizí zdroje. 

Úv�rová zadluženost by m�la být pokud možno v �ase stabilní.  
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Doba návratnosti úv�ru 

flowcashprovozní

majetekfinan�nízdrojecizí
úv�ruinávratnostDoba

−
=

 

 

Udává po�et nutných let pot�ebných ke splácení úv�r� z provozního cash flow 

(EAT + odpisy). Tento ukazatel používají bankovní ústavy p�i rozhodování o poskytnutí nebo 

neposkytnutí úv�ru. Doporu�ená hodnota u finan�n� zdravých spole�ností je 3 roky. [17] 

 

Finan�ní páka 

Pojem finan�ní páka znamená využití cizího kapitálu spole�ností, tedy kolikrát celkový 

kapitál p�evyšuje vlastní kapitál. Ukazatelem finan�ní páky se hodnotí, jak je výnosnost 

spole�nosti a rentabilita vlastního kapitálu ROE ovlivn�na cizím kapitálem. Pokud je hodnota 

finan�ní páky v�tší než nula, pak ROE > ROA. [18] 

Jedná se tedy o p�evrácenou hodnotu koeficientu samofinancování. S r�stem hodnoty 

ukazatele roste zadluženost spole�nosti.  

 

kapitálvlastní

aktivacelková
pákaFinan�ní =

 

 

3.5.5 Ukazatele provozní (výrobní) 

Využívají se ve vnit�ním �ízení spole�nosti. Pomocí t�chto ukazatel� se m��í efektivnost 

vynaložených provozních náklad� na r�zné ú�ely. Podobn� jako u p�edešlých, je pozitivní 

jejich r�st v �ase. [11]   

Pomáhají managementu spole�nosti sledovat a analyzovat vývoj její základní aktivity. [8] 

 

Produktivita práce 

Produktivita práce obecn� znamená množství produkce zhotovené jedním pracovníkem 

za jednotku �asu. Vyjad�uje ú�innost lidské práce, schopnost vytvá�et hodnoty. Produktivita 

se m��í pom�rem mezi objemem produkce vyrobené za ur�itou dobu a množstvím práce na ni 

vynaložené. Vynaložená práce je doba jejího trvání, tj. po�et sm�n, hodin nebo po�et osob 

zapojených do výroby daného objemu produkce.  
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Výpo�et produktivity práce je následující:  

t

Q
P =  

P – produktivita práce 

Q – objem produkce  

t – spot�eba práce (doba vynakládání práce na objem práce Q nebo pr�m�rný eviden�ní stav 

pracovník� v daném období). 

 

R�st produktivity práce se projevuje snížením množství práce vynaložené na výrobu jednotky 

produkce nebo zvýšením objemu vyrobené produkce p�i stejném množství vynaložené práce. 

R�st produktivity práce vede k úspo�e vynakládané práce i úspo�e mzdových náklad�. 

 

Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita vyjad�uje, jak vysoký podíl výnos� p�ipadá na 1 korunu vyplacených 

mzdových náklad�.  

 

nákladymzdové

výnosy
taproduktiviMzdová =  

 

Mzdová rentabilita  

Mzdová rentabilita pom��uje hospodá�ský výsledek za b�žnou �innost a jeho velikost 

p�ipadající na 1 korunu mzdových náklad�. 

 

nákladymzdové

�innostb�žnouzavýsledekýhospodá�sk
arentabilitMzdová =  

 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

Ukazatel této produktivity by m�l být co nejvyšší a vyjad�uje stupe� využití dlouhodobého 

hmotného majetku.  

 

cen�po�izovacívDHM

výnosy
taproduktivi =  
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Ukazatel stupn� odepsanosti 

Jeho výpo�tem zjistíme, na kolik procent je odepsán v pr�m�ru DHM. 

 

cenáchchpo�izovacívDHM

cenyz�statkovézaDHM
DHMOpot�ebení =  

 

Vliv zásob na výnosy 

Žádaná je co nejmenší hodnota tohoto ukazatele. Udává, jaký objem zásob je vázán na jednu 

korunu výnos�.  [8] 

výnosy

zásoby
výnosynazásobyVázanost =  

 

 

3.6 Analýza stavových ukazatel� 

Tato analýza využívá údaje obsažené p�ímo v ú�etních výkazech. Zabývá se zm�nami 

absolutní hodnoty ukazatel� v �ase a rovn�ž zjiš�uje její procentní zm�ny. Uplatn�ní 

absolutních ukazatel� se naskýtá v analýze vývojových trend� a v procentní analýze 

komponent. [18] 

St�žejním bodem této analýzy je horizontální a vertikální rozbor finan�ních výkaz�. Oba 

uvedené rozbory umož�ují vid�t p�vodní údaje z ú�etního výkazu rozvahy v ur�itých 

souvislostech. [4] 

Cílem je rozbor finan�ní situace v�etn� jejích p�í�in v minulosti a dle získaných informací 

sestavit finan�ní plán dané spole�nosti.  

3.6.1 Horizontální analýza 

Pomocí horizontální analýzy se provádí porovnávání konkrétních hodnot položek rozvahy, 

kdy se sledují meziro�ní zm�ny. Pomáhá vysledovat jednotlivé odchylky, ke kterým 

v hodnocené spole�nosti došlo a trendy v jejím hospoda�ení. [11] 

 

P�i p�edvídání vývoje pro nastávající období u jednotlivých položek rozvahy se musí rovn�ž 

brát v potaz zm�ny v makroekonomické sfé�e, jako je nap�. inflace, regulace cen a výchylky 

m�nového kurzu). Tyto odhady mohou být dosti nep�esné s p�ihlédnutím k dob� 

dynamického rozvoje ekonomiky. [1] 
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Matematicky lze horizontální analýzu vyjád�it následovn�:  

 

absolutní zm�na = ukazatel t – ukazatel t-1 

1

)100.(

−

=

tukazatel

ukazatelabsolutní
zm�naprocentní  

3.6.2 Vertikální analýza 

Tato analýza bývá nazývána jako strukturální. Jednotlivé položky ú�etních výkaz� vyjad�ují 

procentní podíl k zvolené základn�, která p�edstavuje 100 %. Jako základna se ve v�tšin� volí 

celková bilan�ní suma. Analýza spo�ívá tedy v tom, kolika procenty se  jednotlivé položky 

rozvahy podílí na celkové sum� aktiv (pasiv). 

Uplatn�ní vertikální analýzy je zejména p�i plánování v rámci spole�nosti a díky procentnímu 

vyjád�ení lze zjišt�né výsledky porovnat s ostatními spole�nostmi aktivními ve stejném oboru.  

Neodhalí ovšem p�í�iny vedoucí k procentuální zm�n� daných položek rozvahy k celkové 

bilan�ní sum� a to lze považovat za slabou stránku této analýzy. Procentní ukazatele 

vertikální analýzy vyjad�ují strukturu aktiv p�ípadn� pasiv a na základ� této struktury lze 

vyjád�it složení hospodá�ských prost�edk� pot�ebných pro výrobní a obchodní procesy 

spole�nosti a zdroje jejich po�ízení. Udržovat soulad mezi majetkem a kapitálem je 

pro ekonomickou stabilitu spole�nosti nezbytné. [1] 

Matematicky lze vertikální  analýzu vyjád�it následovn�:  

�
=

i

i
i B

B
P  

 

3.7 Analýza rozdílových ukazatel�  

Rozdílové ukazatele m�žeme nazývat také jako finan�ní fondy. P�edevším se pomocí t�chto 

ukazatel� ur�uje likvidita, což pomáhá p�i finan�ním �ízení spole�nosti. Pojem fond je zde 

chápán jako shrnutí stavových ukazatel�, které jsou vyjád�eny aktivy nebo pasivy.  

 

Nej�ast�jší rozdílové ukazatele jsou následující: 

• �istý pracovní kapitál  

• �isté pohotové prost�edky 

• �istý pen�žní majetek 
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3.7.1 �istý pracovní kapitál  

Tento ukazatel je vyjád�en rozdílem ob�žných aktiv a celkových krátkodobých dluh�. Ty se 

vymezují dle doby jejich splatnosti. Z toho plyne, že ob�žný majetek financovaný 

z dlouhodobých zdroj�, slouží k �ízení likvidity. Jde tedy o ob�žná aktiva, která jsou 

financována dlouhodobými zdroji. N�kdy je �istý pracovní kapitál ozna�ován jako finan�ní 

polštá�, který v p�ípadech náhlé pot�eby splatit své krátkodobé závazky, funguje jako zdroj 

financování a umož�uje spole�nosti pokra�ovat ve své �innosti. [14] 

D�íve než se za�ne s výpo�tem hodnoty �istého pracovního kapitálu, m�l by se provést rozbor 

položek ob�žných aktiv a analyzovat jejich likvidita. �ím nižší likviditu položky mají, tím 

nižší je vypovídací schopnost ukazatele �PK. [17] 

�istý pracovní kapitál je také ukazatelem solventnosti spole�nosti. Jeho hodnoty mohou být 

kladné, nulové, ale rovn�ž  záporné. V p�ípad� záporné hodnoty je spole�nost v pozici vysoké 

nesolventnosti.  

 

�istý pracovní kapitál m�žeme �lenit do t�í stup��, dle toho, jaké položky rozvahy se 

do výpo�t� zahrnou.  

• �PK I - vypo�ítává  se klasickým zp�sobem pracovního kapitálu a to tak, že hodnota 

ob�žných aktiv se poníží o krátkodobé závazky.  

• �PK II – p�i výpo�tu se berou na z�etel i nevyfakturované krátkodobé pohledávky 

a krátkodobé závazky spole�nosti (dohadné ú�ty aktivní a dohadné ú�ty pasivní). 

• �PK III - zapo�ítává i položky ostatních aktiv a ostatních pasiv (p�íjmy a výdaje 

p�íštích období). [16] 

 

Výpo�et �PK pro všechny stupn� je následující: 

• �PK I =  ob�žná aktiva – krátkodobé závazky  

• �PK II =  (ob�žná aktiva + dohadné ú�ty aktivní) – (krátkodobé závazky + dohadné 

ú�ty pasivní) 

• �PK III =  (ob�žná aktiva + dohadné ú�ty aktivní + p�íjmy p�íštích období) – 

(krátkodobé závazky + dohadné ú�ty pasivní + výdaje p�íštích období) [16] 
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3.7.2 �isté pohotové prost�edky 

�isté pohotové prost�edky m�žeme pojmenovat rovn�ž jako �istý pen�žní fond. Pomocí 

�istých pohotových prost�edk� se sleduje okamžitá likvidita spole�nosti. Narozdíl od �istého 

pracovního kapitálu, kde m�že být sledování likvidity nep�esné, z d�vod� málo likvidních 

ob�žných aktiv. [17] 

 

Výpo�et �PP je následující: 

�PP = pohotové finan�ní prost�edky – okamžit� splatné závazky 

 

Okamžit� splatné závazky jsou závazky splatné k aktuálnímu datu a starší. Pohotové finan�ní 

prost�edky rozd�lujeme dv�ma zp�soby, a to:  

• peníze v hotovosti (pokladn�) a na bankovních ú�tech (vyjád�ení nejvyššího stupn� 

likvidity 

• peníze v hotovosti, na bankovních ú�tech a další jako šeky, sm�nky, krátkodobé cenné 

papíry, krátkodobé vklady p�em�nitelné na peníze atd. [17] 

Tento ukazatel není ovlivn�n oce�ovacími technikami, avšak m�že být snadno ovlivn�n 

transferem plateb v daném okamžiku zjiš�ované likvidity.  

3.7.3 �istý pen�žní majetek 

Je kompromisem mezi �PK a �PP. Z ob�žných aktiv tento ukazatel vylu�uje zásoby, 

nelikvidní pohledávky a krátkodobé závazky. 

