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1 ÚVOD 

V současné době patří pojem výkonnost k relativně často pouţívaným slovům. 

Z pohledu vlastníků a investorů společnosti je důleţité posoudit ekonomickou výkonnost 

podniku. Dobrá výkonnost podniku je hlavním předpokladem jeho úspěšnosti, a z tohoto 

důvodu by měla být sledována a analyzována velmi důkladně. Významnou oblastí pro 

hodnocení ekonomické výkonnosti podniku je finanční analýza. Při finanční analýze se 

vyuţívá celá řada metod a analýz, pomocí nichţ je moţné posoudit současnou úroveň 

finančního zdraví společnosti a také odhadnout jeho budoucí vývoj. Provádění těchto analýz 

můţe podniku pomoci odhalit jeho slabé stránky, na které je nutné se zaměřit a přijmout 

případná opatření, aby podnik mohl v budoucnu prosperovat. V případě, ţe podnik tyto 

důleţitá opatření neprovede a jeho slabých stránek bude přibývat, můţe to podnik dostat do 

tíţivé finanční situace. Finanční analýza také dokáţe odhalit silné stránky podniku, které 

vedou k lepší konkurenceschopnosti podniku. Finanční analýza znamená systematický rozbor 

získaných dat, a to z účetních výkazů, jimiţ je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow. Finanční analýza se zaměřuje na minulý, současný a zároveň i budoucí, respektive 

předpokládaný vývoj podniku. Finanční analýza nesmí být podceňována. V současnosti se 

podmínky na trhu neustále mění a podniky se těmto změnám musí co nejrychleji a co nejlépe 

přizpůsobovat. Podnik je připraven udrţet si svou pozici na trhu mezi konkurencí, aţ tehdy, 

kdyţ je schopen vyuţít svých silných stránek a naopak eliminovat ty slabé. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou výkonnost společnosti TONDACH 

Česká republika, s. r. o. a navrhnout řešení na zlepšení hospodářské situace. Podklady pro 

zhodnocení jsou data z finančních výkazů za období let 2007 – 2011. K zhodnocení bude 

pouţita finanční analýza, a to jak s vyuţitím vertikální a horizontální analýzy, tak 

prostřednictvím poměrové analýzy a vybraných souhrnných ukazatelů. Pro zhodnocení 

výkonnosti společnosti budou pouţity také vybrané strategické analýzy. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti částí, včetně úvodu a závěru. V úvodu je 

specifikován cíl a charakterizován obsah práce. Závěr obsahuje shrnutí zjištěných výsledků. 

Druhou částí jsou teoretická východiska problematiky hodnocení ekonomické výkonnosti 

podniku. Tato část je věnována teorii a pojmům, které souvisejí s výkonností podniku a 

finanční analýzou. Třetí částí práce je samotná charakteristika analyzované společnosti. Další 

částí je aplikace vybraných nástrojů hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti. V této 

části je zpracována finanční analýza a také vyuţity vybrané nástroje strategické analýzy. Pátá 

část práce je zaměřena na návrhy a doporučení, které vycházejí z výsledků předchozí části. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY HODNOCENÍ 

EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI PODNIKU 

2.1 Výkonnost podniku a finanční zdraví podniku 

Ekonomická výkonnost podniku závisí na rozsahu vyuţití konkurenční výhody 

kaţdého podniku. Je ohromně obtíţné tuto konkurenční výhodu dlouhodobě udrţet. Úspěšně 

se mohou rozvíjet pouze ty podniky, které řádně reagují na měnící se podmínky v podnikání, 

sledují a také průběţně vyhodnocují úroveň výkonnosti a usilují o její neustálé zvyšování. 

Pouze na základě efektivního hodnocení a řízení výkonnosti lze dospět ke stanoveným cílům 

a zajistit tak úspěšný rozvoj podniku. 

Výkonnost podniku můţeme posuzovat z několika různých pohledů. Vlastník 

posuzuje výkonnost podniku podle splnění očekávání ohledně návratnosti vloţených 

prostředků do podnikání, zákazník podle uspokojení poţadavků na výrobek nebo sluţbu, 

jejich cenu, rychlost dodání, placení apod., zaměstnanci podle výše mezd a pracovních 

podmínek, dodavatelé a banky podle schopnosti podniku splácet své závazky, stát podle 

schopnosti platit daně apod. (Pavelková, 2009). 

„Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru 

odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční 

situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící finanční tísně, lze se domnívat, že v dohledné 

budoucnosti (do roka) nedojde k úpadku pro platební neschopnost.” Tvrdí Grünwald (2007, 

s. 23). 

2.2 Úvod k finanční analýze 

„Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku (finanční zdraví), posoudit vyhlídky na finanční situaci 

podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku, zajištění 

další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.” Uvádí Dluhošová 

(2008, s. 68).  Finanční analýza našla své místo v hodnocení ekonomické situace podniků 

právě z důvodů vysoké proměnlivosti ekonomických dat, jejich obtíţného zpracování, 

neexistence obecně platných hodnot ukazatelů a teoretických modelů prosperujících firem. 

Hledáme kauzální souvislosti mezi určitými daty a určujeme jejich vývoj. Tímto se zvyšuje 

vypovídací schopnost zpracovávaných dat a zvyšuje se jejich informační hodnota      

(Sedláček, 2011). 
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2.2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Tito uţivatelé provádějí analýzu se stejným cílem, potřebují vědět jak na tom podnik 

je. Uţivatele členíme dle toho, kdo ji provádí a jaké informace z analýzy potřebuje na interní 

a externí. K interním uţivatelům patří např. manaţeři, zaměstnanci, statutární orgány atd. 

Mezi externí uţivatele řadíme např. investory, obchodní partnery, konkurenty atp., viz 

Grünwald (2007). 

Manažeři 

Manaţeři vyuţívají informace poskytované finančním účetnictvím zejména pro 

dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku. Znalost manaţerů finanční situace podniku 

je výchozím bodem pro správné rozhodování při získávání finančních zdrojů, zajišťování 

optimální kapitálové struktury včetně výběru jejího financování. 

Investoři 

Jedná se o akcionáře a ostatní investory, kteří jsou primárními uţivateli finančně-

účetních informací, neboť vloţili do podniku kapitál. 

Banky a jiní věřitelé 

Banky a jiní věřitelé poţadují spoustu informací o finančním stavu potencionálního 

dluţníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda úvěr poskytnout, za jakých podmínek a v jaké 

výši. Banka před tím neţ poskytne úvěr hodnotí bonitu dluţníka. 

Obchodní partneři 

Dodavatelé se především zaměřují na krátkodobou prosperitu, a zda bude podnik 

schopen dostát svým splatným závazkům. 

Odběratelé jsou na dodavateli svým způsobem závislí, a proto potřebují mít jistotu, ţe 

bude dodavatel schopen dostát svým závazkům, a aby v případě finančních potíţí dodavatele 

neměli problémy se zajištěním vlastní výroby. 

Konkurenti 

Konkurenti se zajímají o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví 

za účelem srovnání. Zejména se jedná o informace týkající se výsledku hospodaření, 

rentability, ziskové marţe, cenové politiky, investiční aktivity apod. 
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Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají přirozený zájem na prosperitě, finanční a hospodářské stabilitě 

podniku, v němţ pracují, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdových podmínek. 

Stát a jeho orgány 

Stát se prostřednictvím svých orgánů zajímá o finančně-účetní data především pro 

formulování hospodářské politiky státu vzhledem k podnikatelské sféře. Dalšími důvody jsou 

např. statistika, kontrola plnění daňových povinností, kontrola podniků se státní majetkovou 

účastí, rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledu o finančním stavu podniků 

se státní zakázkou atp. 

K dalším zájemcům o finanční analýzu můţeme uvést také např. analytiky, odborové 

svazy, daňové poradce, university, burzovní makléře, oceňovatelé podniku, novináře              

a nakonec i nejširší veřejnost, která se zajímá o činnost podnikové sféry z mnoha různých 

důvodů. 

2.2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Zdroje informací je moţné rozdělit do tří základních skupin, viz Dluhošová (2008): 

 finanční informace – obsahují účetní výkazy, výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, informace finančních analytiků a manaţerů, 

 kvantifikovatelné nefinanční informace – zahrnují firemní statistiky ohledně produkce, 

odbytu, zaměstnanosti, interní směrnice, 

 nekvantifikovatelné informace – jedná se o zprávy vedoucích pracovníků, odborného 

tisku, auditorů. 

Výchozím zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy jsou účetní výkazy. Jde o 

rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněţních tocích, viz Pavelková (2009). 

Rozvaha 

Tento výkaz zachycuje stav majetku podniku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv) 

k určitému rozvahovému dni, tedy k určitému časovému okamţiku. Tohle členění je 

zobrazeno v příloze č. 1. 

Majetek podniku představuje souhrn veškerých peněz, věcí, pohledávek a jiných 

majetkových hodnot. Levá strana rozvahy, která je označována, jako aktiva zachycuje 
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majetkovou strukturu podniku. Majetková struktura závisí na druhu odvětví a na typu daného 

podniku. Majetek podniku dělíme na dlouhodobý a oběţný majetek podle doby, po kterou je 

majetek podniku vyuţíván k podnikání. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou, 

slouţí podniku déle neţ jeden rok a není pořízen za účelem dalšího prodeje. 

 Aby mohl podnik získat potřebná aktiva, musí mít kapitál. Tuto kapitálovou strukturu 

podniku zachycuje pravá strana rozvahy, která je označována jako pasiva. Pasiva jsou 

zdrojem krytí majetku podniku. Vlastní kapitál zahrnuje základní kapitál, kapitálové fondy, 

fondy ze zisku (rezervní fond) a nerozdělený výsledek hospodaření minulých let a výsledek 

hospodaření běţného účetního období. Dále je členěn cizí kapitál podle doby splatnosti na 

dlouhodobý cizí kapitál, který tvoří dlouhodobé bankovní úvěry, termínové půjčky, emitované 

podnikové dluhopisy, leasingové dluhy atd. a krátkodobý cizí kapitál, který je splatný během 

1 roku a obsahuje krátkodobé bankovní úvěry, zálohy přijaté od odběratelů, dodavatelské 

úvěry, půjčky, nezaplacené daně, dluţné dividendy, částky dosud nevyplacených platů a mezd 

a výdaje příštích období (Synek, 2002). 

V rozvaze platí zlaté bilanční pravidlo: 

Σ AKTIV = Σ PASIV. 

Součet všech aktiv se musí rovnat součtu všech pasiv, viz Valach (1999). 

Výkaz zisku a ztráty 

Podle Grünwalda (2007) výkaz zisku a ztráty konkretizuje, které náklady a výnosy se 

za jednotlivé činnosti podílely na tvorbě výsledku hospodaření za běţné období. Výsledek 

hospodaření je v rozvaze zachycen jako jediný údaj. VZZ slouţí k posouzení schopnosti 

podniku zhodnocovat vloţený kapitál. Výkaz je sestavován při uplatnění tzv. akruálního 

principu, který znamená, ţe transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, kterého se 

časově i věcně týkají. Pro analýzu výsledku hospodaření je velmi důleţité i rozhodnutí o tom, 

které poloţky zisku popř. ztráty by do výsledku hospodaření měly být zahrnuty. Podoba 

výkazu je naznačena v příloze č. 2. 

Výsledek hospodaření je zjišťován zvlášť pro oblast provozní, finanční a mimořádné 

činnosti podniku (Dluhošová, 2008). 
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Výkaz cash flow 

Cash flow neboli výkaz peněţních toků slouţí ke sledování pohybu peněţních 

prostředků. Patří k základním prostředkům finanční analýzy. Prostřednictvím tohoto výkazu 

dovedeme objasnit hlavní faktory ovlivňující příjem a výdej peněţ a také z toho vyplývající 

stav hotovosti k jistému okamţiku. Cash flow je toková veličina, která zachycuje rozdíl 

příjmů a výdajů hotovosti za určité období. Výkaz slouţí k finančnímu rozhodování, a to 

v krátkém období (likvidita), dlouhém období (rozhodování o efektivnosti a návratnosti 

investic a rentabilita) a financování potřeb z vlastních a z cizích zdrojů (zadluţenost), tvrdí 

Dluhošová (2008). Nepřímý způsob výpočtu ve zjednodušené podobě je znázorněn                 

v příloze č. 3. 

Příloha k účetní závěrce 

Příloha napomáhá k objasnění skutečností pro externí uţivatele účetní závěrky, aby si 

mohli vytvořit správný úsudek o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku, popř. aby 

mohli provést srovnání s minulostí a odhadnout moţný budoucí vývoj podniku. Příloha 

objasňuje a doplňuje údaje, které jsou obsaţeny v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. 

V příloze najdeme např. 

- informace o pouţitých účetních metodách, způsobech oceňování a odepisování, 

obecných účetních zásadách, 

- fondy ze zisku a výsledek hospodaření – rozdělení do zákonného rezervního fondu, 

výplata tantiém, příděl do nerozděleného zisku, 

- členění bankovních úvěrů, 

- finanční výsledek hospodaření v členění: úroky, kurzové rozdíly, faktoringové 

poplatky a ostatní finanční náklady, výnosy z dlouhodobého finančního majetku, 

rezerva na kurzové rozdíly, 

- struktura osobních nákladů – vedoucí pracovníci: výkonní členové představenstva               

a jim podřízení vedoucí pracovníci, členové dozorčí rady, zaměstnanci, 

- daň z příjmu – odloţený daňový závazek: rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 

hodnotou, odloţená daňová pohledávka: rezervy a opravené poloţky, ztráty minulých 

let (Grünwald, 2007). 
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2.3 Vybrané metody hodnocení výkonnosti podniku 

S rozvojem statistických, matematických a ekonomických věd vznikla celá řada 

metod, kterými lze hodnotit finanční zdraví podniku. Při výběru vhodné metody musí být brán 

ohled na 3 aspekty, viz (Růčková, 2011): účelnost, nákladnost a spolehlivost. 