 

Výpo�et �PM je následující:  

�PM  = ob�žná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – cizí krátkodobý kapitál  

 

U analýzy zm�ny likvidity �istého pen�žního majetku bereme v potaz dv� hlediska. 

Z hlediska aktiv jsou z ob�žných aktiv vyjmuty zásoby. U analýzy z hlediska pasiv je zdroj 

dopln�n o snížení zásob a užití pen�žního majetku je rozší�eno o zvýšení zásob, p�ípadn� 

pohledávek. [18] 
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3.8 Analýza tokových ukazatel�  

3.8.1 Analýza cash flow 

Pod pojmem cash flow rozumíme tok pen�žních prost�edk� spole�nosti za dané období. 

Na hodnotu cash flow m�žeme pohlížet ze dvou hledisek, a to:  

• dynamického hlediska 

• statického hlediska 

 

Dynamické hledisko p�edstavuje pohyb pen�žních prost�edk� za ur�ité období (jejich p�íliv 

a odliv). Statické hledisko vyjad�uje volnou zásobu pen�z ve spole�nosti, jedná se o hodnotu 

cash flow, která je dána rozdílem p�íjm� a výdaj� za ur�ité období. Pen�žním tokem 

rozumíme p�ír�stky a úbytky pen�žních prost�edk� a rovn�ž pen�žních ekvivalent� (nap�. 

cenné papíry, sm�nky atd.) [17] 

 

Cash flow je d�ležitým faktorem pro �ízení likvidity. Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit 

podrobné informace o finan�ní situaci spole�nosti. Tato analýza obsahuje p�ehled o pen�žních 

tocích a  je založena na souboru pom�rových ukazatel� obsahujících cash flow, tzn. podrobn� 

zkoumá skute�nost, srovnává skute�nost analyzovaného období s plánem a  porovnává 

s p�edešlým obdobím. [17] 

 

Úkolem p�i zpracování cash flow je zjistit, která položka z rozvahy je zdrojem pen�žního toku 

mezi dv�ma ú�etními obdobími a která položka p�edstavuje spot�ebu. Zdrojem je r�st 

závazkové položky nebo položky vlastního kapitálu. Spot�eba znamená pokles závazk� nebo 

vlastního kapitálu �i r�st aktivních položek v rozvaze. Tok pen�žních prost�edk� se pak 

následn� zaznamenává ve výkazu cash flow.  

 

Rozlišujeme t�i základní oblasti:  

• cash flow z provozní �innosti (b�žný provoz spole�nosti) 

• cash flow z investi�ní �innosti (zm�na financí v d�sledku investování) 

• cash flow z finan�ní �innosti (zp�soby financování spole�nosti a vliv na pen�žní 

toky) 
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Výkaz cash flow m�žeme zpracovat dv�mi metodami:  

• metoda p�ímá – rozdíl p�íjm� a výdaj� v ur�itém období  

• metoda nep�ímá – vychází z �istého zisku spole�nosti za dané období, 

z hospodá�ského výsledku, který se upravuje o zm�ny položek rozvahy 

p�edstavující rozdíl mezi toky p�íjm� a výdaj� a toky náklad� a výnos�. [18] 

 

3.9 Bonitní a bankrotní modely  

Cílem tvorby model� je, aby dokázaly kvalitn� diagnostikovat finan�ní situaci spole�nosti, 

resp. predikovat jeho krizový vývoj. Podle ú�elu se �lení na bonitní (diagnostické) a bankrotní 

(predik�ní). Pro kvalitní diagnostiku finan�ní situace je t�eba vybrat a použít model, který 

bude schopen dávat varovné signály s �asovým p�edstihem.  

 

Jednoduchou charakteristiku, která by souhrnn� vyjad�ovala finan�n�-ekonomickou situaci 

spole�nosti, umož�ují najít jednorozm�rné modely. Tyto modely umí relativn� spolehliv� 

rozlišit prosperující a neprosperující spole�nosti. Modely pracují s jedním nebo více 

pom�rovými ukazateli a z tohoto d�vodu mají velmi malou vypovídací schopnost. Autory 

t�chto model� jsou nap�íklad Beaver, Kralicek a Zmijewsky.  

 

Vícerozm�rné modely umožní získat jednotné hodnocení spole�nosti na základ� více 

ukazatel�, které zobrazí její celkovou finan�ní situaci. K sestavení vícerozm�rného modelu se 

používá tzv. diskrimina�ní analýza. Bankrotních model� bylo navrženo n�kolik desítek. 

V �eské republice po roce 1989 vstoupilo do podv�domí Altmanovo Z-Scóre. N�které 

modely jsou konstruovány p�ímo na podmínky �eské republiky, respektive �eského 

ekonomického prost�edí.  

 

3.9.1 Kralick�v rychlý test (Quick test) 

Tento model umož�uje rychle a s pom�rn� velmi dobrou vypovídací schopností ohodnotit 

analyzovanou spole�nost. Navrhl ho v roce 1990 P. Kralicek, který použil ukazatele, které 

nesm�jí podléhat rušivým vliv�m a musí obsahovat celý informa�ní potenciál rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty. Skládá se ze soustavy 4 rovnic, první dv� rovnice hodnotí finan�ní 

stabilitu, druhé dv� rovnice hodnotí výnosovou situaci spole�nosti.  
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• R1 = vlastní kapitál/aktiva celkem  

• R2 = (cizí zdroje-peníze-ú�ty u bank) / provozní cash flow  

• R3 = EBIT/aktiva celkem  

• R4 = provozní cash flow/výkony  

 

Ukazatel Výborný Velmi 
dobrý 

Dobrý Špatný Ohrožen 
insolvencí 

I. > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 
II. < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 
III. > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 
IV. > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

 
Tab. �. 6:  Dosahované hodnoty u Quick testu [zdroj: vlastní zpracování] 
 

3.9.2 Altman�v “Z-scóre“ model 

Altman�v “Z scóre“ model, publikovaný Edwardem I. Altmanem v roce 1968, je technicko-

analytický model, který je založen na bázi pom�rových ukazatel�. Jeho úkolem je odhad 

budoucí finan�ní pozice a zejména pak v�asná predikce finan�ní tísn�. Vychází 

z p�edpokladu, že jisté ukazatele bankrotujících a nebankrotujících spole�ností ukazují 

ve svém souhrnu význa�né rozdíly, kterými lze tyto spole�nosti odlišit. Postup výpo�tu 

Altmanova indexu podle vztahu vyjad�ujícího význam a vazby mezi p�ti vybranými 

podílovými ukazateli, je závislý na tom, zda se jedná o podnik s obchodovatelnými nebo 

neobchodovatelnými CP na burze. [8] 

 

Altman�v Z-scóre model 
Pro akciové spole�nosti Z = 1,2 · x1 + 1,4 · x2 + 3,3 · x3 + 0,6 · x4 + 1 · x5  
Pro jiné typy podnik� Z = 0,717 · x1 + 0,847 · x2 + 3,107 · x3 + 0,42 · x4 + 998 · x5 

 
Tab. �. 7: Altman�v Z-scóre model pro jednotlivé typy spole�ností 
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kde jednotlivé prom�nné ve vzorci znamenají: 
 
Jednotlivé prom�nné 
x1 pracovní kapitál / celková aktiva   
x2 nerozd�lený zisk / aktiva celkem; nerozd�lený zisk = zisk po zdan�ní – dividendy 
x3 zisk p�ed zdan�ním (EBIT) a nákladové úroky / aktiva celkem 
x4 tržní hodnota akciového kapitálu / ú�etní hodnota cizího kapitálu; v p�ípad� ostatních 

podnik� je tržní hodnota akciového kapitálu nahrazena jeho ú�etní hodnotou (obdobn� 
u základního jm�ní) 

x5 tržby / aktiva celkem 

x6 závazky po lh�t� splatnosti / výnosy celkem (upraveno pro ekonomiku �R) 
 
Tab. �. 8: Altman�v Z-scóre model – jednotlivé prom�nné [8] 
 
 
Hodnocení výsledné velikosti Z-scóre modelu pro akciové spole�nosti: 

a) Z > 2,99     Finan�n� pevná spole�nost 

b) Z >1,81,  Z<2,99   Nevyhran�ná finan�ní situace 

c) Z < 1,81     Spole�nost sm��ující k bankrotu 

 

Hodnocení výsledné velikosti Z-scóre modelu pro jiné typy spole�ností: 
a) Z > 2,99               Finan�n� pevná spole�nost 

b) Z >1,20,  Z<2,90   Nevyhran�ná finan�ní situace 

c) Z < 1,20                Spole�nost sm��ující k bankrotu 

 

Altman zjistil, že spole�nosti, u nichž výsledný index Z p�esahoval hodnotu 2,99 (resp. 2,90), 

byly finan�n� pevné a ani pozd�ji se u nich žádné potíže neprojevily. Naopak spole�nosti, 

u nichž se index Z pohyboval pod hodnotou 1,81 (resp. 1,20), d�íve nebo pozd�ji 

zbankrotovaly. U spole�ností s hodnotou Altmanova indexu Z mezi 1,81 a 2,99 (resp. 1,20 

a 2,90) neexistovala statisticky pr�kazná prognóza.  

 

Pomocí tohoto modelu m�žeme pom�rn� v�rohodn� p�edpov�d�t bankroty asi dva roky p�ed 

možným zahájením insolven�ního �ízení. Nevýhodou však z�stává, že pracují s menší 

statistickou spolehlivostí do vzdálen�jší budoucnosti, a proto je tento model využíván spíše 

jako podp�rný prost�edek p�i poskytování úv�r�. [8] 
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3.9.3 Model “IN“ Index d�v�ryhodnosti 

Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými a jeho snahou je vyhodnotit finan�ní 

zdraví �eských spole�ností v �eském prost�edí. Index je výsledkem analýzy 24 významných 

matematicko – statistických model� podnikového hodnocení a praktických zkušeností 

z mnoha finan�ních analýz.  

 

Krom� výše uvedeného v��itelského modelu vznikl o pár let pozd�ji model vlastnický. Tento 

respektuje fakt, že z investorského hlediska není primární obor podnikání, ale schopnost 

nakládat se sv��enými prost�edky. Váhy v n�m jsou tedy stejné pro všechny spole�nosti 

nap�í� obory podnikání a je vyjád�en funkcí: [8] 

 

IN05 =  0,13·A + 0,04·B + 3,97·C + 0,21·D + 0,09·E 

 

A – aktiva/cizí kapitál 

B – EBIT/nákladové úroky 

C – EBIT/celková aktiva 

D – celkové výnosy/celková aktiva 

E – ob�žná aktiva/krátkodobé závazky a úv�ry 

 

Hodnocení IN05 Indexu d�v�ryhodnosti 
IN < 0,9 Spole�nost sm��ující k bankrotu 
IN > 0,9; IN < 1,6 Potenciální finan�ní problémy 
IN > 1,6 Finan�n� pevná spole�nost 

 
Tab. �. 9: Hodnocení IN05 Indexu d�v�ryhodnosti [8] 

 
 

3.9.4 Taffler�v bankrotní model 

Model byl publikován v roce 1977 a pracuje se �ty�mi pom�rovými ukazateli. Taffler zakládá 

sv�j model na ukazatelích, které odrážejí klí�ové charakteristiky platební schopnosti 

spole�nosti, jimiž jsou ziskovost, p�im��enost pracovního kapitálu, finan�ní riziko a likvidita.  
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Podoba Tafflerova modelu pro britské spole�nosti kótované na burze cenných papír� je tato:  

Z = 0,53 . R1 + 0,13 . R2 + 0,18 . R3 + 0,16 . R4 , kde:  

��R1 = zisk p�ed zdan�ním/krátkodobé závazky  

��R2 = ob�žná aktiva/cizí kapitál  

��R3 = krátkodobé závazky/celková aktiva  

��R4 = tržby/celková aktiva  

Spole�nost s hodnotou Z v�tší než 0,3 má malou pravd�podobnost bankrotu. U spole�ností, 

které dosahují hodnotu funkce Z menší než 0,2 lze p�edpokládat bankrot s nejvyšší 

pravd�podobností. [8] 
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4 Experimentální �ást – finan�ní analýza spole�nosti 

V této praktické �ásti diplomové práce zpracuji vlastní finan�ní analýzu spole�nosti GIFF a.s. 

Podkladem pro finan�ní analýzu mi slouží rovn�ž zpracované výro�ní zprávy spole�nosti 

za poslední 3 roky, které jsem obdržela k dispozici. Hlavními aspekty pro zpracování finan�ní 

analýzy je rozvaha, výkaz zisk� a ztrát, výkazy cash flow za období 2007 – 2010. 

V neposlední �ad� rovn�ž další informace finan�ního i nefinan�ního rázu nacházejících se 

ve výro�ních zprávách. Zpracované výkazy budou obsahem p�ílohy diplomové práce. Úkolem 

praktické �ásti je zhodnotit finan�ní situaci spole�nosti. V této �ásti bude provedena analýza 

stavových ukazatel�, analýza tokových a rozdílových ukazatel�, analýza pom�rových 

ukazatel� a bonitních a bankrotních model� za analyzované období.  

 

4.1 Analýza absolutních ukazatel� – stavových veli�in 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

V analyzovaných letech 2007 – 2010 byla celková struktura aktiv bez v�tších výkyv� (svislá 

osa je udávána v tisících K�). V roce 2008 byl zaznamenán nár�st hodnoty ob�žných aktiv 

(oproti roku 2007 o 52 %), jenž byl zp�soben výkyvy cen hlavních vstupních surovin 

na sv�tových trzích, který ustal až v listopadu daného roku. Na základ� dota�ního programu 

EU byly po�átkem roku 2010 zprovozn�ny dv� nové st�edofrekven�ní tavící pece EGES. 

Jejich cílem je zvýšit výrobní kapacitu na 6 tun litiny za hodinu. B�hem roku 2010 pak 

prob�hla implementace informa�ního systému KARAT. Podrobn�jší výpo�ty jsou uvedeny 

v p�íloze 3. 

 

 

Obr. �. 7:  Vývoj majetkové struktury podniku [zdroj: vlastní zpracování]  
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Z grafu vývoje majetkové struktury spole�nosti je v roce 2008 vid�t nár�st položky ob�žných 

aktiv, který je zp�soben nár�stem krátkodobých pohledávek (oproti roku 2007 o 69 %). Rok 

2009 pak v oblasti krátkodobých pohledávek p�edstavoval jejich pokles o 28 % a ob�žných 

aktiv pokles v hodnot� 25 % (oproti roku 2008). Zásoby zaznamenaly v roce 2010 pokles 

o 21 % oproti p�edešlému roku a krátkodobý finan�ní majetek zaznamenal nár�st položky 

v témže roce o 677 % (oproti roku 2009). Následující obrázek 8 p�edstavuje p�ehledný vývoj 

jednotlivých složek ob�žných aktiv v �asové �ad�.  

 

Obr. �. 8: Vývoj jednotlivých složek ob�žných aktiv [zdroj: vlastní zpracování] 
 
 
Vzhledem k velké vázanosti kapitálu v zásobách bylo pro zdokonalení evidence spot�eby 

materiálu, logistiky dodávek zboží i ekonomických proces� v roce 2010 rozhodnuto zkvalitnit 

a zrychlit tento proces pro�ízením nového informa�ního systému KARAT. 

 

4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Z provedené horizontální analýzy pasiv v grafu vývoje vlastnické struktury podniku je patrný 

zejména krizový rok 2008, kde nár�st hodnoty cizích zdroj� byl 30 % (oproti roku 2007), 

následn� v roce 2009 došlo k poklesu hodnoty cizích zdroj� o 19 % (oproti roku 2008). 

U hodnoty vlastního kapitálu docházelo v letech 2008 k nár�stu o 25 % a v letech 2009 

o dalších 27 %.  
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Obr. �. 9: Vývoj vlastnické struktury podniku [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 
Nejvariabiln�jší položku vlastního kapitálu p�edstavovala položka Výsledek hospoda�ení 

za ú�etní jednotku, který v roce 2008 zaznamenal nár�st o 35 % oproti roku 2007, následn� 

strmý pokles o 95 % v roce 2009 a poté dynamický r�st o 733 % na hodnotu 1 457 tis. K� 

oproti roku 2009. Další variabilita se projevila u položky rezervní fondy, ned�litelný fond 

a ostatní fondy ze zisku, kde v letech 2008 došlo k nár�stu o 24 % oproti roku 2007 a v roce 

2009 k nár�stu o 26 % oproti roku 2008. Po celou dobu pr�b�hu analyzovaného období je 

patrný trend ve snižování hodnoty položky výsledku hospoda�ení z minulých let. 

 

Obr. �. 10: Vývoj jednotlivých složek vlastního kapitálu [zdroj: vlastní zpracování]  
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V roce 2008 m�žeme sledovat 301 % nár�st dlouhodobých závazk� oproti roku 2007, poté 

m�žeme sledovat pozvolný pokles hodnoty této položky. Velkou variabilitu lze vysledovat 

i u položky Bankovní úv�ry a výpomoci, kde došlo k výraznému poklesu v roce 2010 o 83 % 

oproti roku 2009. Jedná se zejména o z�statek úv�ru na realizaci tavících pecí. 

 

Obr. �. 11: Vývoj jednotlivých složek cizích zdroj� [zdroj: vlastní zpracování]  
 

4.1.3 Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Z provedené vertikální analýzy aktiv a pasiv je možné v �ase vysledovat stabilitu jednotlivých 

položek ve vývoji jak majetkové, tak vlastnické struktury bilance majetku a jeho krytí. V roce 

2008 m�žeme zaznamenat nár�st podílu ob�žných aktiv, který byl zp�soben výkyvy cen 

hlavních vstupních surovin na sv�tových trzích, který ustal až v listopadu daného roku. 

 

Obr. �. 12: Vertikální analýza aktiv [zdroj: vlastní zpracování]  
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Obr. �. 13: Vertikální analýza pasiv [zdroj: vlastní zpracování ] 
 
 
Z grafu vývoje složek stálých aktiv je v roce 2010 patrný nár�st podílu dlouhodobého 

nehmotného majetku, který p�edstavuje implementaci informa�ního systému KARAT. 

U ob�žného majetku je ve sledovaném období vid�t vysokou hodnotu položky ob�žných 

aktiv, která je zp�sobena krátkodobými pohledávkami. Tato problematika vysokých hodnot 

krátkodobých pohledávek bude více rozvedena v kapitole pom�rových ukazatel� finan�ní 

analýzy.   

 
 
Obr. �. 14: Vertikální analýza stálých aktiv [zdroj: vlastní zpracování ] 
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Obr. �. 15: Vertikální analýza ob�žných aktiv [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 
Z vývoje jednotlivých druh� zásob m�žeme usoudit, že spole�nost má velmi dob�e zvládnutý 

logistický systém �ízení zásob, a proto nemá nikdy ve sledovaném období 2007 - 2010 

položku materiál tvo�enou z více jak 20 % objemu zásob. Vysoký objem nedokon�ené výroby 

a polotovar� je dán povahou oboru podnikání. V posledním sledovaném roce navíc m�žeme 

zaznamenat nár�st položky výrobky, který tvo�í 14 % z celkového objemu zásob. 

 

Obr. �. 16: Vývoj jednotlivých druh� zásob [zdroj: vlastní zpracování]   
 
 
Z grafu vývoje složek vlastního a cizího kapitálu je ve složce vlastního kapitálu jasn� znatelný 

záporný výsledek hospoda�ení minulých let, který má p�vod ve zm�n� vlastnické struktury 

podniku. Zajímavou položkou je také vysoký podíl krátkodobých závazk�, který má p�í�inu 

ve vysoké lh�t� splatnosti faktur dodavatel�m. 
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Obr. �. 17: Vývoj složek vlastního kapitálu podniku [zdroj: vlastní zpracování]  

 

 

 

Obr. �. 18: Vývoj složek cizího kapitálu podniku [zdroj: vlastní zpracování]  
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4.2 Analýza absolutních ukazatel� – tokových veli�in 

4.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Dle horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že došlo v letech 2008 

k významnému nár�stu tržeb za prodej vlastních výrobk� a služeb o 10 % oproti roku 2007. 

V následujícím roce, kdy se projevila naplno ekonomická krize, došlo k propadu tržeb 

za prodej vlastních výrobk� a služeb o 23 % oproti roku 2008. 

 
Zajímavé je porovnání položek výkony a výkonová spot�eba, u kterých se dá konstatovat, 

že spole�nost ve sledovaném období nezvyšuje efektivitu svého hospoda�ení, protože k�ivka 

výkon� kopíruje trend k�ivky výkonové spot�eby. Nedochází tedy k pozitivnímu vlivu 

zvyšování efektivity hospoda�ení formou zvyšování vzájemné vzdálenosti k�ivek mezi 

výkony a výkonovou spot�ebou. 

 

Obr. �. 19: Porovnání výkon� a výkonové spot�eby [zdroj: vlastní zpracování] 
 
 

 

Negativním faktem pro spole�nost je pokles p�idané hodnoty, která vyjad�uje kolik hodnoty 

jsme p�idali prodejem nakoupeného zboží nebo zpracováním materiálových vstup� 

a následným prodejem. K nejvyššímu meziro�nímu poklesu p�idané hodnoty došlo v roce 

2009, kdy klesla o 16 %.  
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Obr. �. 20: P�idaná hodnota [zdroj: vlastní zpracování ]  
 
 
R�st hodnoty osobních náklad� m�žeme pozorovat v období zvýšené aktivity v roce 2008, 

což p�edstavovalo oproti roku 2007 nár�st o 7 %. Rok ekonomické krize pak p�inesl snížení 

hodnoty osobních náklad� o 17 % oproti roku 2008. S r�stem osobních náklad� paraleln� 

rostly i náklady na sociální a zdravotní pojišt�ní. Co je nutné zmínit, jsou nulové odm�ny 

�len�m orgán� spole�nosti v krizovém roce 2008. 

 

Obr. �. 21: Vývoj složek osobních náklad� [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 
Posledními zajímavými položkami této analýzy jsou zm�ny jednotlivých druh� výsledku 

hospoda�ení. Z uvedeného grafu je patrný pom�rn� jasný nár�st provozního výsledku 

hospoda�ení v roce 2008 a v roce 2009 rapidní snížení hodnoty EBIT o 87 % oproti roku 

2008. Provozní výsledek hospoda�ení je pro spole�nost výrobního typu hlavním hybatelem 

celkového výsledku hospoda�ení, proto má pro ni nejv�tší význam.  
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Obr. �. 22: Hospodá�ské výsledky [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 

4.3 Analýza rozdílových ukazatel� 

Mezi nejznám�jší rozdílové ukazatele pat�í výpo�et �istého pracovního kapitálu. Hodnota 

�istého pracovního kapitálu prochází ve všech sledovaných letech negativním dynamickým 

vývojem. Na vin� je p�íliš vysoká hodnota krátkodobých závazk�. 