Metodu lze povaţovat za účelnou, kdyţ odpovídá předem zadaným záměrům. Vţdy by 

mělo být zřejmé k čemu má výsledná analýza slouţit a brát to při zpracování analýzy na 

vědomí. Se zpracováním analýzy souvisí potřebný čas a kvalifikovaná práce, které s sebou 

nesou také mnoho nákladů. Jestliţe chceme zvýšit spolehlivost finanční analýzy, můţeme ji 

dosáhnout zvýšením kvalitnějšího vyuţití veškerých dostupných dat. Existuje mnoho 

finančních ukazatelů, které lze členit podle celé řady kritérií. Zvolení vhodné metody je dáno 

účelem a cílem finanční analýzy. 

Finanční analýza pouţívá dvě základní skupiny metod, a to metody elementární a 

metody vyšší. Elementární metody lze členit do několika skupin, viz Obr. 2.1.  

Obr. 2.1 Elementární metody finanční analýzy 

 

Zdroj: Růčková, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi, str. 44 
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Pro pouţití vyšších metod je zapotřebí hlubších znalostí matematické statistiky a 

teoretických i praktických znalostí, proto tyto metody nepatří k metodám univerzálním. 

K aplikaci vyšších metod je také potřeba především kvalitní softwarové vybavení. Proto se 

těmito metodami zabývají specializované firmy a nejsou běţně pouţívány ve firemní praxi 

(Růčková, 2011). 

2.3.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu a je 

povaţována za základ finanční analýzy. 

Horizontální analýza 

U horizontální analýzy je sledován vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve 

vztahu k vybranému minulému období. Aby bylo moţné v horizontální analýze nějakým 

vhodným způsobem kvantifikovat meziroční změny, tak se nabízí hned několik postupů. Lze 

pouţít různé indexy nebo diference (rozdíly). Při interpretaci změn musí být brány v úvahu 

jak změny absolutní (v peněţních jednotkách), tak i změny relativní (v procentech). 

Vertikální analýza 

U vertikální analýzy se sleduje struktura finančního výkazu vztaţená k nějaké 

smysluplné veličině. V případě pouţití této analýzy u rozvahy se jedná o veličinu „bilanční 

suma”. Poté je zjišťováno, z kolika procent se jednotlivé poloţky rozvahy podílejí na celkové 

bilanční sumě. 

Samozřejmě, nemusí být sledována pouze bilanční suma, ale i různé podpoloţky např. 

cizí zdroje, oběţná aktiva apod. 

Zahájení horizontální či vertikální analýzy by mělo předcházet důkladné prostudování 

finančních výkazů v absolutních číslech (Kislingerová, 2008). 

2.3.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Zabývá se analýzou těch základních výkazů, které v sobě primárně nesou tokové 

poloţky. Zejména se jedná o výkaz cash flow a výkaz zisku a ztráty. Analýzu fondů 

finančních prostředků řadíme k metodám, které vyuţívají rozdílových ukazatelů. Analýza je 

zaměřena především na čistý pracovní kapitál, který slouţí k určení optimální výše poloţek 

oběţných aktiv a ke stanovení jejich celkové přiměřené výše. Záměrem cash flow je 

schopnost vytvářet z vlastní hospodářské činnosti přebytky, které lze pouţít k financování 
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existenčně důleţitých potřeb, např. úhrada závazků, financování investic a další        

(Růčková, 2011). 

 

Analýza fondů peněžních prostředků 

Fond je chápán jako shrnutí určitých stavových ukazatelů, které vyjadřují aktiva nebo 

pasiva. Analýza fondů peněţních prostředků vyjadřuje rozdíl mezi úhrnem určitých poloţek 

krátkodobých aktiv a úhrnem určitých poloţek krátkodobých pasiv (tzv. čistý fond). Výpočet, 

viz vzorec č. 1, příloha č. 4. 

2.3.3 Poměrová analýza 

„Finanční poměrové ukazatele (financial ratio) charakterizují vzájemný vztah mezi 

dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu”. Tvrdí Sedláček (2011, s. 55).  

Poměrové ukazatele umoţňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku a proto jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy. Poměrové ukazatele lze sestavit jako podílové, kdy se dává do poměru část celku         

a celek (např. podíl cizího kapitálu k celkovému kapitálu), nebo jako vztahové, kdy se do 

poměru dávají samostatné veličiny (např. poměr zisku k celkovým aktivům). Existuje několik 

skupin poměrových ukazatelů. Podle Růčkové (2011) se jedná o ukazatele rentability, 

aktivity, zadluţenosti, likvidity, trţní hodnoty a ukazatele cash flow. 

2.3.3.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu je povaţována za měřítko schopnosti 

podniku vytvořit nové zdroje a dosahovat zisku, při pouţití investovaného kapitálu. Ukazatele 

rentability patří do kategorie tzv. mezivýkazových poměrových ukazatelů, neboť vyuţívají 

údajů ze dvou základních účetních výkazů: z rozvahy je zjišťována velikost kapitálu               

a z výkazu zisku a ztráty velikost zisku a trţeb. Tyto ukazatele se pouţívají pro hodnocení      

a komplexní posouzení celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku, pomocí 

nich je vyjadřována intenzita vyuţívání reprodukce a zhodnocení vloţeného kapitálu do 

podniku. Při vytváření těchto ukazatelů je nutné dávat pozor na to, jaký zisk je do vzorců 

dosazován. Existuje několik kategorií zisku, viz (Günwald, 2007): 

 

EBITDA -  Earnings before interest, tax, depreciation and amortization 

- zisk před odpisy, úroky a zdaněním 

EBIT - Earnings before interest and tax 

- zisk před odpisy a zdaněním 
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EBT - Earnings before tax 

- zisk před zdaněním 

EAT - Earnings after tax 

- zisk po zdanění (čistý zisk) 

 

Ve většině případů je ve vzorcích vyuţívána kategorie EBIT a EAT. 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

Podle Růčkové (2011) se měřením ROA vyjadřuje celková efektivnost firmy, její 

výdělečná schopnost nebo také produkční síla. Ukazatel odráţí celkovou výnosnost kapitálu 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. Pomocí ukazatele 

je hodnocena výnosnost celkového vloţeného kapitálu a lze jej pouţít i pro měření souhrnné 

efektivnosti. 

Dosadíme-li do vzorce EBIT, pak má ukazatel své opodstatnění v případě, ţe nám jde 

o porovnání podniků s rozdílným daňovým prostředím a taktéţ s rozdílným úrokovým 

zatíţením. Výpočet, viz vzorec č. 2, příloha č. 4. 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Kategorie investovaného kapitálu představuje součet prostředků, které byly 

dlouhodobě vloţeny věřiteli a prostředků od akcionářů. Ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení 

všech aktiv společnosti financovaných vlastím i cizím dlouhodobým kapitálem. ROCE 

komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. Výpočet rentability celkového 

investovaného kapitálu, viz vzorec č. 3, příloha č. 4. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloţeného akcionáři či vlastníky 

podniku. Vlastníci hodnotí vytvořený zisk jako výtěţek z investovaného kapitálu. Investoři 

podle tohoto ukazatele zjišťují, zda je jejich kapitál reprodukován s náleţitou intenzitou a zda 

přináší dostatečný výnos, který odpovídá riziku investice. ROE by mělo být vyšší neţ míra 

výnosu bezrizikové alokace kapitálu na kapitálovém trhu nebo alternativní výnos stejně 

rizikové investice (Grünwald, 2007). Výpočet, viz vzorec č. 4, příloha č. 4. 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni trţeb, resp. 

výnosů, kolik efektu dokáţe podnik vyprodukovat na 1 Kč trţeb. ROS odráţí schopnost 

podniku vyrábět výrobek nebo sluţbu s nízkými náklady nebo za vysokou cenu. Výpočet 

rentability trţeb, viz vzorec č. 5, příloha č. 4. 

2.3.3.2 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky     

a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv”. Tvrdí Růčková 

(2011, s. 60). Tyto ukazatele vyjadřují nejčastěji počet obrátek jednotlivých sloţek aktiv         

a pasiv nebo dobu obratu. Rozborem ukazatelů aktivity se zjišťuje, jak podnik spravuje aktiva 

a její jednotlivé sloţky a také jaký má vliv hospodaření na výnosnost a likviditu. 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv 

Také bývá označován jako ukazatel vázanosti celkového vloţeného kapitálu. U tohoto 

ukazatele je nejvíce patrná návaznost na ukazatele rentability. Ukazatel je vyjádřen poměrem 

trţeb a celkového vloţeného kapitálu, viz vzorec č. 6, příloha č. 4. 

 

Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní (příp. let), po které trvá jedna obrátka celkových 

aktiv, Výpočet, viz vzorec č. 7, příloha č. 4. 

 

Ukazatel obratovosti zásob 

Ukazatel vyjadřuje rychlost obratu zásob. Ukazatel je vyjádřen jako poměr trţeb 

k průměrnému stavu zásob, viz vzorec č. 8, příloha č. 4. 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel udává, jak dlouho jsou oběţná aktiva vázána v podobě zásob. Výpočet doby 

obratu, viz vzorec č. 9, příloha č. 4. Čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu těchto 

zásob, tím je lepší situace. Je třeba dbát na optimální velikost zásob. V současnosti si podniky 

oblíbili metodu just-in-time. Existují, ale i obory, které přirozeně potřebují určitou míru 

zásob. 
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Ukazatel obratovosti pohledávek 

Lze vypočítat obdobným způsobem jako ukazatele obratovosti zásob. Výpočet, viz 

vzorec č. 10, příloha č. 4. 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, 

nebo za jak dlouho jsou pohledávky v průměru zaplaceny. Výpočet, viz vzorec č. 11, příloha 

č. 4. Jako doporučená hodnota se uvádí běţná doba splatnosti faktur. Jestliţe doba obratu 

pohledávek převyšuje běţnou dobu splatnosti vystavených faktur, jedná se o nedodrţení 

obchodně-úvěrové politiky obchodních partnerů společnosti. Avšak v současné době není 

neobvyklé, ţe bývá doba úhrady faktury delší neţ doba deklarovaná. Při analýze je důleţité 

přihlédnou k velikosti daného podniku. Malým firmám můţe delší doba splatnosti jejich 

pohledávek způsobit finanční problémy, avšak velké podniky jsou schopny z finančního 

hlediska tolerovat delší dobu splatnosti. 

 

Ukazatel obratovosti závazků 

Poslední ukazatel této skupiny ukazatelů. Ukazatel je poměrem trţeb k závazkům,     

viz vzorec č. 12, příloha č. 4. 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel říká, jak rychle jsou splaceny závazky firmy. Obecně lze tvrdit, ţe by doba 

obratu závazků měla převyšovat dobu obratu pohledávek, a to z toho důvodu, aby nebyla 

narušena finanční rovnováha v podniku. Tento ukazatel můţe napomoct věřitelům, aby mohli 

zhodnotit, jak podnik dodrţuje úvěrovou politiku. Výpočet doby obratu závazků, viz vzorec  

č. 13, příloha č. 4. 

2.3.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. U velkých společností 

nepřichází v úvahu, ţe by podnik financoval veškerá aktiva jen z vlastního anebo naopak jen 

z cizího kapitálu. Jestliţe pouţije podnik k financování výhradně vlastní kapitál, dochází ke 

sníţení celkové výnosnosti vloţeného kapitálu. Na straně druhé, financování výhradně 

z cizích zdrojů je spojeno s obtíţemi při jeho získávání. Podstatou analýzy zadluţenosti je 

nalezení optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. Pouţívá se celá řada ukazatelů, 

které bývají odvozeny především z údajů rozvahy. 
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Ukazatel věřitelského rizika (Debt ratio) 

Jde o základní ukazatel, kterým se vyjadřuje celková zadluţenost. Ukazatel vyjadřuje 

poměr mezi celkovými závazky a celkovými aktivy, výpočet, viz vzorec č. 14, příloha č. 4. 

Obecně lze říct, ţe čím vyšší bude hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší bude i riziko věřitelů. 

Je nutné posuzovat ukazatele v souvislosti s celkovou výnosností podniku a také v souvislosti 

se strukturou cizího kapitálu.  Věřitelé upřednostňují nízké hodnoty tohoto ukazatele.            

U finančně stabilního podniku můţe vést dočasný růst zadluţenosti ke zvýšení celkové 

rentability vloţených prostředků. 

 

Koeficient samofinancování (Equity ratio) 

Equity ratio je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika. Součet 

ukazatelů by měl dát hodnotu přibliţně 1. Ukazatel vyjadřuje, v jakém rozsahu jsou aktiva 

společnosti financována vlastním kapitálem. Výpočet, viz vzorec č. 15, příloha č. 4. 

Koeficient samofinancování je řazen mezi jeden z nejdůleţitějších poměrových ukazatelů 

zadluţenosti pro potřeby hodnocení celkové finanční situace podniku. Podobně jako u 

předchozího ukazatele je důleţitá návaznost na ukazatele rentability 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Dept-equity ratio) 

Jedná se o poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu podniku, viz vzorec č. 16, 

příloha č. 4. Mnohem častěji se vyuţívá jeho převrácená hodnota, která měří míru finanční 

samostatnosti podniku. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Tento ukazatel je sestaven proto, aby společnost zjistila, jestli je pro ni dané dluhové 

zatíţení ještě únosné. Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk společnosti vyšší 

neţ úroky. Jestliţe není podnik schopen platit své úrokové platby z dosaţeného zisku, pak to 

můţe vést k úpadku. Výpočet úrokového krytí, viz vzorec č. 17, příloha č. 4. 

Obecně lze o zadluţenosti říct, ţe čím vyšší má společnost závazky, tím větší 

pozornost musí v budoucnosti věnovat tvorbě prostředků na jejich splácení.  Ukazatele 

zadluţenosti umoţňují podnikům určit, v jaké míře jsou aktiva společnosti financována cizími 

zdroji. Při hodnocení situace ve společnosti je důleţité vzít na vědomí, kdo dané ukazatele 

posuzuje a v jakém oboru společnost podniká. 
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2.3.3.4 Ukazatele likvidity 

„Pod likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, získat 

dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidita tedy závisí na tom, jak rychle 

je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je v případě 

potřeby schopen prodat své zásoby apod.” Tvrdí Dluhošová (2008, str. 79.) 

Podle Růčkové (2011) se zpravidla pouţívají tři základní ukazatele likvidity. Jedná se 

o likviditu okamţitou, pohotovou a běţnou. 

 

Okamžitá likvidita 

Představuje to nejuţší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen nejlikvidnější poloţky 

z rozvahy, mezi které patří suma peněz na běţném účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale 

také krátkodobé cenné papíry a podíly, šeky (ekvivalenty hotovosti). Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,9-1,1. Nedodrţení těchto hodnot ještě 

nemusí za kaţdou cenu znamenat finanční problémy podniku (Růčková, 2011). Výpočet, viz 

vzorec č. 18, příloha č. 4. 

 

Pohotová likvidita 

Pro tuto likviditu platí, ţe by měl být čitatel stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1, 

případně aţ 1,5:1. Z předepsaných hodnot je patrné, ţe kdyby byl poměr 1:1, tak by byl 

podnik schopen vyrovnat se se svými závazky a nemusel by prodat své zásoby. Jestliţe bude 

hodnota tohoto ukazatele vyšší, jedná se o výhodnou situaci pro věřitele, avšak ne pro 

akcionáře a vedení podniku, protoţe značný objem oběţných aktiv vázaných ve formě 

pohotových prostředků přináší společnosti jen malý nebo dokonce ţádný úrok. V případě 

nadměrné výše oběţných aktiv dochází k neproduktivnímu vyuţívání prostředků, které byly 

do podniku vloţeny a nepříznivě tak ovlivňuje celkovou výnosnost vloţených prostředků.  

Výpočet pohotové likvidity, viz vzorec č. 19, příloha č. 4. 

 

Běžná likvidita 

Tato likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Ukazatel vypovídá o tom, jak je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyţ veškerá oběţná 

aktiva podniku v daném momentu přemění na hotovost. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je 

pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5-2,5, někdy se také uvádí horní hodnota 2, právě 

z důvodu existence celé řady nástrojů financování. Výpočet, viz vzorec č. 20, příloha č. 4. 
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Pro získání skutečně objektivního náhledu na likviditu podniku, je vhodné ji sledovat 

v delší časové řadě. Vývojový trend u ukazatelů likvidity by měl být ustálený bez velkých 

výkyvů. Je-li tento trend dodrţen, pak to staví podnik do pozitivního světla u věřitelů i u 

investorů. 

2.3.3.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Tyto ukazatele se od předchozích skupin poměrových ukazatelů liší tím, ţe pracují 

s trţními hodnotami. Hodnotí podnik pomocí burzovních ukazatelů. Ukazatele trţní hodnoty 

jsou důleţité zejména pro investory, kteří posuzují návratnost investovaných prostředků. Jako 

nejdůleţitější ukazatele této skupiny můţeme uvést účetní hodnotu akcie, ukazatel P/E, čistý 

zisk na akcii, dividendový výnos, dividendové krytí a poměr trţní ceny akcie k účetní 

hodnotě. 

2.3.3.6 Ukazatele cash flow 

Úkolem analýzy cash flow je zachytit jevy, které naznačují platební potíţe, a posoudit, 

k jakému výsledku směřuje finanční situace podniku. Zásadní vypovídací schopnost mají ty 

ukazatele, které poměřují finanční toky z provozní činnosti k některým poloţkám výkazu 

zisku a ztráty či rozvahy. Účel ukazatelů cash flow je dán potřebou vyjádřit vnitřní finanční 

potenciál podniku, neboli jeho vnitřní finanční sílu. Ukazatel vymezený tímto způsobem je 

pak mírou schopnosti podniku tvořit z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky, které 

můţe pouţít k financování existenčně významných potřeb např. investic, dividend a závazků. 

 

Jelikoţ firma TONDACH Česká republika, s. r. o., není akciovou společností, 

ukazatele trţní hodnoty nebudou v této práci zpracovány. Taktéţ ukazatele cash flow. 

2.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Tato analýza má převáţně vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na 

celkovém hospodaření firmy, ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku         

a poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních nebo externích cílů. 

Techniky vytváření soustav ukazatelů lze rozdělit do dvou základních skupin,           

viz Růčková (2011): 

1. soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – jedná se o pyramidové soustavy 

ukazatelů, 

2. účelově vybrané skupiny ukazatelů: 
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 bankrotní modely – vypovídají o tom, zda podnik do určité doby zbankrotuje, řadíme 

zde Altmanovo Z-skóre, Taflerův model a model IN – Index důvěryhodnosti, 

 bonitní modely – cílem je stanovit bonitu hodnoceného podniku, zde je zařazena 

soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, Tamariho model, Kralickův 

Quicktest a modifikovaný Quicktest. 

 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

Tyto soustavy ukazatelů rozkládají vrcholový ukazatel aditivní nebo multiplikativní 

metodou. Cílem těchto soustav je popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů             

a analyzování sloţitých vnitřních vazeb v rámci dané pyramidy. 

Nejtypičtějším pyramidovým rozkladem je Du Pontův rozklad, který je zaměřen na 

rozklad vlastního kapitálu a na vymezení jednotlivých poloţek, které vstupují do tohoto 

ukazatele. Pravá strana Du Pontova rozkladu je ukazatel pákového efektu. Je zřejmé, ţe kdyţ 

bude podnik ve větším rozsahu vyuţívat cizí kapitál, tak můţe za určitých okolností 

dosáhnout vyšších hodnot rentability vlastního kapitálu. Na Obr. 2.2 můţeme vidět Schéma 

rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

 

Obr. 2.2 Rozklad ukazatele ROE 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 x                                      x 

 

Zdroj: Kislingerová 2008, s. 55 
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Altmanův model 

Model vychází z propočtů indexů celkového hodnocení. Výpočet je stanoven jako 

součet pěti běţných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha, z nichţ největší 

váhu má rentabilita celkového kapitálu. Výsledný ukazatel, viz vzorec č. 22, příloha č. 4. bude 

zhodnocen na základě následující Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1 Hranice pro předvídání finanční situace 

 

Pokud            Z ˃ 2,9 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 ˂ Z ≤ 2,9 „šedá zóna” nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Zdroj: Sedláček 2011, s. 110 

 

Model IN – Index důvěryhodnosti 

Model vznikl se snahou posoudit zdraví českých firem v domácím prostředí. Model IN 

je stejně jako Altmanův model vyjádřen rovnicí, v které jsou zařazeny poměrové ukazatele,    

a to zadluţenosti, rentability, likvidity a aktivity. Modelů IN existuje několik, tím posledním 

je index IN05, který bude v další části této práce zpracován. Výsledek indexu IN05 je získán 

spojením poměrových ukazatelů a jim přidělených vah, viz vzorec č. 23, příloha č. 4. 

Výhodou tohoto indexu je, ţe spojuje jak pohled věřitele, tak i vlastníka. Výslednou situaci ve 

firmě zhodnotíme pomocí Tab. 2.2. 

 

Tab. 2.2 Hranice pro klasifikaci podniků 

 

Pokud            IN ˃ 1,6 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 ˂ IN  ≤ 1,6 „šedá zóna” nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Zdroj: Sedláček 2011, s. 112 

 

Kralickův rychlý test 

Tento model poskytuje moţnost klasifikovat analyzovanou společnost. Při jeho 

konstrukci se vyuţilo ukazatelů, které musí důkladně reprezentovat informační potenciál 

výkazu zisku a ztráty i rozvahy. Proto bylo vybráno po jednom ukazateli ze čtyř základních 
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odvětví finanční analýzy. První ukazatel je kvóta vlastního kapitálu, viz vzorec č. 15, příloha 

č. 4. Kvóta vlastního kapitálu vypovídá o finanční síle společnosti, která je měřena podílem 

vlastního kapitálu společnosti na bilanční sumě. Druhý ukazatel je doba splácení dluhu z cash 

flow, viz vzorec č. 24, příloha č. 4. Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho bude firma schopna 

uhradit své závazky. Další ukazatel je cash flow v procentech z trţeb, viz vzorec č. 25, příloha 

č. 4. A posledním ukazatelem je rentabilita celkového kapitálu (ROA), viz vzorec č. 2, příloha 

č. 4.  Poslední dva ukazatele analyzují rentabilitu podniku. Aby bylo moţné stanovit 

výslednou bonitu, je nutné nejdříve výše uvedené ukazatele oklasifikovat podle Tab. 2.3. 

Výsledná známka se vypočítá jako aritmetický průměr známek, které byly získány za 

jednotlivé ukazatele. 

 

Tab. 2.3 Stupnice hodnocení ukazatelů 

 

Ukazatel 
Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý (2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen insolvencí 

(5) 

Kvóta VK ˃ 30 % ˃ 20 % ˃ 10 % ˃ 0 % negativní 

Doba splácení dluhu ˂ 3 roky ˂ 5 let ˂ 12 let ˃ 12 let ˃ 30 let 

CF v % z trţeb ˃ 10 % ˃ 8 % ˃ 5 % ˃ 0 % negativní 

ROA ˃ 15 % ˃ 12 % ˃ 8 % ˃ 0 % negativní 

Zdroj: Sedláček 2011, s. 107 

2.3.5 Strategické analýzy 

 Porterův model 

Podle Bělohlávka (2001) je Porterova analýza konkurenčních sil vhodná pro 

vyhodnocení strategických příleţitostí společnosti a hrozeb konkurence. Existuje 5 

strategických sil, které určují chování konkurentů. Jedná se o: 

-konkurenty v odvětví, 

- potenciální nové účastníky, 

- dodavatele, 

- odběratele, 

- náhradní výrobky. 
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V rámci konkurentů v odvětví se jedná o tyto prvky: 

 velikost a síla konkurentů, 

 pomalý nárůst trhu, 

 rozdílnost konkurentů, 

 překáţky odchodu z odvětví. 

V rámci vstupu potencionálně nových konkurentů se jedná o tyto bariéry: 

 velké kapitálové vstupy, 

 legislativa, 

 odlišení, 

 ekonomika velkého rozsahu, 

 přístup k distribučním kanálům, 

 výhoda nákladů nezávislá na velikosti firmy. 

V rámci síly dodavatelů se jedná o prvky: 

 vysoké náklady při změně dodavatele, 

 nezákonné dohody mezi dodavateli, 

 koncentrace dodavatelů. 

V rámci síly odběratelů mluvíme o těchto prvcích: 

 koncentrace odběratelů, 

 existence alternativních zdrojů zásobování, 

 materiál tvoří podstatnou část nákladů, a proto jsou odběratelé ochotni věnovat mnoho 

energie a času na vyjednávání. 

V rámci hrozby náhradních produktů se jedná o tyto prvky: 

 náklady přechodu k substitutu, 

 ochota zákazníka přejít k substitutu. 
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PEST analýza 

Tato analýza vychází z poznání minulého vývoje a snaţí se o prognózy budoucích vlivů 

prostředí. Cílem PEST analýzy není procházet a analyzovat všechny sloţky jednotlivých 

segmentů, ale pouze ty, které mají na podnik vliv. Název této analýzy tvoří začáteční písmena 

čtyř oblastí vnějšího prostředí, které tvoří základ této analýzy. Jedná se o tyto segmenty: 

P -  politický segment, 

E - ekonomický segment, 

S - sociální segment, 

T - technologický segment. 

Politický segment 

Politický segment ovlivňují různé prvky, např. se jedná o legislativu, pracovní právo, 

podporu zahraničního obchodu, politickou stabilitu, daňovou politiku, integrační politiku,      

a další. 

Ekonomický segment 

V rámci ekonomického segmentu by měly být např. tyto prvky: trend HDP, úroková 

míra, mnoţství peněz v oběhu, inflace, nezaměstnanost, kurzová politika. 

Sociální segment 

Mezi sociální segment se řadí tyto prvky: mobilita, demografické trendy populace, 

ţivotní styl, úroveň vzdělání, postoje k práci a volnému času, ţivotní hodnoty. 

Technologický segment 

Posledním faktorem je technologický segment, do kterého patří následující prvky: 

výše výdajů na výzkum, podpora vlády v oblasti výzkumu, obecná technologická úroveň, 

nové objevy a vynálezy, rychlost morálního zastarání. 
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SWOT analýza 

Název této analýzy je zkratkou anglických slov: 

Strenghts – přednosti, silné stránky organizace, 

Weaknesses – nedostatky, slabé stránky organizace, 

Opportunities – příleţitosti ve vnějším prostředí, 

Threats – hrozby z vnějšího prostředí. 

„Jejím cílem je identifikace rozsahu, kterým současná strategie organizace a hlavně 

její silné a slabé stránky podporují schopnost úspěšně se vypořádat s hrozbami a příležitostmi 

ve vnějším prostředí.” Tvrdí Bělohlávek (2001, s. 214) 

Přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky, které organizaci umoţňují získat převahu 

nad konkurencí. 

Nedostatky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést ke sníţení organizační 

výkonnosti. 

Příleţitosti jsou současné nebo budoucí příznivé podmínky ve výrobě, moţnosti 

získání vstupů, prodeji aj. 

Hrozby jsou současné nebo budoucí nepříznivé vyhlídky z hlediska získávání vstupů, 

problémy s prodejem aj. 
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3 CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ SPOLEČNOSTI 

Firma TONDACH Česká republika s. r. o. působí na českém trhu jiţ od roku 1992.  

Hlavním předmětem podnikání společnosti TONDACH je výroba stavebních hmot, 

stavebních výrobků – výroba cihel a krytiny pálené, hornická činnost při dobývání 

cihlářských surovin povrchovým způsobem a obchodní činnost. 

Základní údaje 

Název:                        TONDACH Česká republika s. r. o. 