 

�istý pracovní kapitál (NWC) 2007 2008 2009 2010 
�istý pracovní kapitál (tis. K�) - 15 207 - 11 151 - 4 969 - 8 162 

 
Tab. �. 10: �istý pracovní kapitál [zdroj: vlastní zpracování]  
 

4.4 Analýza pom�rových ukazatel� 

4.4.1 Analýza likvidity 

Ukazatele likvidity  2007 2008 2009 2010 

B�žná likvidita 0,66 % 0,80 % 0,87 % 0,80 % 

Pohotová likvidita 0,46 % 0,62 % 0,65 % 0,64 % 
Okamžitá likvidita 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 

 
Tab. �. 11: Ukazatele likvidity [zdroj: vlastní zpracování]   
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Podle obecn� platných doporu�ení se hodnoty b�žné likvidity mají pohybovat v intervalu 

od 1,6 do 2,5. Je vid�t, že ve všech sledovaných letech není toto doporu�ení spln�no. Hodnota 

b�žné likvidity se pohybuje hodn� pod stanoveným limitem, �ímž se spole�nost vystavuje 

vysokému nebezpe�í neschopnosti dostát svým krátkodobým závazk�m.  

 

Stejná situace je i u pohotové likvidity, kde minimální doporu�ovaná hodnota je 1,1. Je tedy 

patrné, že toto doporu�ení není respektováno.  

 

U okamžité likvidity se obecn� doporu�uje minimální hodnota 0,2. Tato hodnota není 

dodržována ani u tohoto typu likvidity. Všechny ukazatele likvidity vykázaly velmi 

neuspokojivé výsledky v této oblasti. Grafické srovnání jednotlivých ukazatel� je p�edm�tem 

následujícího grafu. 

 

 
 
Obr. �. 23: Ukazatele likvidity [zdroj: vlastní zpracování] 
 

 

4.4.2 Analýza rentability 

Ukazatele rentability 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 20,11 % 21,33 % 1,09 % 8,30 % 

rentabilita celkového kapitálu (ROA) 4,38 % 4,57 % 0,28 % 2,34 % 

rentabilita tržeb (ROS) 1,14 % 1,54 % 0,07 % 0,70 % 

rentabilita investic (ROI) 5,83 % 6,64 % 0,29 % 2,90 % 
 
Tab. �. 12: Ukazatele rentability [zdroj: vlastní zpracování] 
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Ukazatel ROE se považuje za klí�ové m��ítko rentability. Pokud je hodnota ukazatele ROE 

vyšší než ukazatel ROA ve sledovaném období má tento stav kladný ú�inek na p�sobení 

finan�ní páky. Nejvyšší hodnotu ukazatele p�edstavovaly roky 2007 a 2008. Rok 2009 

znamenal prudké snížení hodnoty tohoto ukazatele vlivem prudkého snížení hodnoty 

výsledk� hospoda�ení v daném roce. Dlouhodob� by m�la spole�nost vykazovat rostoucí 

trend tohoto ukazatele. Ve srovnání s odv�tvovým pr�m�rem pro rok 2007 a 2008, který �inil 

postupn� 16,37 % a 12,59 % se jedná o velmi dobrý výsledek. Ovšem rok 2009 už je 

problemati�t�jší a srovnání s odv�tvovým standardem (hodnota ROE 10,57 %) to potvrzuje.  

 

Ukazatel ROA dosahuje ve všech sledovaných letech nízkých výsledk� ve srovnání 

s odv�tvovým pr�m�rem pro rok 2005, který �inil 8,67 %. K nejvyšší ziskovosti v pom�ru 

k celkovým aktiv�m došlo v roce 2008, kdy �inila 4,57 %. Výsledky za roky 2009 a 2010 

byly ovlivn�ny probíhající ekonomickou krizí, a proto se hodnoty ziskovosti ROA 

pohybovaly ve výrazn� nižších úrovních.  

 

Ukazatel ROS dosahuje nejlepší hodnoty ve srovnání s oborovým pr�m�rem v rozmezí let 

2007 a 2008 obdobných hodnot. Ovšem rok 2009 již p�edstavuje zna�nou odchylku 

od hodnoty oborového pr�m�ru (5,03 %) a vypo�teným ukazatelem za rok 2009 v hodnot� 

0,07 %.  

 

Ukazatel ROI vykazuje podobnou dynamiku pr�b�hu jako ukazatel ROA. Tento ukazatel 

ve srovnání s ukazetelem ROA, m�l ve všech letech o trochu vyšší hodnotu. 

 

 

Obr. �. 24: Ukazatele rentability [zdroj: vlastní zpracování]  
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4.4.3 Analýza aktivity 

Ukazatele aktivity (obratu)  2007 2008 2009 2010 
Obrátka aktiv 5,10 4,32 3,91 4,15 
Obrátka zásob 33,93 32,84 29,50 39,02 
Obrátka pohledávek 14,67 9,53 10,30 10,64 
Doba obratu aktiv 71,62 84,53 93,43 87,95 
Doba obratu zásob 14,56 14,42 16,71 12,50 
Doba obratu pohledávek 24,89 38,28 35,44 34,29 
Doba obratu závazk� 39,82 49,99 39,75 40,76 

 
Tab. �. 13: Ukazatele aktivity [zdroj: vlastní zpracování]   
 
 
Obrátka aktiv se ve všech sledovaných letech pohybuje v p�im��en� stejné hladin�, zatímco 

doporu�ené hodnoty se nacházejí v intervalu 1,6 – 2,9. Z toho lze konstatovat velmi efektivní 

využívání aktiv spole�nosti. D�vodem nejnižší hodnoty v roce 2009 byla nízká hodnota tržeb. 

Dlouhodob� by m�la spole�nost vykazovat rostoucí trend tohoto ukazatele. 

 

Obrátka zásob dosahuje ve všech letech velmi vysokých hodnot. Je to dáno velmi dobrým 

logistickým p�ístupem k �ízení zásob, který nebyl poznamenán ani krizovým rokem 2009. 

 

Obrátka pohledávek vykazuje nejvyšší hodnotu v roce 2007 a to 14,67. Nejnižší hodnoty 

9,53 dosáhla spole�nost v roce 2008, což p�edstavuje pokles o 35 %. Tedy snížení možnosti 

transformace pohledávek na hotové peníze. 

 

 

 

Obr. �. 25: Ukazatele obrátek [zdroj: vlastní zpracování]  
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Doba obratu aktiv p�edstavuje v roce 2007 nejnižší a v roce 2009 nejvyšší hodnotu 

ukazatele, což je zp�sobeno nízkými tržbami v daném období 2009. Pozitivní je co nejkratší 

doba obratu aktiv a dobrým znamením pro spole�nost z dlouhodobého hlediska je postupný 

klesající trend. 

 

Doba obratu zásob vykazuje ve všech sledovaných obdobích stabilní trend. Je to zp�sobeno 

efektivním zp�sobem �ízení zásob. Ve srovnání s oborovým pr�m�rem, kde se hodnoty doby 

obratu zásob pohybují kolem 50-ti dn�, se analyzovaná spole�nost od zmín�ných oborových 

hodnot zna�n� odchyluje.  

 

Doba obratu pohledávek ukazuje nízkou úrove� tohoto ukazatele po celé sledované období. 

V roce 2007 p�edstavovaly pohledávky nejnižší hodnotu mezi zbývajícími sledovanými léty. 

Ostatní sledované roky se nesly ve znamení vyrovnané hodnoty ukazatele. �ím nižší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím je to pro spole�nost lepší a z dlouhodobého hlediska je dobré, 

aby spole�nost vykazovala  klesající trend tohoto ukazatele. 

 

Doba obratu závazk� by m�la v ideálním p�ípad� kopírovat stejný trend jako ukazatel doby 

obratu pohledávek. V tomto p�ípad� se tomu tak d�je. Z dlouhodobého hlediska je 

pro spole�nost dobré, aby vykazovala stabilní trend tohoto ukazatele. Nejv�tší nár�st tohoto 

ukazatele byl zaznamenán v roce 2008 a to o 25 % oproti roku 2007. Poté došlo k poklesu 

tohoto ukazatele o 20 % oproti roku 2008. 

 

 

 

Obr. �. 26: Ukazatele doby obratu [zdroj: vlastní zpracování] 
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4.4.4  Ostatní ukazatele aktivity 

Ostatní ukazatele aktivity 2007 2008 2009 2010 

�istý zisk na pracovníka (tis.K�) 13,48 17,79 1,27 10,19 
P�idaná hodnota na pracovníka 
(tis.K�) 412 402 467 451 
Produktivita práce  (tis. K�) 1 567 1 682 1 788 1 807 
Pr�m�rná mzda pracovníka (K�) 21 757 22 526 26 643 25 164 

 
Tab. �. 14: Ostatní ukazatele aktivity [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 

�istý zisk na pracovníka p�edstavoval v roce 2009 nejnižší hodnotu 1,27. To znamená, že 

na jednoho pracovníka byla vytvo�ena hodnota 1,27 tis. K� �istého zisku. Tento propad byl 

zp�soben dramatickým cenovým r�stem vstupních surovin. Z dlouhodobého hlediska je 

dobré, aby spole�nost vykazovala rostoucí trend. 

 

Obr. �. 27: �istý zisk na pracovníka [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 
 

P�idaná hodnota na pracovníka p�edstavovala v roce 2009 nejvyšší hodnotu 467, což 

znamená, že na jednoho pracovníka p�ipadalo 467 tis. K� p�idané hodnoty. Tento nár�st 

ukazatele byl zp�soben sníženým po�tem zam�stnanc�. Z dlouhodobého hlediska je dobré, 

aby spole�nost vykazovala rostoucí trend. 
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Obr. �. 28: P�idaná hodnota na pracovníka [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 
 

Produktivita práce má v celém sledovaném období rostoucí pozitivní trend. V roce 2010 

m�žeme sledovat mírn�jší r�st oproti p�edchozím lét�m. Hodnocení produktivity práce 

pro spole�nost vychází jako jednozna�n� pozitivní. 

 

Obr. �. 29: Produktivita práce [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 
 
 
Pr�m�rná mzda pracovníka kopírovala trend pr�m�rné mzdy v �eské republice, jen v roce 

2009 se pr�m�rná mzda pracovníka ve spole�nosti odchylovala od pr�m�rné mzdy v �eské 

republice o 3155 K�. 
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Obr. �. 30: Porovnání pr�m�rné mzdy v podniku s pr�m�rnou mzdou v �R                                                  
[zdroj: vlastní zpracování]  
 
 
 
Z grafu porovnání p�idané hodnoty s osobními náklady lze vypozorovat, že položka 

osobních náklad� do zna�né míry kopíruje k�ivku p�idané hodnoty. Tento graf je vhodný 

pro rychlý pohled na hospoda�ení spole�nosti, který m�že odhalit p�i p�ekro�ení osobních 

náklad� nad p�idanou hodnotu indikující nerentabilitu provozu. Platí zde známé pravidlo 

z mikroekonomie, kde je vhodné zastavení výroby tehdy, kdy mezní p�íjmy klesnou 

na úrove� pr�m�rných variabilních náklad�.  

 

Obr.�. 31: Porovnání p�idané hodnoty s osobními náklady  

[zdroj: vlastní zpracování]  
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4.4.5 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 2010 

Finan�ní páka 4,59 4,67 3,92 3,55 
Celková zadluženost 78,20 % 78,61 % 74,58 % 71,80 % 
Úrokové krytí 146,74 73,68 1,35 3,98 

Koeficient samofinancování 21,78 % 21,41 % 25,49 % 28,20 % 
 
Tab. �. 15: Ukazatele zadluženosti [zdroj: vlastní zpracování]    
 
 
 
Ziskový ú�inek finan�ní páky - vlastní výpo�et tohoto ukazatele p�edstavuje vlastní kapitál 

a aktiva celkem, EBIT a EAT. �ím vyšších hodnot tento ukazatel dosahuje, tím samoz�ejm� 

lépe, ovšem mezní hodnotou je hodnota 1. Je patrné, že trend vývoje finan�ní páky je 

sestupný, ovšem stále se pohybuje vysoko nad minimální požadovanou hranicí. 