Sídlo:                          Bělotínská 722, 753 18 Hranice 

Právní forma:              Společnost s ručením omezeným 

IČ:                              25828584 

Základní kapitál:          250 100 000 Kč 

Jednatelé společnost:    Ing. Jiří Krumnikl, 

                                  Franz Olbrich – Krampl, 

                                  Ing. Kamil Jeřábek. 

Jednat jménem společnosti jsou oprávněni jednatelé, a to vţdy dva společně. 

Společníkem je rakouská společnost TONDACH GLEINSTÄTTEN AG, která vlastní 100 % 

obchodní podíl. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 11. 1. 1999 a je vedena 

u Krajského soudu v Ostravě. 

3.1 Historie 

V roce 1881 byla v jihorakouském městě Gleinstätten  postavena první cihelna a v ní 

vypálena první pálená taška. V cihelně se cihly a tašky lisovaly ručně a vypalovaly 

v kruhových pecích vytápěných dřevem. V roce 1964 došlo k převzetí cihelny komerčním 

radou Franzem Olbrichem a tím k výstavbě nového „závodu 1” a přechodu na plynem 

vytápěné tunelové pece. V důsledku velké poptávky po výrobcích firmy TONDACH se 

továrna v Gleinstättenu dále rozrůstala a v roce 1983 přibyl závod druhý a později i třetí 

závod na raţené dráţkové tašky. V roce 1992 byly v blízkosti Grazu převzaty závody na 

výrobu keramické krytiny. V roce 1995 se v továrně Ziegelwerk začaly vyrábět keramické 

doplňky k taškám. V roce 1992 došlo k rozšíření firmy za hranice domovského Rakouska. 
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První zemí bylo Maďarsko, kde firma převzala dva výrobní závody. Na chorvatský trh firma 

vstoupila roku 1995 a rok později pronikla na území Bosny a Hercegoviny. Roku 1998 se 

zastoupení firmy dočkalo i Slovinsko. Četné úspěchy motivovaly TONDACH ke vstupu na 

další trhy v evropských zemích, jimiţ jsou Makedonie, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko            

a Slovensko. 

3.2 Současnost 

V současné době firma TONDACH vlastní 21 výrobních závodů v rámci 11-ti zemí 

Evropy, viz Obr. 3.1. Konkrétně 5 závodů v České republice, 5 závodů v Maďarsku, 4 závody 

v Rakousku, 2 závody v Chorvatsku a po jednom na Slovensku, ve Slovinsku, Makedonii, 

Srbsku a Rumunsku. Koncern zaměstnává více neţ 3100 lidí. Celkové výrobní kapacity činí 

cca 500 000 tis. kusů tašek a cca 300 mil. c.j. zdících materiálů. 

V současnosti je TONDACH Česká republika největším výrobcem střešní krytiny 

v České republice a poskytuje nejdelší záruku na pálené střešní tašky v České republice, a to 

33 let. Roční výrobní kapacita přesahuje 80 mil. ks pálených střešních tašek. TONDACH ČR 

dodává své výrobky také na zahraniční trhy např. do Ruska, Polska, na Ukrajinu, do 

Slovenska a částečně také Německa. Vývoj odbytu je znázorněn v Grafu 3.1.  

Graf 3.1 Vývoj odbytu společnosti TONDACH, s. r. o. na českém trhu a zahraničních 

trzích v obratu v letech 2007 – 2011 (v %) 

 

Zdroj: zpracováno na základě interních informací společnosti 
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V roce 2007 dosahoval export 18,4 % odbytu v obratu, coţ bylo způsobeno hlavně 

stavebním boomem s vysokým převisem poptávky po stavebních hmotách na polském trhu. 

V dalším roce došlo k poklesu na 14,4 %, a to z důvodu poklesu vývozu do Polska o polovinu 

a také poklesu exportu na ostatní zahraniční trhy. V roce 2009 dochází opět k poklesu 

exportu, a to na 10,9 %, nejvíce se na tomto poklesu podílel pokles vývozu na Slovensko, a to 

z důvodu devalvace maďarské měny HUF vzhledem k EUR, coţ vedlo spotřebitele k dovozu 

maďarských výrobků. V roce 2010 došlo k nárůstu na 13,2 %. Tento nárůst byl způsoben 

zvýšeným zájmem o novou střešní krytinu SAMBA, a to v Polsku, na Ukrajině a v Rusku. 

Export na Slovensko a Německo poklesl. V posledním sledovaném roce export vzrostl na 

14,4 %, a to hlavně díky nárůstu prodeje v Polsku, a to i přesto, ţe se v průběhu celého roku 

vyvíjel kurz nepříznivým směrem. Na Slovensku pokračoval dovoz levných výrobků 

z Maďarska, které prakticky nahradily krytinu dováţenou z České republiky. Trhy v Rusku     

a na Ukrajině se řadí spíše k potenciálním trhům, na kterých zatím nelze realizovat trvalé 

významnější obchody. Odběr z Německa je stále na sestupu. 

Obr. 3.1 Výrobní závody a zastoupení koncernu 

 

Zdroj: www.tondach.cz 
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TONDACH Česká republika realizuje své podnikání v 5 závodech na území České 

republiky, a to v Hranicích, Šlapanicích, Stodu, Blíţejově a Jirčanech. 

Výrobní závod TONDACH HRANICE 

Závod má dlouhodobou tradici výroby zdících materiálů a krytiny. V roce 1992 došlo 

k privatizaci závodu. V roce 1996 prošel velmi rozsáhlou rekonstrukcí všech provozů. 

Počátkem roku 2009 se rozběhla výroba na nové lince a na trh byly nově uvedeny posuvné 

tašky. V hranickém závodě je vyráběno 5 modelů velkoformátových raţených tašek včetně 

kompletního systému keramických doplňků. 

Výrobní závod TONDACH ŠLAPANICE 

Závod vznikl po rozdělení Brněnských cihelen a v roce 1992 byl zakoupen současným 

vlastníkem. Cihelna byla postavena v roce 1987 a patřila mezi nejmodernější v České 

republice. Závod produkuje cihelné bloky, pálené tašky klasického formátu, keramické 

funkční a okrasné doplňky, broušené zdiva a termoizolační cihly. 

Výrobní závod TONDACH STOD 

Závod má mnohaletou tradici, zdící prvky se zde vyrábějí jiţ od 18. století. V roce 

1996 byl postaven nový závod na výrobu střešní krytiny. Závod vyrábí velkoformátové raţené 

dráţkové tašky, keramické doplňky a prejzovou krytinu, která slouţí zejména k 

opravě památkových objektů. 

Výrobní závod TONDACH BLÍŢEJOV 

Výroba pálené střešní krytiny a zdících materiálů má v závodě více neţ stoletou 

tradici. V letech 1996 a 1997 byl závod přebudován tehdejším německým majitelem na 

výrobu taţených tašek. V Blíţejově byla jako v jednom z prvních závodů v Evropě 

nainstalována válečková pec. 

Centrální sklad JIRČANY 

V roce 1971 byl závod postaven Praţskými cihelnami n. p., a jiţ tehdy měl tři výrobní 

linky na výrobu krytiny a jednu linku na výrobu zdících materiálů. V průběhu roku 2009 

došlo k pozastavení výroby, nyní se závod vyuţívá jako centrální sklad. 
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V současnosti firma nenabízí pouze střešní pálené tašky, ale i keramickou střešní 

krytinu, nekeramické doplňky a řadu dalších doplňkových sluţeb jako např. výpočet potřeby 

krytiny zdarma, výběrové řízení na pokrývačské práce zdarma, dopravu po celé ČR, speciální 

slevové moţnosti a další. Firma spolupracuje s odborníky z řad specializovaných prodejců 

střešních krytin a odborných pokrývačských firem. 
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4 APLIKACE VYBRANÝCH NÁSTROJŮ HODNOCENÍ 

EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI VE SPOLEČNOSTI 

4.1 Horizontální a vertikální analýza 

Výchozím bodem této části práce bude provedení horizontální a vertikální analýzy 

finančních výkazů společnosti TONDACH, s. r. o. Jedná se o rozvahu a výkaz zisku a ztráty. 

Jelikoţ nebyl výkaz cash flow k dispozici, nebude analýza tohoto výkazu provedena. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Tato analýza zobrazuje vývoj jednotlivých veličin v čase. V této části práce budou 

zkoumány jen hlavní části aktiv a pasiv. Horizontální analýza celého výkazu je součástí 

příloh. Analýzu strany aktiv v % znázorňuje Tab. 4.1, v tis. Kč Tab. 4.4. 

Celková suma aktiv mezi rokem 2007 a 2008 vzrostla o 26,74 %, tj. o 518 748 tis. Kč. 

V dalších sledovaných obdobích jiţ docházelo k poklesu této poloţky. V období let 2008 a 

2009 aktiva poklesla o 6,21 %, v absolutní hodnotě o 152 807 tis Kč. Mezi dalšími dvěma lety 

došlo k poklesu o 8,81 %, tedy 203 053 tis Kč. V roce 2011 suma aktiv opět klesá, a to           

o 2,49 %, v absolutní částce o 52 316 tis Kč. 

Tab. 4.1 Horizontální analýza aktiv (v %) 

Rozvaha – strana aktiv 
Relativní změna v % 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

 AKTIVA CELKEM 26,74 % -6,21 % -8,81 % -2,49 % 

A. Pohledávky za upsaný ZK 0 % 0 % 0 % 0 % 

B. Dlouhodobý majetek 37,37 % -3,33 % -9,25 % -7,80 % 

C. Oběţná aktiva -3,81 % -18,65 % -6,21 % 23,38 % 

D. Časové rozlišení -61,44 % 43,86 % -53,14 % -7,70 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je patrné, ţe se nejvíce ve sledovaném období let 2007 -2008 podílel na 

nárůstu aktiv dlouhodobý majetek. Analýza dlouhodobého majetku je zobrazena v Tab. 4.2.  

Hodnota této poloţky v tomto období vzrostla o 37,37 %, coţ znamená nárůst                         

o 540 563 tis Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek vzrostl o 332,84 %, tedy o částku          

4 753 tis Kč. Tento nárůst je způsoben nárůstem hodnoty emisních povolenek. Dlouhodobý 

hmotný majetek se zvýšil o 37,08 %, tedy o 535 810 tis Kč. Tento nárůst je spojen 
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s výstavbou nové výrobní linky. V dalších letech hodnota této poloţky klesá. V období let 

2008 -2009 došlo k poklesu o 3,33 %, tj. 66 239 tis Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek opět 

rostl díky emisních povolenek a to o 44,22 %, tj. 2 733 tis Kč. Dlouhodobý majetek klesl o 

3,48 %, tedy částku 68 972 tis. Kč. V dalších letech byl pokles o 9,25 %, tedy                         

o 177 586 tis Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek vzrostl o 161,08 %, tj. o 14 359 tis Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek klesl o 10,04 %, tedy o 191 945 tis Kč. Mezi lety 2010 - 2011 

dlouhodobý majetek poklesl o 7,80 %, tj. 135 969 tis Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek 

vzrostl o 88,38 %, tedy o částku 20 569 tis Kč. Dlouhodobý hmotný majetek klesl                  

o 9,10 %, coţ bylo 156 538 tis Kč. 

Tab. 4.2 Horizontální analýza stálých aktiv (v %) 

Rozvaha – strana aktiv 

Stálá aktiva 

Relativní změna (v %) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

B. Dlouhodobý majetek 37,37 % -3,33 % -9,25% -7,80 % 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 332,84 % 44,22 % 161,08 % 88,38 % 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 37,08 % -3,48 % -10,04% -9,10 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další významnou sloţkou aktiv, u které během zkoumaného období docházelo ke 

změně, jsou oběţná aktiva. Analýzu oběţných aktiv nalezneme v Tab. 4.3. Hodnota oběţných 

aktiv mezi lety 2007 – 2008 klesla o 3,81 %, tedy o 18 611 tis Kč. Na tom se podílely zásoby, 

které vzrostly o 42,51 %, tj. o 119 471 tis Kč, dále krátkodobé pohledávky, které klesly o 

85,03 %, tedy o 149 274 tis Kč a krátkodobý finanční majetek, který vzrostl o 35,09 %, tj. o 

11 192 tis Kč. V dalším období oběţná aktiva opět klesala, a to o 18,65 %, v absolutní 

hodnotě 87 568 tis Kč. Hodnota zásob klesla o 17,15 %, tedy o 68 685 tis Kč. Krátkodobé 

pohledávky vzrostly o 2.58 %, v absolutní hodnotě 671 tis Kč. Hodnota krátkodobého 

majetku klesla o 45,38%, tj. o 19 554 tis Kč. V letech 2009 – 2010 se oběţná aktiva opět 

sníţila, a to o 6,21 %, coţ bylo 23 724 tis Kč. Poloţka zásob se sníţila o 12,02 %, tj. o     

39 893 tis Kč. Krátkodobé pohledávky klesly o 13,02 %, tedy o částku 3 734 tis Kč. 

Krátkodobý finanční majetek vzrostl o 76,07 %, tj. 17 903 tis Kč. V posledním sledovaném 

období oběţná aktiva vzrostla o 23,38 %, tj. 83 770 tis Kč. Z toho se zásoby zvýšili o 3,97 %, 

tedy o částku 11 575 tis Kč. U krátkodobých pohledávek došlo k nárůstu o 362,02 %, tj. 

90 375 tis Kč. Krátkodobý finanční majetek klesl o 43,87 %, v absolutní hodnotě           

18 180 tis Kč. Dlouhodobé pohledávky společnost během sledovaných let nevykazovala. 
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Poslední částí aktiv je časové rozlišení. Tato poloţka se mezi roky 2007 – 2008 sníţila 

o 61,44 %, tj. o 3 204 tis Kč. V dalším období došlo k nárůstu o 43,86 %, tedy o 1 000 tis Kč. 

V období 2009 – 2010 tato poloţka klesla o 53,14 %, tj. o 1 743 tis Kč. V posledním období 

došlo k poklesu o 7,70 %, v absolutní hodnotě o 117 tis Kč. Poloţku časového rozlišení tvoří 

náklady příštích období a příjmy příštích období. 

Tab. 4.3 Horizontální analýza oběžných aktiv (v %) 

Rozvaha – strana aktiv 

Oběžná aktiva 

Relativní změna v (%) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

C. Oběţná aktiva -3,81 % -18,65 % -6,21 % 23,38 % 

C. I. Zásoby 42,51 % -17,15 % -12,02 % 3,97 % 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 % 0 % 0 % 0 % 

C. III. Krátkodobé pohledávky -85,03 % 2,58 % -13,02 % 362,02 % 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 35,09 % -45,38 % 76,07 % -43,87 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4.4 Horizontální analýza aktiv (v tis. Kč) 

Rozvaha – strana aktiv 
Absolutní změna (tis. Kč) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

 AKTIVA CELKEM 518 748 -152 807 -203 053 -52 316 

A. Pohledávky za upsaný ZK     

B. Dlouhodobý majetek 540 563 -66 239 -177 586 -135 969 

C. Oběţná aktiva -18 611 -87 568 -23 724 83 770 

D. Časové rozlišení -3 204 1 000 -1 743 -117 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po vypracování horizontální analýzy aktiv je zapotřebí provést i analýzu pasiv. 

Horizontální analýzu pasiv v relativním (%) a absolutním vyjádření (tis Kč) zachycuje Tab. 

4.5 a 4.8.  Změny v obou vyjádřeních hodnoty pasiv se musí shodovat se změnami poloţky 

aktiv. Musí platit pravidlo, ţe suma aktiv se rovná sumě pasiv. Lze vypozorovat, ţe se 

celková suma pasiv v období let 2007 – 2008 zvýšila a v následujících letech klesala, tak jako 

tomu bylo i u poloţky aktiv. 
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Tab. 4.5 Horizontální analýza pasiv (v %) 

Rozvaha – strana pasiv 
Relativní změna v % 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

 PASIVA CELKEM 26,74 % -6,21 % -8,81 % -2,49 % 

A. Vlastní kapitál -2,00 % 12,88 % 6,87 % 7,98 % 

B. Cizí zdroje 49,24 % -15,09 % -19,89 % -12,35 % 

C. Časové rozlišení 103,61 % -0,78 % -18,60 % -100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

První sledovanou veličinou na straně pasiv bude vlastní kapitál. Hodnota vlastního 

kapitálu ve sledovaném období 2007 – 2008 klesla o 2,00 %, v absolutní hodnotě o        

17 306 tis Kč. Tento pokles způsobují poloţky vlastního kapitálu, viz Tab. 4.6. Základní 

kapitál se během sledovaných 5 let nezměnil. Kapitálové fondy jsou beze změny. Rezervní 

fondy a ostatní fondy ze zisku se zvýšily o 169,11 %, tj. 15 670 tis Kč. Poloţka výsledku 

hospodaření minulých let vzrostla o 55,59 %, v absolutní hodnotě tedy o 92 721 tis Kč. 

Výsledek hospodaření běţného účetního období klesl o 41,70 %, tedy o 130 697 tis Kč. 

V dalším období vlastní kapitál vystoupal o 12,88 %, tedy o 109 000 tis Kč. Na čemţ se 

podílel rezervní fond, který se zvýšil o 0,30 %, v absolutní hodnotě 74 tis Kč a VH minulých 

let vzrostl o 66,77 %, tj. o 182 618 tis Kč. VH běţného účetního období opět klesl, a to o 

44,34 %, v absolutní hodnotě o 73 693 tis Kč. V letech 2009 – 2010 vlastní kapitál opět 

stoupal, a to o 6,87 %, tedy o částku 65 563 tis Kč. V tomto období došlo k nárůstu 

kapitálových fondů, a to o 2,19 %, tedy o 2 518 tis Kč a zvýšil se i VH minulých let o      

23,90 %, tedy o 109 000 tis Kč. VH běţného účetního období zase klesal, a to o 42,16 %, tedy 

o 45 954 tis Kč. V posledním období vlastní kapitál vzrostl o 7,98 %, tj. 81 451 tis Kč, coţ 

ovlivnil nárůst VH minulých let o 11,16 %, tj. o 63 045 tis Kč a VH běţného účetního období 

o 29,19%, tedy o 18 406 tis Kč. 

 

 

 

 

 



36 
 

Tab. 4.6 Horizontální analýza vlastního kapitálu (v %) 

Rozvaha – strana pasiv 

Vlastní kapitál 

Relativní změna (v %) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

A. Vlastní kapitál -2,00 % 12,88 % 6,87 % 7,98 % 

A. I. Základní kapitál 0 % 0 % 0 % 0 % 

A. II. Kapitálové fondy 0 % 0 % 2,19 % 0 % 

A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze 

zisku 

169,11 % 0,30 % 0 % 0 % 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 55,59 % 66,77 % 23,90 % 11,16 

A. V. Výsledek hospodaření běţného 

účetního období 

-41,70 -40,34 -42,16 29,19 

Zdroj: vlastní zpracování 

Druhou sledovanou veličinou pasiv budou cizí zdroje. Poloţka cizí zdroje, se skládá 

z rezerv, dlouhodobých a krátkodobých závazků společnosti a bankovních úvěrů a výpomocí, 

viz Tab. 4.7. U této poloţky je zaznamenán nárůst během let 2007 – 2008 o 49,24 %, tj. o 

524 920 tis Kč. Rezervy se zvýšili o 6,02 %, tedy o 4 701 tis Kč. Dlouhodobé závazky 

stoupají o 0,25 %, v absolutní hodnotě 579 tis Kč. Krátkodobé pohledávky vzrostly o      

21,87 %, tedy o 49 250 tis Kč. Bankovní úvěry vzrostly o 88,57 %, tj. 470 390 tis Kč, jedná 

se o investiční úvěr na zmíněnou výstavbu nové linky. V dalších letech dochází k poklesu 

cizích zdrojů, konkrétně v letech 2008 -2009 o 15,09 %, tj. o 238 891 tis Kč. Rezervy klesly o 

1,71 %, tedy o částku 2 157 tis Kč. Dlouhodobé závazky vzrostly o 2,22 %, tedy                     

o 5 152 tis Kč. Krátkodobé závazky klesly o 33,58 %, tj. 92 166 tis Kč. Bankovní úvěry se 

sníţily o 14,22 %, v absolutní hodnotě 142 453 tis Kč. V dalším období cizí zdroje klesly o 

19,89 %, tj. 267 389 tis Kč. Rezervy vzrostly o 15,96 %, v absolutní hodnotě 19 828 tis Kč. 

Dlouhodobé závazky vzrostly o 2,46 %, tj. o 5 832 tis Kč. Krátkodobé závazky klesly o   

34,85 %, tj. o 63 538 tis Kč. Bankovní úvěry opět klesly, a to o 25,03 %, tj. o 215 060 tis Kč. 

V posledním období cizí zdroje klesly o 12,35 %, v absolutní hodnotě 133 676 tis Kč. 

Rezervy se zvýšili o 4,09 %, tedy o částku 3 123 tis Kč. Dlouhodobé závazky společnosti 

klesly o 28,82 %, tj. o 70 045 tis Kč. Krátkodobé závazky vzrostly o 38,88 %, tedy                 

o 46 183 tis Kč. Bankovní úvěry klesly o 17,54 %, tj. o 112 937 tis Kč. 

Poslední částí pasiv je časové rozlišení. Tato poloţka v letech 2007 – 2008 roste o 

103,61 %, tedy o 11 134 tis Kč. V dalších letech klesla o 0,78 %, tj. o 22 915 tis Kč. V letech 

2009 – 2010 se poloţka sníţila o 18,60 %, v absolutní hodnotě o 1 230 tis Kč. V období let 



37 
 

2010 – 2011 je zaznamenán pokles o 100 %, tedy o částku 91 tis Kč. Poloţku časového 

rozlišení tvoří pouze výdaje příštích období. 

Tab. 4.7 Horizontální analýza cizích zdrojů (v %) 

Rozvaha- strana pasiv 

Cizí zdroje 

Relativní změna (v %) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

B. Cizí zdroje 49,24 % -15,09 % -19,89 % -12,35 % 

B. I. Rezervy 6,02 % -1,71 % 15,96 % 4,09 % 

B. II. Dlouhodobé závazky 0,25 % 2,22 % 2,46 % -28,82 % 

B. III. Krátkodobé závazky 21,87 % -33,58 -34,85 % 38,88 % 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 88,57 % -14,22 % -25,03 % -17,54 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4.8 Horizontální analýza pasiv (v tis. Kč) 

Rozvaha – strana pasiv 
Absolutní změna (tis. Kč) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

 PASIVA CELKEM 518 748 -152 807 -203 053 -52 316 

A. Vlastní kapitál -17 306 109 000 65 563 81 451 

B. Cizí zdroje 524 920 -238 891 -267 389 -133 676 

C. Časové rozlišení 11 134 -22 915 -1 230 -91 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Tato analýza sleduje, jak se jednotlivé sloţky tohoto výkazu podílí na celkové sumě 

aktiv eventuálně pasiv. Hlavní části aktiv a jejich % podíly na celkové sumě naznačuje      

Tab. 4.9. Analýza celého výkazu je součástí příloh. Z vývoje struktury majetku za posledních 

5 let je zřejmé, ţe se podíl jednotlivých poloţek na celkové sumě nápadně nezměnil. Z 

tabulky vyplývá, ţe se nejvíce na celkových aktivech podílí dlouhodobý majetek, poté oběţná 

aktiva a nepatrný podíl tvoří časové rozlišení, coţ souvisí s oborem podnikání. Poloţka 

časového rozlišení tvoří podíl okolo 0,1 – 0,2 % aktiv. V roce 2007 se dlouhodobý hmotný 

majetek podílel na aktivech ze 74,6 %. V následujícím roce došlo k nárůstu podílu na 80,8 %. 

V roce 2009 se podíl opět zvýšil na 83,3 %. Od tohoto období docházelo k mírnému poklesu 

tohoto podílu. V posledním sledovaném roce tvoří suma dlouhodobého majetku 78,3 % 

podílu na celkových aktivech. Poloţka oběţná aktiva se v roce 2007 podílela na aktivech 
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z 25,2 %. V dalších letech tento podíl klesal, v roce 2010 mírně vystoupal a v posledním roce 

tvoří 21,6 % podíl na celkových aktivech. 

Tab. 4.9 Vertikální analýza aktiv (v %) 

Rozvaha – strana aktiv 
% podíl na bilanční sumě 

2007 2008 2009 2010 2011 

 AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

A. Pohledávky za upsaný ZK      

B. Dlouhodobý majetek 74,6 % 80,8 % 83,3 % 82,8 % 78,3 % 

C. Oběţná aktiva 25,2 % 19,1 % 16,6 % 17,1 % 21,6 % 

D. Časové rozlišení 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vzhledem k vysokému podílu poloţky dlouhodobého majetku bude tato poloţka více 

rozebrána. Vertikální analýza dlouhodobého majetku zobrazuje Graf 4.1. Z grafu lze 

vypozorovat, jak se poloţky dlouhodobého majetku podílejí na jeho celkové sumě. 

Graf 4.1 Vertikální analýza dlouhodobého majetku v letech 2007 – 2011 (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku zaujímá nejvýznamnější podíl na celkové 

sumě dlouhodobého majetku. V letech 2007 aţ 2010 zabíral tento majetek okolo 99 %, poté 
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jeho hodnota klesla na 97 %. Velmi malý podíl zabírá poloţka dlouhodobého nehmotného 

majetku, která měla v roce 2007 hodnotu 0,1 a poté vystoupala skoro aţ na 3 %. 

Oběţná aktiva jsou další důleţitou poloţkou aktiv, která se skládají ze zásob, 

krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Vertikální analýzu této části 

aktiv zobrazuje Graf 4.2 

Graf 4.2 Vertikální analýza oběžných aktiv v letech 2007 – 2011 (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, jak se jednotlivé poloţky oběţných aktiv podílejí na její celkové 

sumě. Zásoby zaujímají největší podíl, který byl v roce 2007 okolo 57%, v dalších letech se 

však podíl zásob zvyšuje a v roce 2009 dosahuje výše 87 %, poté se opět tento podíl sniţuje. 

Poloţky krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek mají kolísavý charakter. 

Krátkodobé pohledávky zaujímají největší podíl v roce 2007, který činí 36 %, poté se drţí 

okolo 7 % a v posledním sledovaném roce činí jeho hodnota 26 %. Hodnota podílu 

krátkodobého finančního majetku se pohybovala ve všech letech okolo 5 – 11 %. 

Vertikální analýza bude provedena i na straně pasiv, viz Tab. 4.10. Na straně pasiv 

jsou dvě významné poloţky, jedná se o vlastní kapitál a cizí zdroje. Hodnota vlastního 

kapitálu vykázala mezi lety 2007 – 2008 sníţení podílu na pasivech. Od tohoto období se 

podíl zvyšoval. V roce 2011 činil podíl vlastního kapitálu 53,7 %. U cizích zdrojů můţeme 

pozorovat opačný trend. Během období 2007 - 2008 došlo k nárůstu podílu z 54,9 % na     
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64,7 %. Od roku 2008 docházelo k poklesu podílu cizích zdrojů na pasivech. V posledním 

sledovaném roce tvořil podíl této poloţky 46,3 %. 

Tab. 4.10 Vertikální analýza pasiv (v %) 

Rozvaha – strana pasiv 
% podíl na bilanční sumě 

2007 2008 2009 2010 2011 

 PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

A. Vlastní kapitál 44,5 % 34,4 % 41,4 % 48,5 % 53,7 % 

B. Cizí zdroje 54,9 % 64,7 % 58,3 % 51,5 % 46,3 % 

C. Časové rozlišení 0,6 % 0,9 % 0,3 % 0 % 0 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále bude vypracována vertikální analýza sloţek vlastního kapitálu. Analýzu 

zobrazuje Graf 4.3. V prvním sledovaném roce vidíme, ţe nejvíce se na vlastním kapitálu 

podílí poloţka VH běţného účetního období, a to 36,30 %. V dalším roce  VH běţného 

účetního období sníţila podíl na 21,59 %. Podíl VH běţného účetního v roce 2009 klesl na 

11,41 %. Mezi lety 2010-2011 došlo ke zvýšení podílu této poloţky z 6,18 % na 7,39 %.VH 

minulých let se v prvním sledovaném roce podílel 20,36 %. V roce 2008 se nejvíce podílela 

poloţka VH minulých let, která oproti minulému roku zvýšila svůj podíl na 32,33 %. 