 

Obr. �. 32: Finan�ní páka [zdroj: vlastní zpracování] 
 
 

U celkové zadluženosti m�žeme vysledovat v grafu po celé sledované období vysoké 

hodnoty pohybující se v intervalu od 70 – 80 %. M�žeme však sledovat sestupný trend 

z tém�� 78 % v roce 2007 na 71,8 % v roce 2010. D�vodem t�chto vysokých hodnot je 

vysoká hodnota krátkodobých závazk� z obchodních vztah�. Dlouhodob� by m�lo docházet 

k poklesu tohoto ukazatele. 
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Obr. �. 33: Celková zadluženost [zdroj: vlastní zpracování] 
 

 
Úrokové krytí poskytuje informace o tom, kolikrát p�evyšuje zisk placené úroky. Z grafu 

úrokového krytí je patrný klesající vývoj tohoto ukazatele. Je nutné zmínit, že ve všech 

sledovaných letech je hodnota ukazatele vyšší než 1, což znamená, že vytvo�ený zisk pokryje 

nejen placené úroky, ale také zbývá na vyplacení dividend. Rok 2007 zaznamenal nejvyšší 

hodnotu tohoto ukazatele díky nízké hodnot� nákladových úrok�. D�vodem poklesu hodnoty 

v roce 2009 je propad provozního výsledku hospoda�ení. Z dlouhodobého hlediska je dobré, 

aby spole�nost vykazovala rostoucí trend tohoto ukazatele. 

 

Obr. �. 34: Úrokové krytí  [zdroj: vlastní zpracování] 

 

 

Koeficient samofinancování vykazuje ve všech sledovaných letech velmi nízké hodnoty. 

Hodnota ukazatele >40 % charakterizuje p�íznivou finan�ní situaci a lze z ní usoudit, 

zda spole�nost dosahuje dostate�n� velký zisk. Nejnižší hodnoty dosahuje tento ukazatel 

v roce 2008, což má p�í�inu ve vysoké hodnot� celkových aktiv. 
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Obr. �. 35: Koeficient samofinancování  [zdroj: vlastní zpracování] 
 
 

4.5 Bonitní a bankrotní modely 

Cílem tvorby model� je, aby dokázaly kvalitn� diagnostikovat finan�ní situaci spole�nosti, 

resp. predikovat její krizový vývoj. Podle ú�elu se �lení na bonitní (diagnostické) a bankrotní 

(predik�ní). Pro kvalitní diagnostiku finan�ní situace je t�eba vybrat a použít model, který 

bude schopen dávat varovné signály s �asovým p�edstihem.  

 

4.5.1 Altman�v index 

Po celou dobu sledovaného období se spole�nost nacházela v dobré finan�ní situaci, jelikož 

hodnota Altmanova indexu ve všech sledovaných letech p�evyšovala hodnotu 2,9. B�hem let 

2007 - 2009 docházelo k pozvolnému snížení hodnoty Altmanova indexu z 5,2 až na hodnotu 

4,06 v roce 2009. Rok 2010 se už nesl v trendu pozitivního r�stu tohoto ukazatele na hodnotu 

4,39. 

 

Obr.�. 36: Z-score pro ekonomiku �R [zdroj: vlastní zpracování]  
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4.5.2 Kralick�v rychlý test (Quick test) 

Tento model je specifický tím, že na rozdíl od Altmanova indexu zohled�uje p�i výpo�tu 

svých dvou ukazatel� i �istý pen�žní tok z provozní �innosti. 

 
Rychlý test 2007 2008 2009 2010 

I. kvóta vlastního kapitálu 21,78 % 21,41 % 25,49 % 28,20 % 
II. doba splácení dluhu z CF (roky) 5,61 6,46 56,23 6,29 
III. cash flow v % tržeb 1,21 % 1,62 % 0,17 % 1,45 % 

IV. 
rentabilita celkového kapitálu 
(ROA) 4,38 % 4,57 % 0,28 % 2,34 % 

 
Tab. �. 16: Vypo�tené hodnoty – Quick test  [zdroj: vlastní zpracování]  
 
 
Spole�nost dle tohoto testu vykazuje v letech 2007 až 2010 velmi dobrou finan�ní situaci 

v oblasti kvóty vlastního kapitálu a dobrou finan�ní situaci v oblasti doby splácení dluhu 

z cash-flow. Avšak rok 2009 p�edstavoval v této oblasti velmi vysoký skok hodnoty doby 

splácení dluhu z cash-flow, která nazna�ovala ohrožení insolvencí. Rok 2010 už se však nesl 

v trendu p�edchozích let 2007 a 2008.  

 

4.5.3 Index IN05 

Byl vytvo�en v nedávné dob� a je poslední aktualizací indexu IN01 podle test� na datech 

pr�myslových podnik� z roku 2004. Hodnoty v letech 2007 (7,42) a 2008 (4,35) sv�d�í 

o dobré hospodá�ské situaci, nebo� jsou vyšší než hodnota 1,6. V p�ípad� let 2009 a 2010 se 

však již jedná o opa�ný p�ípad, kdy hodnoty klesly v roce 2009 na 1,19 a pak v roce 2010 

na hodnotu 1,47. V tomto p�ípad� se spole�nost nacházela v tzv. šedé zón� nevyhran�ných 

výsledk�. V žádných letech však nedošlo k poklesu ukazatele pod hodnotu 0,9. To znamená, 

že spole�nost nebyla ohrožena žádnými vážnými finan�ními problémy.  

 

Obr. �. 37: Index IN05 [zdroj: vlastní zpracování]  
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4.5.4 Tafler�v model TBM 

Tento model používá pouze 4 ukazatele, z nichž má nejvyšší váhu ukazatel první. Hodnoty 

ve všech sledovaných letech vysoce p�esahují hodnotu 0,3, která zna�í malou 

pravd�podobnost bankrotu. Lze tedy tuto spole�nost považovat za bonitní. Hodnota modelu 

se výrazn� zhoršila jen v roce 2009 (z 0,97 na 0,83). 

 

Obr. �. 38: Tafler�v model TBM [zdroj: vlastní zpracování] 
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5  Návrhy na zlepšení stávající hospodá�ské situace spole�nosti  

Rok 2009 znamenal obecn� pro podniky s metalurgickou výrobou propad hospoda�ení. 

Ekonomické výsledky analyzované spole�nosti GIFF a.s. m�žeme za sledované období    

2007 - 2010  ozna�it za vyhovující i p�esto, že byly zkreslovány závazkem, ke kterému se 

spole�nost zavázala v dob� svého vzniku a p�es projevy hospodá�ské krize. Pravd�podobn� již 

v letošním roce dojde v analyzované spole�nosti ke zm�nám majetkové struktury, kdy 

strategický partner plánuje p�evzít závazky spole�nosti ve výši 7043 tis. K�, které do této 

chvíle zkreslovaly výsledek hospoda�ení. 

 

Vzhledem k p�edpokládanému výhledu stagnace ekonomického r�stu �eské republiky 

a Eurozóny a plánovaného pozvolného r�stu cen vstupních surovin, m�že tato situace 

pro spole�nost Giff a.s. znamenat zna�né riziko. Proto je nutné navrhnout opat�ení, aby se 

podnik v dalších letech nedostal do problém�. Vhodným opat�ením by mohlo být: 

 

1. Investi�ní rozhodování - omezení plánovaných investic 

Investi�ní �inností rozumíme aktivitu, která je zam��ena zejména na obnovu a rozší�ení 

nehmotného a hmotného majetku. M�že jít rovn�ž o investování do ob�žného majetku, 

reklamy a rekvalifikaci pracovník�. Investování by m�lo obnášet po�ízení takového aktiva, 

které spole�nosti v budoucnosti p�inese ur�itý prosp�ch. P�i rozhodování o konkrétní investici 

(kdy, kolik a do �eho investovat) se musí vycházet nejen z p�edpokladu a odhadu budoucích 

p�íjm� z investice, ale taktéž by se m�lo p�ihlédnout k aktuální ekonomické situaci 

spole�nosti a jejímu budoucímu vývoji, který se odvíjí rovn�ž od množství nasmlouvaných 

budoucích kontrakt�. 

V rámci investi�ního rozhodování navrhuji, aby ve výrobním úseku spole�nosti byl sledován 

vývoj kontrakt�, jejich nár�st �i naopak pokles a tlaky na prodejní ceny. V p�ípad�, 

že spole�nosti klesnou tržby za vlastní výrobky a služby pod 30 % z plánované hodnoty tržeb, 

m�la by p�istoupit k omezení realizace plánovaných investic. V tomto p�ípad� by totiž 

i využití cizích zdroj� pro realizaci plánovaných investic znamenalo zna�né riziko.    
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2. Stanovení fixních limit� pro fond údržby a oprav v nevýrobní sfé�e 

Spole�nost musí provád�t mnoho úkon� spojených s výrobou, aby tuto udržel v chodu. Svou 

obchodní aktivitu je schopna udržovat do té míry, dokud p�íjmy z prodeje výrobk� pokrývají 

variabilní náklady a �ást fixních náklad�. Aby spole�nost mohla existovat, musí vytvá�et 

p�idanou hodnotu. Výroba odlitk� podléhá mnohým proces�m, které vyvolávají  vedlejší 

náklady. Stanovením fixních limit� pro fond údržby a oprav si spole�nost m�že zajistit 

dostatek finan�ních prost�edk� pro p�ípadnou údržbu a opravy klí�ových strojních a hutních 

za�ízení souvisejících s výrobou. Údržbu stroj� a za�ízení je pot�eba realizovat 

dle p�edepsaného servisního harmonogramu, který je nutno bezpodmíne�n� dodržovat. 

Ostatní opravy a údržby m�že spole�nost p�esunout na období s jasn�jším finan�ním 

výhledem.  

 

3. Zkrácení pracovní doby a snížení mzdových prost�edk� 

Omezení prodeje vyvolává pot�ebu omezení zam�stnanosti, z �ehož logicky vyplývá 

propoušt�ní zam�stnanc� �i krácení pracovní doby.  

Kdyby i nadále m�ly tržby spole�nosti GIFF a.s. klesající tendence, bude nutné snížit osobní 

náklady. Vzhledem k vysoké požadované kvalifikaci zam�stnanc� slévárny bych 

nedoporu�ovala snižovat jejich po�et, ale jít cestou plošného snižování mezd. Dalším krokem 

spole�nosti by mohlo být omezení pracovní doby provozu z p�ti na �ty�i pracovní dny 

p�i zachování t�ísm�nného provozu.  

 

4. �ízení pracovního kapitálu - prodloužení doby splatnosti dodavatelských faktur 

Jelikož ve spole�nosti GIFF a.s. panuje nevyváženost v odb�ratelsko-dodavatelských 

smluvních podmínkách týkajících se doby úhrady faktur, kdy analyzovaná spole�nost musí 

hradit své závazky v��i dodavatel�m o mnoho d�íve, nežli sama  za prodané zboží inkasuje, 

dostává se tak do zna�ných problém�. Nutno podotknout, že mnozí odb�ratelé nedisponují 

dobrou platební morálkou a za odebrané zboží neplatí v dob� splatnosti uvedené na faktu�e 

a tím vznikají spole�nosti GIFF a.s. komplikace spojené s financováním výroby, rozvojem 

spole�nosti a s úhradou vlastních závazk�. Vhodným opat�ením by bylo snížení doby 
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splatnosti krátkodobých pohledávek, �ím by se  snížil objem pen�žních prost�edk� v nich 

vázaných. 