V dalším roce podíl VH minulých let opět rostl, a to na 47,76 %. V roce 2010 se podíl VH 

minulých let opět zvýšil, a to na 55,37 %. V posledním sledovaném roce byl podíl VH 

minulých let nejvyšší za všechny sledované roky, a to 57,00 %. Podíl základního kapitálu 

mezi lety 2007 – 2008 vzrostl z 29 % na 29,6 %. V dalších letech jeho podíl kaţdým rokem 

klesal, v roce 2011 zabíral základní kapitál 22,7 %. Poloţka kapitálové fondy se podílely 

v prvním sledovaném období z 13,3 %. V roce 2008 vzrostl podíl na 13,6 %. V dalších letech 

její podíl klesal. V posledním sledovaném období činila tato poloţka 10,6 % podíl. Podíl 

rezervních fondů a ostatních fondů ze zisku se pohyboval ve sledovaných 5 letech v rozmezí 

1,1 – 2,9 %, 
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Graf 4.3 Vertikální analýza vlastního kapitálu v letech 2007 – 2011 (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Druhou významnou poloţkou pasiv jsou cizí zdroje, které se skládají z rezerv, 

dlouhodobých a krátkodobých závazků a bankovních úvěrů a výpomocí. Vertikální analýzu 

cizích zdrojů zobrazuje Graf 4.4. 

Graf 4.4 Vertikální analýza cizích zdrojů v letech 2007 – 2011 (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, ţe se na cizích zdrojích převáţně podílejí bankovní 

úvěry a výpomoci. V roce 2007 činil tento podíl 49,82 %. V dalším roce dochází k nárůstu 

tohoto podílu na 62,95 %. Mezi lety 2009 a 2010 dochází k poklesu podílu, a to z 63,59 % na 

59,50 %. V posledním sledovaném roce podíl bankovních úvěrů a výpomocí klesl na        

55,98 %. 

Na druhém místě se nejvíce na cizích zdrojích podílejí dlouhodobé závazky 

společnosti. V prvním roce je tento podíl 21,72 %. Mezi lety 2008 a 2009 dochází k nárůstu 

podílu z 14,59 % na 17,56 %. V roce 2010 dosahují dlouhodobé závazky největší podíl za 

sledované období, a to 22,46 %. V posledním roce byl tento podíl 18,25 %. 

Další významnou poloţkou jsou krátkodobé závazky. V prvním roce měly největší 

podíl během sledovaných 5 let, a to 21,13 %. V roce 2008 tento podíl poklesl na 17,25 %. 

Mezi lety 2009 a 2010 došlo k poklesu podílu z 13,50 % na 10,98 %. V posledním roce 

tvořily krátkodobé závazky 17,39 % podíl na cizích zdrojích. 

Poslední poloţkou jsou rezervy, jejichţ podíl se během sledovaných 5 let vyvíjel 

proměnlivě a pohyboval se v rozmezí 5,21 % - 8,38 % 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Touto analýzou sledujeme vývoj jednotlivých veličin výkazu zisku a ztráty v čase. 

Změnu veličin lze sledovat v relativním vyjádření (v %), a také v absolutních číslech             

(v tis Kč). Analýza celého výkazu je součástí příloh. Nejprve budou prozkoumány jednotlivé 

výsledky hospodaření. Analýzu těchto poloţek zobrazuje Tab. 4.11 a 4.12.  

Tab. 4.11 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (v %) 

Výkaz zisku a ztráty 
Relativní změna (v %) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

* Provozní VH -26,46 % -56,86 % -57,39 % 140,49 % 

* Finanční VH 103,06 % -90,94 % -317,44 % -336,10 % 

** VH za běţnou činnost -41,70 % -40,34 % -42,16 % 29,19 % 

* Mimořádný VH 0 % 0 % 0 % 0 % 

*** VH za účetní období -41,70 % -40,34 % -42,16 % 29,19 % 

 VH před zdaněním -41,23 % -43,44 % -40,97 % 29,68 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Během let 2007 – 2008 provozní výsledek hospodaření poklesl o 26,46 %, tj. o částku 

118 919 tis Kč. V dalším období provozní VH opět klesal, a to o 56,86 %, tj. o               

187 900 tis Kč. Během let 2009 - 2010 docházelo stále k poklesu této poloţky, a to o 57,39 %, 

tj. 81 810 tis Kč. V posledním období provozní výsledek hospodaření roste o 140,49 %, 

v absolutní hodnotě 85 352 tis Kč. 

Finanční výsledek hospodaření se pohyboval převáţně v záporných číslech. V letech 

2007 – 2008 prohloubil ztrátu o 103,06 %, tedy o 47 394 tis Kč. V dalším roce sníţil ztrátu o 

90,94 %, tj. o 84 917 tis Kč. V letech 2009 -2010 finanční výsledek hospodaření dosáhl zisku 

a jeho hodnota se sníţila o 317,44 %, v absolutní hodnotě o 26 868 tis Kč. V posledním roce 

poklesl o 336,10 %, tedy o částku 61 855 tis Kč. Mimořádný výsledek hospodaření společnost 

v daném období nevykazovala. 

Tab. 4.12 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (tis Kč) 

Výkaz zisku a ztráty 
Absolutní změna (v tis Kč) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

* Provozní VH -118 919 -187 900 -81 810 85 352 

* Finanční VH -47 394 84 917 26 868 -61 855 

** VH za běţnou činnost -130 697 -73 693 -45 954 18 406 

* Mimořádný VH 0 0 0 0 

*** VH za účetní období -130 697 -73 693 -45 954 18 406 

 VH před zdaněním -166 313 -102 983 - 54 942 23 497 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výsledků je zřejmé, ţe nejvíce výslednou poloţku ovlivňuje změna provozního VH. 

A proto budou dále prozkoumány ty poloţky, které ovlivňují zrovna provozní výsledek 

hospodaření. Nejprve půjde o poloţku přidané hodnoty, která vyjadřuje výdělečnost 

společnosti. Zde se sledují výkony a výkonová spotřeba. Horizontální analýzu této poloţky je 

znázorněna v Tab. 4.13. a 4.14. Pokud bude sledován vývoj přidané hodnoty, lze 

vypozorovat, ţe má stejnou tendenci jako poloţka provozního VH. V prvních dvou období 

klesá, v období 2008 – 2009 a 2009 – 2010 klesá a v období 2010 -2011 opět roste. Aby bylo 

moţné zjistit příčinu, je nutné rozebrat jednotlivé poloţky tohoto výkazu. 
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Tab. 4.13 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (v %) 

Výkaz zisku a ztráty 
Relativní změna (v %) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

⁺ OBCHODNÍ MARŢE 5,84 % -25,29 % 10,05 % 8,51 % 

II. Výkony -6,13 % -26,16 % -17,12 % 16,06 % 

B. Výkonová spotřeba 3,00 % -25,75 % -17,35 % 12,45 % 

⁺ PŘIDANÁ HODNOTA -14,55 % -26,59 % -15,46 % 19,75 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

V období let 2007 – 2008 klesla přidaná hodnota o 14,55 %, tedy o 136 581 tis Kč. 

Výkony klesly o 6,13 %, poloţka výkonová spotřeba roste, a to o 3,00 %. Současně v tomto 

období roste obchodní marţe a to o 5,84 %. V dalším období přidaná hodnota stále klesá, a to 

o 26,59 %, tj. o částku 213 262 tis Kč. Tento pokles vznikl kvůli poklesu výkonů o 26,16 % a 

obchodní marţi o 25,29 %. Výkonová spotřeba také klesla, a to o 25,75 %. Mezi lety 2009 a 

2010 přidaná hodnota klesá o 15,46 %, tedy o 91 024 tis Kč. Výkony klesly o 17,12 %, 

výkonová spotřeba klesla o 17,35 %. Přidané hodnotě nepomohl ani růst obchodní marţe o 

10,05 %. V posledním období přidaná hodnota vzrostla o 19,75 %, v absolutní částce o 

98 280 tis Kč. Dochází k nárůstu výkonů o 16,06 %, ale současně se zvýšila i výkonová 

spotřeba o 12,45 %. U obchodní marţe došlo k nárůstu o 8,51 %. 

Tab. 4.14 Horizontální analýza zisku a ztráty (v tis Kč) 

Výkaz zisku a ztráty 
Absolutní změna (v tis Kč) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

⁺ OBCHODNÍ MARŢE 2 200 -10 089 2 996 2 790 

II. Výkony -111 321 -445 902 -215 491 167 528 

B. Výkonová spotřeba 27 460 -242 729 -121 741 72 038 

⁺ PŘIDANÁ HODNOTA -136 581 -213 262 -91 024 98 280 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále budou rozebrány i ostatní poloţky, které ovlivňují hodnotu provozního výsledku 

hospodaření. Tuto analýzu zobrazují Tab. 4.15. a 4.16. 
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Tab. 4.15 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (v %) 

 

Výkaz zisku a ztráty 
Relativní změna (v %) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

C. Osobní náklady 4,14% -12,20% -16,01% 12,61% 

D. Daně a poplatky -37,27% -42,27% 66,66% -37,47% 

E. Odpisy DNM a DHM -6,84% 22,63% 13,54% -8,04% 

III. Trţby z prodeje DHM a materiálu -49,50% -69,86% 158,51% -18,89% 

F. ZC prodaného DM a materiálu -62,60% -65,87% 60,28% 26,70% 

G. Změna stavu rezerv a OP a 

komplexních NPO 

-74,31% 392,32% -163,10% -9,58% 

IV. Ostatní provozní výnosy 145,21% -56,88% 2,37% 6,13% 

H. Ostatní provozní náklady 127,34% -57,60% 12,47% -18,85% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

          V letech 2007 – 2008 osobní náklady vzrostly o 4,14 %, tj. o 11 911 tis Kč. V dalším 

období byl zaznamenán pokles o 12,20 %, tj. o 36 548 tis Kč. V letech 2009 – 2010 poklesly 

osobní náklady o 16,01 %, tedy o 42 100 tis Kč. V posledním období náklady rostly o      

12,61 %, tedy o 27 835 tis Kč.  

          Daně a poplatky během let 2007 – 2008 poklesly o 37,27 %, coţ znamená 4 050 tis Kč. 

V dalším období došlo k poklesu poloţky o 42,27 %, tj. 2 881 tis Kč. V letech 2009 – 2010 

daně a poplatky vzrostly o 66,66 %, v absolutní výši o 2 623 tis Kč. V posledním období 

došlo k poklesu o 37,47 %, tj. o 2 457 tis Kč.  

          Odpisy zaznamenaly pokles během let 2007 – 2008 o 6,84 %, tedy o 10 594 tis Kč. 

V letech 2008 – 2009 došlo k nárůstu o 22,63 %, tj. 32 642 tis Kč. V dalším období tyto 

náklady vzrostly o 13,54 %, coţ znamenalo částku 23 953 tis Kč. V letech 2010 - 2011 byl 

zaznamenán pokles o 8,04 %, tedy o 16 144 tis Kč. 

          Trţby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu způsobily nárůst 

provozního výsledku hospodaření. Na druhé straně zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu je nákladem. Trţby poklesly během let 2007 – 2008 o 49,50 %, tj. o 

38 994 tis Kč. Současně je zaznamenán pokles zůstatkové ceny o 62,60 %, tj. o 69 078 tis Kč. 

V dalším období trţby poklesly o 69,86 %, coţ bylo o 27 789 tis Kč. Zůstatková cena v tomto 

období klesla o 65,87 %, tedy o 27 182 tis Kč. V letech 2009 – 2010 trţby vzrostly                 

o 158,51 %, tedy o 19 001 tis Kč. Zůstatková cena také rostla, a to o 60,28 %, tj. 8 489 tis Kč. 
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V posledním sledovaném období trţby poklesly o 18,89 %, tedy o 5 855 tis Kč. Zůstatková 

cena prodaného majetku vzrostla o 26,70 %, v absolutní hodnotě o 6 027 tis Kč. 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek a komplexních nákladů příštích období 

během let 2007 - 2008 poklesla o 74,31 %, tedy o 4 897 tis Kč. V letech 2008 – 2009 došlo 

k nárůstu o 392,32 %, coţ je o 6 642 tis Kč. V dalším období došlo k poklesu o 163,10 %, 

v absolutní částce 13 594 tis Kč. V letech 2010 – 2011 došlo k poklesu o 9,58 %, tj.                

o 504 tis Kč. 

Ostatní provozní výnosy vzrostly mezi lety 2007 – 2008 o 145,21 %, coţ je 

v absolutní částce 29 284 tis Kč. V dalších letech došlo k poklesu o 56,88 %, tj. 28 126 tis Kč. 

V letech 2009 – 2010 byl nárůst o 2,37 %, tedy o 505 tis Kč. V posledním sledovaném období 

došlo k nárůstu o 6,13 %, coţ znamená 1 338 tis Kč. Ostatní provozní náklady v letech     

2007 – 2008 rostly o 127,34 %, tedy o 39 542 tis Kč. V dalším období ostatní provozní 

náklady poklesly o 57,60 %, tj. o 40 666 tis Kč. V období let 2009 – 2010 došlo k nárůstu o 

12,47 %, coţ je 3 733 tis Kč. V posledním sledovaném období ostatní provozní náklady 

poklesly o 18,85 %, tj. 6 346 tis Kč. 