Pro získání dalších volných pen�žních prost�edk� by si spole�nost m�la za�ít vyjednávat 

prodloužení doby splatnosti faktur u svých dodavatel�.  

 

5. Dynamické finan�ní plánování - využití kontokorentního úv�ru 

Zm�ny na trhu  jsou stále �ast�jší a proto je tradi�ní finan�ní plánování nedosta�ující 

a spole�nosti musí p�echázet na dynamické plánování. Hlavním bodem dynamického 

plánování je schopnost pružn� reagovat za zm�ny trhu. D�ležitou roli v dynamickém 

plánování hraje reálný pohled na skute�nost a schopnost p�ijímat v�asná nápravná opat�ení. Je 

pot�ebné propojit strategii a finan�ní plánování. Výkonn� a dynamicky �ídit spole�nost 

znamená plánovat, pravideln� aktualizovat a porovnávat se s okolím, v�etn� pružnosti 

reagovat a realizovat správná opat�ení.  

I p�esto, že v sou�asné dob� spole�nosti GIFF a.s. nehrozí p�ímé nebezpe�í, nabízí se otázka 

využití p�íležitosti k �erpání kontokorentního úv�ru, který má spole�nost k dispozici. Tím by 

mohla operativn� zareagovat na ne�ekané výkyvy finan�ní situace �i volné finan�ní 

prost�edky využít ke zhodnocení investi�ních p�íležitostí.  

 

6. Strategický obrat - hledat nové odb�ratele s delší dobou obchodních aktivit 

Situace na trhu vyžaduje hledání nových strategií, které provedou spole�nost obdobím 

hospodá�ské krize a budou základem pro její r�st v dalším období. Tržní prost�edí je 

prom�nlivé, p�itom z dlouhodobého hlediska je pot�ebné mít p�ehled o objemu produkce 

v delším �asovém horizontu než jen pár m�síc� dop�edu. Lze sice konstatovat, že dnešní doba 

je velice nep�ehledná a není možné správn� nastavit strategii a koncoví odb�ratelé rovn�ž 

nemají p�ehled o svých požadavcích v  dlouhodobém horizontu, p�esto bych spole�nosti GIFF 

a.s. doporu�ila, získat na trhu nové odb�ratele, kte�í jsou schopni kontraktovat s v�tším 

�asovým p�edstihem než jeden m�síc, ideáln� kvartáln� �i p�lro�n�.  
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5.1 Návrh pro sm�rnici hospoda�ení 

P�esto, že jsem p�edchozí analýzou zjistila, že finan�ní zdraví spole�nosti GIFF a.s. je dobré, 

pouze s mírnými výkyvy v oblasti likvidity, navrhuji výše uvedené návrhy zpracovat ve form� 

sm�rnice hospoda�ení s následujícím obsahem: 

 

1. Investi�ní rozhodování  

2. Stanovení fixních limit� pro fond údržby a oprav v nevýrobní sfé�e 

3. Zkrácení pracovní doby a snížení mzdových prost�edk� 

4. 	ízení pracovního kapitálu  

5. Dynamické finan�ní plánování 

6. Strategický obrat  

 

Dodržováním výše uvedených návrh� by spole�nost mohla v budoucnu dosahovat lepšího 

finan�ního zdraví, než dosahuje doposud.  

 

5.2 Finan�ní plán 

Finan�ní plán je klí�ovým aspektem pro systematické finan�ní �ízení spole�nosti. Je d�ležitou 

sou�ástí podnikatelského plánu. Jeho cílem je poskytnout spole�nosti informace 

ekonomického a finan�ního rázu, jako nap�. zda plán výroby a prodeje vytvo�í dostatek 

financí pro splácení závazk� a rovn�ž pro tvorbu zisku. Finan�ní plán je tak zp�tnou vazbou 

k plánu prodeje a výroby. Je t�eba ho periodicky vyhodnocovat, aktualizovat, provád�t 

nápravná opat�ení a hledat možnosti ke zlepšení. 

 

Sestavení finan�ního plánu 

P�i tvorb� finan�ního plánu se doporu�uje vycházet z pravidel a požadavk� na �len�ní 

finan�ního plánu, tzn. odd�lovat provozní a investi�ní výdaje, rozlišovat náklady a výdaje 

a výnosy a p�íjmy. 
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Plánovací období  

Finan�ní plán se zpravidla sestavuje na jeden fiskální rok dop�edu. P�ípravy na tvorbu plánu 

probíhají b�hem celého p�edchozího roku a zhruba koncem t�etího kvartálu vznikají první 

varianty. Kone�ná varianta plánu by m�la být schválena p�ed koncem roku. V�tšinou se 

zpracovávají 4 nebo více variant finan�ního plánu pro r�zné oblasti, nap�.  oblasti výsledku 

hospoda�ení, oblasti marketingové, oblasti investic, oblasti dluhového zatížení, oblasti 

finan�ní stability atd. Nej�ast�jší variantou je plán výnos� a náklad�.  

 

Finan�ní plán se skládá ze t�í hlavních sou�ástí:  

• Plán výnos� a náklad� (Výkaz zisku a ztráty) 

• Plán aktiv a pasiv (Rozvaha) 

• Plán pen�žních p�íjm� a výdaj� (Cash flow) 

 

5.2.1 Plán výnos� a náklad�  

Výnosem rozumíme pen�žní �ástky, které spole�nost získala ze svých �inností za ur�ité ú�etní 

období (m�síc, rok). Není brán z�etel na to, zda došlo k jejich inkasu. Jedná se o položky 

plánovaných výnos� z prodeje zboží, výrobk� a služeb a náklad�, které s t�mito výnosy 

souvisí. Výsledkem je tedy plánovaný hospodá�ský výsledek. Plán výnos� a náklad� má 

podobu “Rozpo�u“ za jednotlivá st�ediska (nákladová, ú�etní, zisková). Sou�ástí plánu jsou 

i plánové kalkulace, kde se prvotn� vypo�ítávají jednicové náklady a výnosy a následn� 

se provádí rozvržení režijních náklad� definovaných v “Rozpo�tu“ na kalkula�ní jednice. 

 

Sestavování rozpo�t� ve slévárnách 

P�i sestavování rozpo�tu náklad� a výnos� ve slévárnách je nejpoužívan�jší metoda tzv. 

metoda s využitím výchozí základny (nap�. za 1. až 10. m�síc b�žného roku). Analytické ú�ty 

náklad� a výnos� se rozd�lují na variabilní a fixní. U variabilních náklad� a výnos� 

se základna, která vychází z ú�etnictví (za výchozí období), upraví o vliv zm�ny plánovaného 

objemu výroby proti výchozí základn�. U fixních náklad� a výnos� se upraví výchozí 

základna o vliv délky plánovaného období proti výchozímu období. Takto upravená výchozí 

základna se dále upraví o o�ekávané vlivy v období plánu (vliv kurz�, vliv cen, vliv oprav, 

vliv nár�stu mezd atd.). 
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U jednicových náklad� (variabilního charakteru), mohou být tyto náklady nejprve vypo�teny 

v plánových kalkulacích a následn� p�evedeny do rozpo�tu. Nebo mohou být nejd�íve 

vypo�teny v rozpo�tu (na základ� skute�nosti upravené o celkový vliv objemu výroby, 

m�rných spot�eb a cen jednicových vstup�) a dále up�esn�ny p�evodem t�chto náklad� 

z plánových kalkulací.  

 

Podobnou metodou se mohou vypo�ítávat i jednicové výnosy (tržby, u kterých je definována 

plánovaná cena za jednotku kalkula�ní jednice), kdy jsou nejprve vypo�teny v plánových 

kalkulacích a následn� p�evedeny do rozpo�tu. Nebo mohou být nejd�íve vypo�teny 

v rozpo�tu (na základ� skute�nosti upravené o celkový vliv objemu prodeje a pr�m�rné 

prodejní ceny) a dále up�esn�ny p�evodem t�chto výnos� z plánových kalkulací.   

 

Hlavními výnosy spole�nosti GIFF a.s. jsou: 

- výnosy z prodeje zboží (odlitk�)  

 

Hlavními náklady spole�nosti GIFF a.s. jsou:  

- náklady na prodej zboží (náhradní díly, vedlejší náklady, opravy, propagace) 

- náklady na dlouhodobý hmotný majetek 

- režijní náklady (mzdy, pojišt�ní, energie) 

 

5.2.2 Plán aktiv a pasiv 

Jedná se o rozvahu, která je písemným p�ehledem o majetku spole�nosti a zdrojích jeho krytí 

k ur�itému datu. Rozvaha má p�ehledn� ukazovat, co spole�nost vlastní, tzn. majetkovou 

strukturu a z jakých zdroj� tento majetek po�ídila, tzn. kapitálovou strukturu. P�i porovnání 

dvou rozvah po sob� jdoucích období nám umožní zjistit, jak se finan�ní situace spole�nosti 

vyvíjí a p�ípadn� tak zajistit pot�ebná opat�ení.  

Aktiva – položky, do kterých spole�nost investovala. Pat�í se stálá aktiva (dlouhodobý 

majetek) a ob�žná aktiva 

Pasiva – zdroje, ze kterých byla aktiva po�ízena. Náleží zde vlastní kapitál �i cizí zdroje.  
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Aktiva spole�nosti GIFF a.s. jsou:  

- dlouhodobý hmotný majetek (budovy, pozemky, stroje, hutní za�ízení) 

- dlouhodobý nehmotný majetek (software) 

- ob�žná aktiva (zásoby, materiál, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finan�ní 

majetek) 

Pasiva spole�nosti GIFF a.s. jsou: 

- základní kapitál ve výši  26 821 000,- K� 

- cizí zdroje - u položky Bankovní úv�ry a výpomoci došlo k výraznému poklesu 

v roce 2010 oproti roku 2009. Spole�nost ale stále splácí z�statek úv�ru 

na realizaci tavících pecí. 

V oblasti cizích zdroj� plánuje spole�nost zachování dlouhodobých a krátkodobých závazk� 

na úrovni p�edchozího období. 

 

5.2.3 Plán pen�žních p�íjm� a výdaj�  

Plán cash flow vychází z plánu výnos� a náklad�, plánu aktiv a pasiv a zobrazuje strukturu 

tvorby finan�ních prost�edk� za dané období. Cílem je funkce optimaliza�ní a kontrolní, 

pon�vadž vykazovaný zisk nemusí znamenat dostate�né množství financí. I p�esto, že ú�etní 

jednotka vykazuje zisk, nemusí disponovat dostate�ným množstvím finan�ních prost�edk� 

v hotovosti (tuto situaci mohou zp�sobovat nesplacené pohledávky z obchodních vztah�). 

Úkolem vedení spole�nosti je zajistit nejen tvorbu zisku, ale zárove� správný chod pen�žních 

p�íjm� a výdaj�, aby spole�nost m�la  dostate�ný stav hotovostních prost�edk�, ze kterých 

m�že splácet své závazky. Pokud tomu tak není, stane se platebn� neschopná (insolventní). 

Cash flow zachycuje pen�žní p�íjmy, až když jsou tržby skute�n� inkasovány. 

Zajiš�uje se dv�ma metodami:  

 

1. p�ímou metodou - celkové sumy všech p�íjm� produkujících fondy a celkové sumy 

všech výdaj� spot�ebovávajících fondy. 

2. nep�ímou metodou - vychází z provozního zisku, který se upraví o ty výnosy a náklady, 

které se netýkají pohybu prost�edk� v pr�b�hu období (nap�íklad odpisy). 

Spole�nost GIFF a.s. plánuje cash flow metodou nep�ímou, tzn. nevychází p�ímo 

z pen�žního toku, ale základem pro stanovení plánovaného cash flow je plánovaný výsledek 

hospoda�ení spole�nosti.  
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6 Záv�r 

P�edloženou diplomovou práci jsem zpracovala ve spole�nosti zabývající se slévárenstvím. 