 

Tab. 4.16. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (tis Kč) 

 

Výkaz zisku a ztráty 
Absolutní změna (v tis Kč) 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 

C. Osobní náklady 11 911 -36 548 -42 100 27 835 

D. Daně a poplatky -4 050 -2 881 2 623 -2 457 

E. Odpisy DNM a DHM -10 594 32 642 23 953 -16 144 

III. Trţby z prodeje DHM a materiálu -38 994 -27 789 19 001 -5 855 

F. ZC prodaného DM a materiálu -69 078 -27 182 8 489 6 027 

G. Změna stavu rezerv a OP a 

komplexních NPO 

4 897 -6 642 13 594 -504 

IV. Ostatní provozní výnosy 29 284 -28 126 505 1 338 

H. Ostatní provozní náklady 39 542 -40 666 3 733 -6 346 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato analýza zkoumá podíl jednotlivých poloţek tohoto výkazu na hlavních výnosech 

společnosti. Vertikální analýzu vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty znázorňuje Tab. 

4.17. Vertikální analýza celého výkazu je součástí příloh. 

Tab. 4.17 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v %) 

Výkaz zisku a ztráty 
% podíl na tržbách 

2007 2008 2009 2010 2011 

⁺ Obchodní marţe 1,9% 2,3% 2,2% 2,8% 2,7% 

II. Výkony 91,3% 99,7% 92,1% 90,2% 92,7% 

B. Výkonová spotřeba 46,0% 55,1% 51,2% 50,0% 49,8% 

⁺ Přidaná hodnota 47,2% 46,9% 43,1% 43,0% 45,6% 

C. Osobní náklady 14,5% 17,5% 19,2% 19,1% 19,0% 

E. Odpisy DNM a DHM 7,8% 8,4% 12,9% 17,4% 14,1% 

* Provozní VH 22,6% 19,3% 10,4% 5,2% 11,2% 

* Finanční VH -2,3% -5,5% -0,6% 1,6% -3,3% 

** VH za běţnou činnost 15,8% 10,7% 8,0% 5,4% 6,2% 

* Mimořádný VH 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

*** VH za účetní období 15,8% 10,7% 8,0% 5,4% 6,2% 

 VH před zdaněním 20,3% 13,9% 9,8% 6,8% 7,9% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poloţka obchodní marţe se kaţdoročně podílí na trţbách asi 2 % – 3 %.  Největšího 

podílu na trţbách dosahovala v roce 2010, a to 2,8 %. Výkony se v roce 2007 podílely     

z 91,3 % na trţbách. V roce 2008 došlo ke zvýšení podílu na 99,7 %. V dalším roce se výkony 

podílely z 92,1 %. Mezi lety 2010 – 2011 došlo k mírnému nárůstu tohoto podílu z 90,2 % na 

92,7 %. Výkonová spotřeba se nejméně podílela na trţbách v roce 2007, a to 46 %. Naopak 

největší podíl měla tato poloţka hned v následujícím roce, a to 55,1 %. V dalších letech 

docházelo kaţdoročně ke klesání podílu. V posledním sledovaném roce tvořila výkonová 

spotřeba 49,8 % podíl na trţbách. Sniţování hodnoty podílu výkonové spotřeby vnímáme 

jako přívětivou situaci, protoţe dochází ke sníţení nákladovosti. Tato poloţka také dále 

ovlivňuje rentabilitu trţeb, která je měřena přidanou hodnotou. Nejvyšší podíl přidané 

hodnoty na trţbách byl v roce 2007. Nejniţší hodnoty dosahoval v roce 2010. Mezi lety   
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2007 – 2009 došlo ke zvýšení podílu osobních nákladů na trţbách. Poté tento podíl 

kaţdoročně mírně klesá. Podíl odpisů se nejméně podílel na trţbách v roce 2007, a to ze      

7,8 %. Poté v letech 2008 – 2010 docházelo k růstu tohoto podílu. V posledním sledovaném 

roce tento podíl klesl na 14,1 %. Jestliţe budeme měřit rentabilitu trţeb provozním VH nebo 

VH za běţnou činnost či účetní období, vţdy můţeme pozorovat, ţe v období 2007 – 2010 

mají tyto poloţky klesající trend. V posledním sledovaném roce dochází k růstu podílu této 

poloţky. 

Tab. 4.17 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v %) 

Výkaz zisku a ztráty 
% podíl na tržbách 

2007 2008 2009 2010 2011 

⁺ Obchodní marţe 1,9% 2,3% 2,2% 2,8% 2,7% 

II. Výkony 91,3% 99,7% 92,1% 90,2% 92,7% 

B. Výkonová spotřeba 46,0% 55,1% 51,2% 50,0% 49,8% 

⁺ Přidaná hodnota 47,2% 46,9% 43,1% 43,0% 45,6% 

C. Osobní náklady 14,5% 17,5% 19,2% 19,1% 19,0% 

E. Odpisy DNM a DHM 7,8% 8,4% 12,9% 17,4% 14,1% 

* Provozní VH 22,6% 19,3% 10,4% 5,2% 11,2% 

* Finanční VH -2,3% -5,5% -0,6% 1,6% -3,3% 

** VH za běţnou činnost 15,8% 10,7% 8,0% 5,4% 6,2% 

* Mimořádný VH 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

*** VH za účetní období 15,8% 10,7% 8,0% 5,4% 6,2% 

 VH před zdaněním 20,3% 13,9% 9,8% 6,8% 7,9% 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Analýza fondů peněžních prostředků 

V této kapitola bude pozorován pouze čistý pracovní kapitál, který je významným 

ukazatelem. Vývoj tohoto ukazatele znázorňuje Graf 4.5. 

Čistý pracovní kapitál lze vypočítat jako rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými 

závazky. Z výpočtů vyplývá, ţe kaţdoročně oběţný majetek převyšuje hodnotu krátkodobých 

zdrojů, coţ vypovídá o dobrém finančním zázemí společnosti. Výše čistého pracovního 

kapitálu dosahovala v roce 2007 hodnoty 202 445 tis Kč, v dalším období hodnota klesla na 

částku 93 580 tis Kč. V dalších letech hodnota rostla, v roce 2009 dosahovala výše      
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230 566 tis Kč, v dalším roce došlo ke zvýšení hodnoty na 239 515 tis Kč. V posledním 

období dosahuje hodnota čistého pracovního kapitálu 277 102 tis Kč. 

Graf 4.5 Vývoj ČPK (v tis Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Poměrová analýza 

Poměrová analýza tvoří významnou součást finanční analýzy. V rámci aplikace 

vybraných nástrojů hodnocení ekonomické výkonnosti bude analýza zaměřena na základní 

oblasti těchto ukazatelů. Jedná se o ukazatele rentability, aktivity, zadluţenosti a likvidity. 

Ukazatelé trţní hodnoty nebudou pouţity, protoţe analyzovaný podnik není akciovou 

společností. Tyto ukazatele se počítají pouze u podniků s veřejně obchodovatelnými akciemi.  

Taktéţ nebudou pouţity ukazatele cash flow, a to z toho důvodu, ţe výkaz cash flow nebyl při 

zpracování analýzy k dispozici. Výpočty poměrových ukazatelů jsou součástí příloh. 

4.3.1 Ukazatele rentability 

První analyzovaná skupina ukazatelů jsou ukazatele rentability. Rentabilita 

představuje schopnost podniku dosahovat výnosů na základě vloţeného kapitálu. Hodnoty 

ukazatelů rentability jsou znázorněny v Tab. 4.18. 

V roce 2007 dosahuje rentabilita aktiv 23,23 %. V dalším roce se její hodnota sníţila 

na 11,65 %. Tento ukazatel můţeme dále rozebrat na obrátkovost aktiv a rentabilitu trţeb, 

která je měřena ziskem před úroky a zdaněním. Oba tyto ukazatele se v letech 2007 – 2010 
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sniţují, kromě posledního roku, kdy dochází k nárůstu. V roce 2009 dosahovala rentabilita 

aktiv 7,91 %. V dalším roce byla hodnota tohoto ukazatele 5,44 %. V roce 2011 sledovaný 

ukazatel rostl na hodnotu 6,42 %. Tento nárůst byl ovlivněn zvýšením rentability trţeb a 

zvýšením obrátkovosti celkových aktiv. 

Další zkoumanou veličinou je rentabilita dlouhodobého kapitálu. V roce 2007 byla 

hodnota tohoto ukazatele ve výši 27,43 %. V dalším roce došlo ke sníţení na 13,90 %. V roce 

2009 ukazatel stále klesá, a to na hodnotu 8,71 %. V roce 2010 klesla hodnota rentability 

dlouhodobého kapitálu na 5,77 %. V posledním roce došlo k nárůstu na hodnotu 6,99 %. 

Rentabilita kapitálu dosahovala v roce 2007 hodnoty 36,30 %. Tento ukazatel lze 

rozloţit na rentabilitu trţeb, obrat celkových aktiv a finanční páku. V dalším roce ukazatel 

pokles na 21,59 %. Tento pokles byl zapříčiněn sníţením hodnoty rentability trţeb i 

obrátkovosti aktiv, finanční páka naopak rostla. Rentabilita kapitálu dosahovala v roce 2009 

hodnoty 11,41 %. Tento pokles byl způsoben sníţením hodnot všech dílčích ukazatelů. V roce 

2010 byl tento ukazatel ve výši 6,18 %. Tento pokles byl způsoben ze stejných důvodů jako 

v roce minulém. V posledním sledovaném období rentabilita vlastního kapitálu rostla na   

7,39 %, a to díky nárůstu rentability trţeb a obrátkovosti celkových aktiv, naopak finanční 

páka klesá. 

Poslední sledovaný ukazatel je rentabilita trţeb. V prvním sledovaném roce dosahuje 

tento ukazatel hodnoty 15,75 %. V roce 2008 je zaznamenán pokles na hodnotu 10,68 %. 

V dalším roce dosahuje rentabilita trţeb výše 7,97 %. V roce 2010 ukazatel klesl na hodnotu 

5,45 %. V posledním sledovaném období dochází k růstu rentability trţeb, a to na hodnotu 

6,24 %. 

Tab. 4.18 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2007 – 2011 (v %) 

Ukazatele rentability 2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita aktiv 23,23 % 11,65 % 7,91 % 5,44 % 6,42 % 

Rentabilita dl. kapitálu 27,43 % 13,90 % 8,71 % 5,77 % 6,99 % 

Rentabilita vlastního kapitálu 36,30 % 21,59 % 11,41 % 6,18 % 7,39 % 

Rentabilita trţeb 15,75 % 10,68 % 7,97 % 5,45 % 6,24 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejlepších hodnot dosahují všechny druhy rentabilit v roce 2007, naopak v roce 2010 

byly hodnoty všech rentabilit nejniţší. V průběhu let 2007 – 2010 dochází k poklesu, 
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v posledním sledovaném roce dochází k mírnému růstu. Za příznivou situaci lze povaţovat, 

kdyby hodnoty všech rentabilit v čase rostly. U ukazatelů rentability lze vypozorovat 

podobnou tendenci jako u vývoje výsledku hospodaření společnosti. Jestliţe došlo v nějakém 

období k poklesu výsledku hospodaření, tak lze pozorovat, ţe se v tomtéţ období všechny 

ukazatele rentability sníţily. Naopak v případě dosaţení vyššího výsledku hospodaření se 

zvyšují i hodnoty rentabilit. Vývoj rentability aktiv, dlouhodobého kapitálu, vlastního kapitálu 

a trţeb zobrazuje Graf. 4.6. 

Graf 4.6. Vývoj ukazatelů rentability v letech 2007 – 2011 (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity se měří, jak úspěšně management podniku vyuţívá svá 

aktiva. Ukazatele aktivity lze vyjádřit pomocí obrátkovosti nebo pomocí doby obratu. 

Obrátkovost vyjadřuje počet obrátek za sledované období nebo pomocí doby obratu. Doba 

obratu udává, kolik dní trvá jedna obrátka. Ukazatele aktivity znázorňuje Tab. 4.19. 

První sledovaná poloţka je obrat aktiv. V roce 2007 byl obrat aktiv ve výši 1,03. Poté 

kaţdoročně klesal aţ do roku 2010 na hodnotu 0,55. V posledním sledovaném roce obrat 

aktiv vzrostl na 0,64. Růst obrátkovosti aktiv povaţujeme za příznivý jev. Naproti tomu je 

poloţka doby obratu aktiv. V roce 2007 dosahoval tento ukazatel hodnoty 351,05 dní. 
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V dalších letech docházelo ke zvyšování doby obratu aktiv. V roce 2010 dochází k poklesu 

doby obratu zásob na hodnotu 565,12 dní, coţ je pro podnik pozitivní. 

Další sledovanou poloţkou jsou zásoby. V roce 2007 dosahovala hodnota obratu zásob 

výše 7,08. V dalších obdobích ukazatel kaţdoročně klesá. V roce 2010 dosahuje obrátkovost 

zásob výše 3,97. Jako pozitivní bereme vzrůst v posledním sledovaném roce na hodnotu 4,30. 

S tímto ukazatelem souvisí doba obratu zásob. V prvním sledovaném roce byla doba obratu 

zásob 50,85 dní. V dalších letech dochází k navýšení hodnoty tohoto ukazatele. V roce 2010 

dosahuje doba obratu zásob nejvyšší hodnoty, a to 90,79 dní. V roce 2011 dochází k poklesu 

tohoto ukazatele na 83,63 dní. 

Tab. 4.19 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2007 - 2011 

Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv 1,03 0,70 0,59 0,55 0,64 

Obrat zásob 7,08 4,27 4,12 3,97 4,30 

Obrat pohledávek 11,33 65,10 49,60 46,36 11,33 

Obrat závazků 8,83 6,23 7,50 9,74 7,92 

Doba obratu aktiv 351,05 517,40 607,19 654,09 565,12 

Doba obratu zásob 50,85 84,27 87,37 90,79 83,63 

Doba inkasa pohledávek 31,77 5,53 7,26 7,76 31,79 

Doba splatnosti závazků 40,76 57,76 48,01 36,95 45,46 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrátkovost pohledávek dosahuje v roce 2007 výše 11,33. V dalším roce tento 

ukazatel vzrost na hodnotu 65,10. V roce 2009 obrátkovost klesala, a to na hodnotu 49,60. 