Nalezení klí�ových slabých a silných stránek ve finan�ním hospoda�ení spole�nosti m�že 

v kone�né fázi vést k získání silné konkuren�ní výhody, a tím i ke zvýšení výsledku 

hospoda�ení.  

 

Výchozím p�edpokladem k návrhu možných krok� a zm�n v dosavadním hospoda�ení 

spole�nosti byla realizace finan�ní analýzy za roky 2007 – 2010. Hlavními zdroji informací 

byly výro�ní zprávy spole�nosti za tyto roky, zprávy auditora a vlastní provedené analýzy 

SWOT a Porterova analýza. 

 

Na základ� provedené finan�ní analýzy lze konstatovat, že spole�nost p�ekonala krizové 

období roku 2009 (charakteristické vysokými výkyvy cen vstupních surovin, výkyvy 

na stran� poptávky, kdy se objemy objednávek snížily o 40 % oproti p�vodn� avizovaným 

odb�r�m). V tomto roce se také p�ešlo na t�ísm�nný provoz, soboty a ned�le se staly dny 

pracovního volna s tím, že v t�chto dnech se provádí údržba linek nebo tavících pecí.  

Z d�vodu poklesu odb�ru odlitk� u p�vodních zákazník� byli oslovení noví potenciální 

zákazníci. Efekt se však z d�vod� stále nestabilního ekonomického prost�edí nedostavil.  

 

V tomto roce také pokra�ovala modernizace výrobních provoz� s d�razem na pln�ní stále 

p�ísn�jších ekologických parametr�, odstran�ní prašnosti a uvoln�ní úzkých výrobních 

kapacit. V jádrovn� prob�hla instalace nového vst�elovacího stroje ROPPER, prob�hla 

instalace suchého odprášení, v lakovn� byla zprovozn�na rekupera�ní jednotka, byl postaven 

nový zásobník na formovací písky a instaloval se manipulátor a odlamova� vtok� 

CLANSMAN. Bylo také potvrzeno schválení dotace z EU na IT technologie na implementaci 

nového informa�ního systému KARAT.    

 

Jednou z p�í�in propadu ekonomických výsledk� metalurgických podnik� v letech 2008 

a 2009 byl r�st globální poptávky po vstupních surovinách (železné rudy, uhlí a koksu), 

zejména díky rostoucím ekonomikám, jako jsou �ína a Indie. Ceny surovin tak rostly rychleji, 

než ceny hotových výrobk�. 

 



80 

Rok 2010 se nesl ve znamení ustupující hospodá�ské krize a stávající zákazníci za�ali 

postupn� navyšovat své požadavky na odb�r odlitk�. I p�es pozvolný nár�st výroby byly 

v tomto roce redukovány všechny výrobní náklady, v�etn� požadavku nevyráb�t zbyte�n� 

na sklad. Na základ� schváleného dota�ního programu EU byly po�átkem tohoto roku 

zprovozn�ny dv� nové st�edofrekven�ní tavící pece EGES. Tržby za prodej vlastních 

výrobk�, služeb a zboží dosáhly výše 251,52 mil. K�, což p�edstavuje zvýšení výroby 

o 2,36 % v �istých tržbách oproti roku 2009. 

 

Na základ� provedené finan�ní analýzy dosahuje spole�nost uspokojivých výsledk� v celé 

�ad� oblastí. Mezi její silné stránky m�žeme za�adit ukazatele aktivity a rentability o �emž 

sv�d�í i vypo�tený index IN05, nebo� hodnoty v letech 2007 (7,42) a 2008 (4,35) sv�d�í 

o dobré hospodá�ské situaci, protože jsou vyšší než hodnota 1,6. V p�ípad� let 2009 a 2010 se 

však již jedná o opa�ný p�ípad, kdy hodnoty klesly v roce 2009 na 1,19 a pak v roce 2010 

na hodnotu 1,47. V tomto p�ípad� se spole�nost nacházela v tzv. šedé zón� nevyhran�ných 

výsledk�. V žádných letech však nedošlo k poklesu ukazatele pod hodnotu 0,9. To znamená, 

že spole�nost nebyla ohrožena žádnými vážnými finan�ními problémy. Dalším ukazatelem 

indikujícím dobrou finan�ní situaci bylo Altmanovo Z-scóre, kde se po celou dobu 

sledovaného období spole�nost nacházela v dobré finan�ní situaci, jelikož hodnota Altmanova 

indexu ve všech sledovaných letech p�evyšovala hodnotu 2,9. B�hem let 2007 - 2009 

docházelo k pozvolnému snížení hodnoty Altmanova indexu z 5,2 až na hodnotu 4,06 v roce 

2009. Rok 2010 už se nesl v trendu pozitivního r�stu tohoto ukazatele na hodnotu 4,39. 

 

Mezi slabé stránky pak m�žeme za�adit ukazatele likvidity, zadluženosti. Spole�nosti bych 

doporu�ila zam��it se na zm�nu struktury ob�žných aktiv, nebo� p�evážnou �ást složky 

ob�žných aktiv tvo�í krátkodobé pohledávky a ovliv�ují tak do zna�né míry i ukazatele 

likvidity. Vývoj plateb závazk� z obchodního styku nebyl v pr�b�hu roku optimální a projevil 

se zejména negativním vývojem závazk� po splatnosti, zp�sobené nerovnom�rným inkasem 

finan�ních prost�edk� od hlavních odb�ratel�.  

 

Z výše uvedených d�vod� jsem spole�nosti zpracovala návrhy na zlepšení stávající 

hospodá�ské situace a vytvo�ila návrh pro sm�rnici hospoda�ení. 	ízením se navržených 

doporu�ení, by tak spole�nost mohla dosahovat lepšího finan�ního zdraví než doposud. 

Pro spln�ní stanovených cíl�, by si m�la spole�nost rovn�ž sestavit finan�ní plán. Tento plán 

by m�l být vedením spole�nosti sestaven tak, aby byl v jednotlivých provozech použitelný, 
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prosp�šný a m�l by poskytovat informace nutné pro optimalizaci podnikatelských aktivit 

zam��ených na finan�ní �innost v pr�b�hu plánovaného období. Jelikož v pr�b�hu 

plánovaného období m�že docházet k r�zným zm�nám, musí se finan�ní plán v pot�ebné mí�e 

optimalizovat a upravovat. Optimalizovat by se m�lo pouze v takové mí�e, aby nebylo 

ohroženo spln�ní hlavního cíle v plánovaném období. 

 

Výhled na následující období je poznamenán tlakem na ceny výrobk� a zm�nou obchodních 

praktik, pon�vadž zákazníci nekontraktují na delší období než jeden m�síc, a to i s ohledem na 

stav volných výrobních kapacit u konkuren�ních sléváren. Cílem spole�nosti GIFF a.s. tak je 

udržet si stávající zákazníky, zvýšit konkurenceschopnost a uplat�ovat nové technologie. 
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Seznam zkratek 
 

a.s.          akciová spole�nost 

apod.       a podobn� 

atd.          a tak dále 

�PK        �istý pracovní kapitál 

�PM        �istý pen�žní majetek 

�PP         �isté pohotové prost�edky 

EAT         zisk po zdan�ní 

EBIT        zisk p�ed zdan�ním a úroky 

I�             identifika�ní �íslo 

nap�.         nap�íklad 

OA           ob�žná aktiva 

Obr.          obrázek 

ROA         rentabilita aktiv 

ROE         rentabilita vlastního kapitálu 

ROI          rentabilita vloženého kapitálu 

ROS         rentabilita tržeb 

Tab.          tabulka 

tj.              to je 

tzn.           to znamená 

tzv.           tak zvané 

VH           výsledek hospoda�ení 
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P�íloha 1 Rozvaha (v tis. K�) 2007-2010 
 

2007 2008 2009 2010

Aktiva celkem Netto 57 512 74 390 63 151 62 257
A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B Dlouhodobý majetek 26 751 29 652 29 978 29 029

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 2 824

B.I 1 �������	
������ � � 0 0

B.I 2 ������������������������������������ � � 0 0

B.I 3 ������ � � � 0 0

B.I 4 !	�������"�# "�� � � 0 0

B.I.5 $������ � � 0 0

B.I 6 %����������&������������������ � � 0 0

B.I 7 �����������������&������������������ � � 0 1 901

B.I 8 '�����������"��������������&������������������ � � 0 923

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 26 751 29 652 29 978 26 205

B.II 1 '������ ()* ()* 987 987

B.II 2 ����&� +*�()� +(�,*- 18 422 17 571

B.II 3 �������������������.	�������&� ��������	���.	
 -�-/, 0�/-( 5 739 2 210

B.II 4 '.����������	������ ����	��#� ���1 � � 0 0

B.II 5 �"����
���"������2�"�������� � � 0 0

B.II 6 %����������&���������������� 3 3 4 4

B.II 7 �����������������&���������������� ,��(+ ,�0/+ 4 662 5 303

B.II 8 '�����������"��������������&���������������� ,�+�3 � 0 0

B.II 9 !	�4���	
� ��
������&������������� ,-- +() 164 130

B.III Dlouhodobý finan�ní majetek 0 0 0 0

B.III 1 '�
��������"���	�����
����	�����&"	� � � 0 0

B.III 2 '�
�����5����
	��������"	��#��#��������������� � � 0 0

B.III 3 !�����
�������&��	�����#�#
 ����#�
�� � � 0 0

B.III 4

'1�������5�. �����"��������
���������&"����5����
��������"��
#��#��������������� � � 0 0

B.III 5 %����������&���������
�������� � � 0 0

B.III 6 '����������������&���������
�������� � � 0 0

B.III 7 '�����������"��������������&���������
�������� � � � �

ROZVAHA (v tis. K�)
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C Ob�žná aktiva 28 952 44 056 33 134 33 047

C.I Zásoby 8 637 9 782 8 364 6 621

C.I 1 6��� �"� ,�+** ,�/+, 1 323 954

C.I 2 ���������"��� �&����#������� � /�0*3 0�0+/ 6 839 4 711

C.I 3 7� �&�� *)0 0// 196 956

C.I 4 ��
���� � � 0 0

C.I 5 �&�2
 � � 0 0

C.I 6 '�����������"���������"��&� � � 0 �
C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

C.II 1 '����"�������&	���
	�������1 � � � �
C.II 2 '����"����������"���������
����������&��� � � � �
C.II 3 '����"�������5����
�������������#��#��������������� � � � �
C.II 4 '����"��������#�����
��8������� �2����������5�����
���� �2��
 � � � �
C.II 5 9������&��#�����������"���� � � � �
C.II.6 9������5����������
 � � � �
C.II.7 %����#����"��� � � � �
C.II.8 !��2��"��4��"�#����"��� � � � �
C.III Krátkodobé pohledávky 20 084 33 962 24 504 24 359

C.III 1 '����"�������&	���
	�������1 +(�()/ --�0(+ 23 953 24 276

C.III 2 '����"����������"���������
����������&��� � � 0 0

C.III 3 '����"�������5����
�������������#��#��������������� � � 0 0

C.III 4 '����"��������#�����
��8������� �2����������5�����
���� �2��
 � � 0 0

C.III 5 ��	�"��
���&��#����
���� �����
�#���:�.�
 � � 0 0

C.III 6 ��"��;��4����#����"��� � � 0 0

C.III 7 < "����&��#�����������"���� /3 /- 53 57

C.III.8 9������5����������
 � � 5 0

C.III.9 %����#����"��� 3/ ,+) 493 26

C.IV Krátkodobý finan�ní majetek 231 312 266 2 067

C.IV 1 '��
�� *) /� 156 117

C.IV 2 =������&���"	� +/- ,0, 110 1 950

C.IV.3 < "����&��	�����#�#
 ����#�
�� � � � �
C.IV 4 '����������� "����&���������
�������� � � � �
D.I �asové rozlišení 1 809 682 39 181

D.I 1 �"�����#�
:�
	���&�&
 +�*0+ 0,( 39 100

D.I 2 <��#��>�
��"�����#�
:�
	���&�&
 � � 0 0

D.I 3 '�
����#�
:�
	���&�&
 3) /- 0 81
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Pasiva celkem Netto 57 512 74 390 63 151 62 257
A Vlastní kapitál 12 528 15 925 16 100 17 557

A.I Zák ladní kapitál 26 821 26 821 26 821 26 821

A.I 1 �"����
���#��"� ,0�),+ ,0�),+ 26 821 26 821

A.I.2 7�����
���	�����������
��&	���
�#�
�� � � � �
A.I.3 ��.����"����
�����#��"�� � � � �
A.II Kapitálové fondy 8 975 8 975 8 975 8 975

A.II 1 ?����
��2�� )�(*/ )�(*/ )�(*/ )�(*/
A.II 2 !�����
���#��"��������� � � � �
A.II 3 !	�4���	
� ��
�����#��	��.�
������������"����1 � � � �
A.II 4 !	�4���	
� ��
�����#��	��.�
�#���#���.�"	� � � � �
A.III Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 520 646 816 825

A.III 1 �"������ ��� ��
����@��.����������� /,� 030 816 825

A.III 2 ������" �
���������
����� � � 0 0

A.IV Výsledek hospoda�ení z minulých let -26 308 -23 914 -20 687 -20 521 

A.IV 1 �� ��.����������������	����� � � 0 0

A.IV 2 ���� ����"��� "���������	����� ;,0�-�)� ;,-�(+3� ;,��0)*� ;,��/,+�
A.V Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-) 2 520 3 397 175 1 457

B Cizí zdroje 44 975 58 477 47 097 44 700

B.I Rezervy 0 0 0 0

B.I 1 A��� ���#�������":��
	��# "��
	��#��#��1 � � 0 0

B.I 2 A��� ������1	������#��&����"����� � � 0 0

B.I.3 A��� ��������4���#�
��1 � � 0 0

B.I.4 !�����
� ��� �� � � 0 0

B.II Dlouhodobé závazky 816 3 270 2 859 2 422

B.II 1 �"���������&	���
	�������1 � � 0 0

B.II 2 �"�����������"��������
���������&"� � � 0 0

B.II 3 �"��������5����
��������"��#��#��������������� � � � �
B.II 4 �"����������#�����
�1�8�����1�� �2���������5�����
�1��� �2��
 � � � �
B.II 5 9������&��#��������"���� � � � �
B.II.6 7���������#��� � � � �
B.II.7 9������&����.������5� �. � � � �
B.II.8 9������5����#�����
 � � � �
B.II.9 %�����"����� � +��-* *-) -/0
B.II.10 !��2�����4�����"����� )+0 ,�,-- 2 121 2 066

B.III Krátkodobé závazky 44 159 55 207 38 103 41 209

B.III 1 �"���������&	���
	�������1 -+�(*0 3-�((3 26 868 28 853

B.III 2 �"�����������"��������
���������&"� � � 0 0

B.III 3 �"��������5����
��������"��#��#��������������� � � 0 0

B.III 4 �"����������#�����
�1�8�����1�� �2���������5�����
�1��� �2��
 � � 0 0

B.III 5 �"�����������.�����	1� -��*3 -�,+0 2 554 2 798

B.III 6 �"�����������	�"��
�����&��#����
���� �����
���#���:�.�
 +�/(0 +�-(/ 1 363 1 544

B.III 7 ��"��;��4��.��"�����������	� 3*� ;333� 148 960

B.III 8 < "����&��#��������"���� � � 127 0

B.III.9 7���������#��� � � 0 0

B.III.10 9������5����#�����
 � - 0 11

B.III.11 %�����"����� *��3- *��3- 7 043 7 043

B.IV Bankovní úv�ry a výpomoci 0 0 6 135 1 069

B.IV 1 B������
�5�. ��������&� � � 6 135 1 069

B.IV 2 < "����&��&������
�5�. � � � 0 0

B.IV 3 < "����&���������
���#���	� � � 0 0

C.I �asové rozlišení 9 -12 -46 0

C.I 1 7�����#�
:�
	���&�&
 ( ;+,� ;30� �
C.I 2 7������#�
:�
	���&�&
 � � � �  
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P�íloha 2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 
 

2007 2008 2009 2010

1 I C 2&�����# �����&�2
 +�*+� +�,+( 3,( �
2 A �"�����������2�������# �����&�2
 +�0(+ +�+)) 3�) �
3 + Obchodní marže 19 31 21 0

4 II 7����� 293 673 324 231 247 127 257 897

5 II. 1 C 2&�����# ������D��� �&�1������2�& ,(+�-)3 -,����- ,30�,*- ,/)�-*(
6 II. 2 ��.������������� �#D��"��&���D��� �&� -** )+� ;,-0� ;+�-0*�
7 II. 3 E�����	� +�(+, -�3+) +��(� ))/
8 B 7������"��#����&� 216 587 247 559 182 669 193 390

9 B. 1 �#����&������ �"�������� F�� +*3�+3( ,�/�*-* +3(�+-, +0��*�,
10 B. 2 ���2&� 3,�3-) 3+�),, --�/-* -,�0))
11 + P�idaná hodnota 77 105 76 703 64 479 64 507

12 C !��&�
��"���� 67 915 72 818 60 110 59 652

13 C. 1 6������"���� 3)�),, /+�0,( 33�+,� 3-�+),
14 C. 2 !�.�������1��� F"�1��#������������ �2���� -0� � +)� +-�
15 C. 3 �"����������	�"��
���&��#����
���� �����
�#���:�.�
 +0�(3� +)��-� +3��0, +3�0-(
16 C. 4 ��	�"��
��"���� +�*(- -�+/( +�*3) +�*�+
17 D 9��.���#�#����� 30� /*� /0- 0)�
18 E !#�������������
���������� -�0*( +�//) ,��)+ +�0-)
19 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -�00, -�-,+ /��3/ )�3,3
20 III. 1 C 2&����# �����������&����������� ,�,,- )�+ -�-)� -�/0-
21 III. 2 C 2&����# ��������� �"�� +�3-( ,�/,� +�00/ 3�)0+
22 F Z�statková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu -�3/* ,�*�� 3�/+� 0�**�
23 F.1 Z�statková cena prodaného dlouh. majetku ,��,( /30 ,�(0/ ,�**(
24 F.2 Prodaný materiál +�3,) ,�+/3 +�/3/ -�((+
25 G ��.��������� ��� �����# ����	��#���2�� ;,)� ;+,�*33� ;-+� -0,
26 IV. !�����
�# �����
������� 0�� /** 3)/ *,-
27 H !�����
�# �����
��"���� ,��*) +��+(( +�*+, +�*-)
28 V. '�����# �����
	�������1 � � � �
29 I. '�����# �����
	���"���1 � � � �
29 * Provozní výsledek hospoda�ení 3 806 5 500 1 064 2 814

30 VI. Tržby z prodeje cenných papír� a vklad� 0 0 0 0

31 J. Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0

32 VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 0 0 0 0

33 VII. 1 Výnosy z CP a vklad� ve skupin 0 0 0 0

34 VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vklad� 0 0 0 0

35 VII. 3 Výnosy z ostatních finan�ních investic 0 0 0 0

36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 0 0 0 0

37 K. Náklady finan�ního majetku 0 0 0 0

38 IX. Výnosy z p�ecenní CP a derivát� 0 0 0 0

39 L. Náklady z p�ecenní CP a derivát� 0 0 0 0

40 M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti 0 0 0 0

41 X. Výnosové úroky 10 6 1 1

42 N. Nákladové úroky 23 68 486 606

43 XI. Ostatní finan�ní výnosy 43 362 242 215

44 O Ostatní finan�ní náklady 484 858 652 620

45 XII. P�evod finan�ních výnos� 0 0 0 0

46 P. P�evod finan�ních náklad� 0 0 0 0

Výkaz zisk� a ztrát v plném rozsahu - druhové �len�ní 
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* Finan�ní výsledek hospoda�ení -454 -558 -895 -1 010 

Q. Da� z p�íjm� za bžnou �innost 832 1 545 -6 347

Q1. splatná 349 128 106 402

Q2. odložená 483 1 417 -112 -55 

** Výsledek z hospoda�ení za b�žnou �innost 2 520 3 397 175 1 457

XIII. Mimo�ádné výnosy 0 0 0 0

R. Mimo�ádné náklady 0 0 0 0

S. Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innost 0 0 0 0

S1. splatná 0 0 0 0

S2. odložená 0 0 0 0

* Mimo�ádný výsledek hospoda�ení 0 0 0 0

T P�evod podílu na HV spole�ník�m 0 0 0 0

*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní jednotku 2 520 3 397 175 1 457

Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 3 352 4 942 169 1 804  
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P�íloha 3 Vývoj aktiv a pasiv 
 
 

�ástka % �ástka % �ástka % �ástka %

57 512 96% 74 390 95% 63 151 100% 62 257 98%

Vlastní kapitál 12 528 17% 15 925 17% 16 100 25% 17 557 26%

�"����
���#��"� ,0�),+ 47% ,0�),+ 36% ,0�),+ 42% ,0�),+ 43%

<�#��"��������� )�(*/ 16% )�(*/ 12% )�(*/ 14% )�(*/ 14%

A��� ��
�����8���.��������������
������
�������������� /,� 1% 030 1% )+0 1% ),/ 1%

7����������#�����
����5����
�
������� ,�/,� 4% -�-(* 5% +*/ 0% +�3/* 2%

7����������#�����
���������	����� ;,0�-�) -46% ;,-�(+3 -32% ;,��0)* -33% ;,��/,+ -33%

Cizí zdroje 44 975 78% 58 477 79% 47 097 75% 44 700 72%

A��� �� � 0% � 0% � 0% � 0%

9������&���"����� )+0 1% -�,*� 4% ,�)/( 5% ,�3,, 4%

< "����&���"����� 33�+/( 77% //�,�* 74% -)�+�- 60% 3+�,�( 66%

B������
�5�. ������#���	� � 0% � 0% 0�+-/ 10% +��0( 2%

�asové rozlišení 9 0% -12 0% -46 0% 0 0%

2007 2008 2009 2010

Pasiva celkem

�ástka % �ástka % �ástka % �ástka %

57 512 100% 74 390 87% 63 151 100% 62 257 100%

Dlouhodobý majetek 26 751 47% 29 652 40% 29 978 47% 29 029 47%

9������&������������������ � 0% � �G � �G ,�),3 /G

9������&���������������� ,0�*/+ 47% ,(�0/, 3�G ,(�(*) 3*G ,0�,�/ 3,G

9������&���������
�������� � 0% � �G � �G � �G
Ob�žná aktiva 28 952 50% 44 056 46% 33 134 52% 33 047 53%

�"��&� )�0-* 15,02% (�*), )�-03 +-G 0�0,+ ++G

9������&��#����"��� � 0% � �G � �G � �G

< "����&��#����"��� ,���)3 35% --�(0, 30G ,3�/�3 -(G ,3�-/( -(G

< "����&���������
�������� ,-+ 0% -+, �G ,00 �G ,��0* -G
�asové rozlišení +�)�( 3% 0), 1% -( 0% +)+ 0%

2007 2008 2009 2010

Aktiva celkem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

P�íloha 4 Organiza�ní struktura spole�nosti GIFF a.s. 
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