V dalším roce obrátkovost pohledávek dosahovala hodnoty 46,36. V roce 2011 došlo ke 

sníţení tohoto ukazatele na hodnotu 11,33. Doba inkasa pohledávek dosahovala v roce 2007 

31,77 dní. V následujícím roce ukazatel klesl na 5,53 dní. V roce 2009 dosahovala doba 

inkasa pohledávek 7,26 dní. V dalším roce došlo k nepatrnému zvýšení ukazatele na hodnotu 

7,76 dní. V roce 2011 dosahovala doba inkasa pohledávek nejvyšší hodnoty, a to bylo     

31,79 dní. 

Jako poslední sledovanou poloţkou jsou zde závazky společnosti. U obratu závazků 

lze vidět pokles během let 2007 – 2008 z hodnoty 8,83 na 6,23. V dalším roce ukazatel vzrost 

na hodnotu 7,50. V roce 2010 došlo k nárůstu obratu závazků na 9,74. V posledním 
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sledovaném roce dochází k poklesu ukazatele na 7,92. V roce 2008 se doba splatnosti závazků 

oproti minulému roku zvýšila ze 40,76 na 57,76 dní. V dalším roce došlo ke zkrácení na   

48,01 dní. V roce 2010 ukazatel stále klesá na 36,95 dní. V roce 2011 doba splatnosti vzrostla 

na 45,46 dní. 

Jelikoţ se doba inkasa pohledávek a doby splatnosti závazků počítají podobným 

způsobem, můţeme tyto ukazatele vzájemně srovnat. Porovnání těchto dvou ukazatelů 

znázorňuje Graf 4.7. Na grafu vývoje ukazatele aktivity vidíme, ţe ve všech sledovaných 

letech doba splatnosti krátkodobých závazků převyšuje dobu inkasa pohledávek. Podnik je v 

příznivé situaci, protoţe dříve vyinkasuje své pohledávky a aţ po této době splatí své 

krátkodobé závazky. Nejmenší rozdíl mezi ukazateli můţeme vypozorovat v roce 2007, kdy 

je doba inkasa pohledávek asi o 9 dní kratší. Naopak v dalším roce lze vypozorovat velký 

rozdíl mezi těmito veličinami. V tomto roce byla doba inkasa pohledávek asi o 52 dní kratší. 

Graf 4.7 Vývoj doby inkasa pohledávek a splatnosti závazků v letech 2007 – 2011 

(ve dnech) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Vývoj základních 

ukazatelů této skupiny ukazuje Tab. 4.20. 

Ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje, jaký podíl mají cizí zdroje na aktivech. V roce 

2007 tvořil cizí kapitál 55,50 % aktiv. V dalším roce tento podíl vzrostl na 65,59 %. V dalších 

letech docházelo k pozvolnému sniţování podílu cizích zdrojů na aktivech. 

Na straně druhé je koeficient samofinancování, který vyjadřuje, jak se podílí vlastní 

kapitál na celkových aktivech. Koeficient samofinancování byl v roce 2007 44,50 %. 

V následujícím roce došlo k poklesu na 34,41 %. Koeficient samofinancování od roku 2008 

narůstal. 

Jako další ukazatel zadluţenosti tady je zadluţenost vlastního kapitálu, který poměřuje 

cizí a vlastní kapitál. V prvním roce byla hodnota tohoto ukazatele 123,47 %. V dalším roce 

došlo k nárůstu na 188,04 %. Od roku 2009 hodnota ukazatele kaţdoročně klesá. V posledním 

roce činí hodnota zadluţenosti 86,07 %. 

Posledním ukazatelem je ukazatel úrokového krytí.  Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát 

vyprodukovaný zisk pokrývá nákladové úroky. Obecně bývá doporučováno, aby byly náklady 

pokryty ziskem alespoň třikrát. Výpočty ukazují, ţe ve všech sledovaných letech byla tato 

hodnota dosaţena. Nejvyšší hodnota úrokového krytí je v roce 2007, a to je 9,52. Naopak 

v roce 2010 byla nejniţší hodnota úrokového krytí ve výši 3,24. 

Tab. 4.20 Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2007 – 2011 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 2010 2011 

Věřitelské riziko 55,50 % 65,59 % 58,59 % 51,47 % 46,26 % 

Koeficient samofinancování 44,50 % 34,41 % 41,41 % 48,53 % 53,74 % 

Zadluţenost vlastního kapitálu 123,47 % 188,04 % 141,45 % 106,04 86,07 % 

Úrokové krytí 9,52 5,81 3,78 3,24 4,53 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výpočtů je patrné, ţe součet ukazatelů věřitelského rizika a koeficientu samofinancování 

dává dohromady 100 %. Vývoj obou těchto veličin současně ukazuje Graf 4.8. 
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Graf 4.8 Vývoj koeficientu financování a věřitelského rizika v letech 2007 – 2011 (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita je vyjádřením schopností podniku včas uhradit své platební závazky. 

V následující části budou pozorovány tři druhy likvidity. Vývoj těchto ukazatelů je 

zaznamenán v Tab. 4.21. 

Okamţitá likvidita dosahuje v letech 2007 – 2009 stejné hodnoty, a to 0,11. Poté 

v roce 2010 dochází k nárůstu tohoto ukazatele na hodnotu 0,35. V posledním sledovaném 

období je ve výši 0,14. Z výsledných hodnot plyne, ţe okamţitá likvidita dosahuje 

doporučených hodnot (0,9 -1,1) ve všech letech kromě roku 2010. 

Pohotová likvidita dosahuje v roce 2007 výše 0,73. V dalším roce tento ukazatel klesl 

na hodnotu 0,18. V roce 2009 mírně vzrostla na výši 0,24. Mezi lety 2010 – 2011 došlo 

k nárůstu hodnoty z 0,56 na 0,84. Ani v jednom ze sledovaných období nedosahuje pohotová 

likvidita doporučených hodnot (1 -1,5). Avšak pozitivní zůstává fakt, ţe v posledních dvou 

letech dochází k nárůstu hodnoty tohoto ukazatele. 

Poslední sledovaná likvidita je likvidita běţná. V prvním sledovaném roce dosahuje 

tato likvidita výše 1,71. V dalším roce dochází k poklesu na hodnotu 1,25. Mezi lety         

2009 -2010 došlo k nárůstu hodnoty z 1,80 na 3,01. V roce 2011 dosahuje běţná likvidita 
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výše 2,68. Běţná likvidita dosahuje doporučených hodnot (1,5 – 2,5) v letech 2007, 2009 a 

2011. 

Tab. 4.21 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2007 – 2011 

Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 2010 2011 

Okamţitá likvidita 0,11 0,11 0,11 0,35 0,14 

Pohotová likvidita 0,73 0,18 0,24 0,56 0,84 

Běţná likvidita 1,71 1,25 1,80 3,01 2,68 

Zdroj: vlastní zpracování 

Okamţitá likvidita ve sledovaných letech dosahuje podobných hodnot. Kromě roku 2010, kdy 

tato hodnota rosta, coţ bylo způsobeno nárůstem hodnoty finančního majetku, ale také 

sníţením krátkodobých závazků. Běţná likvidita je ovlivňována výši oběţných aktiv. Jejich 

hodnota se postupně sniţuje, kromě roku 2011, kdy došlo k nárůstu této hodnoty. Vývoj 

všech ukazatelů likvidity ukazuje Graf 4.9. 

Graf 4.9 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2007 - 2011 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Pomocí soustav ukazatelů lze hodnotit celkovou finanční situaci v daném podniku.  

Analyzovaná společnost bude hodnocena pomocí rozkladu ukazatele ROE a dalšími třemi 

souhrnnými ukazateli. Jedná se o Altmanův model, Index IN05 a Kralickův rychlý test. 

Výpočty jednotlivých ukazatelů jsou součástí příloh. 

4.4.1 Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Rozklad ROE poukazuje na to, jak se jednotlivé dílčí ukazatele podílely na změně 

vrcholového ukazatele. Těmito ukazateli je daňové břemeno, rentabilita aktiv a sloţená 

finanční páka. Rozklad rentability vlastního kapitálu ukazuje Tab. 4.22. 

Tab. 4.22 Rozklad ROE 

Rozklad ROE 2007 2008 2009 2010 2011 

Daňové břemeno 0,777 0,771 0,813 0,796 0,793 

Rentabilita aktiv 0,232 0,117 0,080 0,054 0,064 

Sloţená finanční páka 2,011 2,406 1,775 1,426 1,452 

Změna ROE 0,363 0,216 0,114 0,062 0,074 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi lety 2007 a 2008 došlo k poklesu ukazatele ROE z hodnoty 0,363 na 0,216. Tento 

pokles byl hlavně zapříčiněn poklesem rentability aktiv, ukazatel sloţené finanční páky 

v tomto roce vzrostl. V dalším roce ukazatel rentability vlastního kapitálu stále klesal, a to na 

0,114. Tento pokles způsobil pokles rentability aktiv a sloţené finanční páky, ukazatel 

daňového břemene rostl. V roce 2010 ROE opět klesal, a to na hodnotu 0,062, coţ ovlivnilo 

pokles všech ukazatelů. V posledním roce došlo k nárůstu ukazatele vlastního kapitálu na 

0,074. Na čemţ se podílelo zvýšení ukazatele rentability aktiv a sloţené finanční páky, 

ukazatel daňového břemena mírně poklesl. 

4.4.2 Altmanův model 

Altmanův model (Z-skóre) hodnotí situaci v podniku na základě pěti poměrových 

ukazatelů. Kaţdému ukazateli jsou přiřazeny příslušné váhy. Výpočet Altmanova Z-skóre 

ukazuje Tab. 4.23. Zhodnocení bylo provedeno pomocí Tab. 2.1. 

Ve všech sledovaných letech se hodnota Z-skóre pohybuje v rozmezí 1,2 – 2,9, tzn. v 

„šedé zóně”. V roce 2008 dochází k poklesu oproti roku 2007 z 2,3739 na 1,5095. V dalším 

roce dochází k mírnému poklesu ukazatele na 1,4138. Pozitivní situace nastává v dalších dvou 
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letech, kdy hodnoty souhrnného ukazatele rostou. V roce 2010 byla hodnota 1,4491. V 

posledním roce dosahoval ukazatel hodnoty 1,7132. 

Tab. 4.23 Altmanův index v letech 2007 – 2011 

Ukazatel Váha 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 0,717 0,0749 0,0273 0,0717 0,0817 0,0969 

X2 0,847 0,2135 0,1571 0,2076 0,2530 0,2931 

X3 3,107 0,7218 0,4073 0,2458 0,1690 0,1995 

X4 0,420 0,3402 0,2234 0,2970 0,3961 0,4880 

X5 0,998 1,0235 0,6944 0,5917 0,5493 0,6357 

Z-skóre 2,3739 1,5095 1,4138 1,4491 1,7132 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.3 IN Index 

Z IN indexů bude zpracován index IN05. Tento index je vypočítán na základě pěti 

poměrových ukazatelů. Kaţdému ukazateli je přiřazena určitá váha důleţitosti. Výsledky 

těchto ukazatelů ukazuje Tab. 4.24. Hodnoty IN indexu jsou zhodnoceny pomocí Tab. 2.2. 

Podle vypočítaných hodnot indexu je patrné, ţe zkoumaná společnost je zařazena do „šedé 

zóny”. Pouze v roce 2007 je vykazována hodnota nad horní hranicí šedé zóny, a to 1,9098. 

V dalším roce došlo k poklesu na hodnotu 1,1550. V letech 2009 a 2010 došlo k poklesu 

hodnoty ukazatele aţ ke spodní hranici šedé zóny, tyto hodnoty činily 0,9731 a 0,9549. 

V posledním sledovaném roce došlo ke zvýšení hodnoty indexu na 1,0929. 

Tab. 4.24 Index IN05 v letech 2007 - 2011 

Ukazatel Váha 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 0,13 0,2366 0,2009 0,2219 0,2526 0,2810 

X2 0,04 0,3808 0,2322 0,1510 0,1297 0,1813 

X3 3,97 0,9224 0,4625 0,3140 0,1856 0,2550 

X4 0,21 0,2163 0,1470 0,1239 0,1155 0,1344 

X5 0,09 0,1537 0,1124 0,1623 0,2715 0,2412 

Výsledná hodnota 1,9098 1,1550 0,9731 0,9549 1,0929 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V případě srovnání výsledků dosaţených pomocí Altmanova indexu a indexu IN05 lze 

říci, ţe se výsledné hodnoty obou indexů vyvíjí velmi podobně. V prvním roce dosahovala 

výsledná hodnota IN indexu hodnoty, u které lze říci, ţe můţeme předvídat uspokojivou 

finanční situaci. Zatímco ve stejném roce dosahoval Altmanův index „šedé zóny” 

vyhraněných výsledků. Ve všech dalších letech dosahovaly hodnoty obou indexů šedé zóny. 

V letech 2008 a 2009 výsledné hodnoty u obou indexů klesaly. V roce 2010 došlo u 

Altmanova indexu k mírnému růstu výsledné hodnoty, zatímco u IN indexu výsledná hodnota 

stále klesala. V letech 2009 a 2010 se výsledné hodnoty IN indexu přiblíţili k hranici, kdy 

můţe být firma ohroţena finančními problémy, zatímco u Altmanova indexu má výsledná 

hodnota ještě rezervu, která činí hodnotu okolo 0,2. V posledním roce došlo k nárůstu 

výsledných hodnot u obou indexů. 

4.4.4 Kralickův rychlý test 

Tento test byl posouzen na základě čtyř různých poměrových ukazatelů. Jelikoţ byly 

ukazatele kvóty vlastního kapitálu a rentability aktiv analyzovány jiţ v části poměrových 

ukazatelů, nebude v této části jejich analýza znovu prováděna. Dále budou analyzovány pouze 

zbývající dva ukazatele. Hodnoty všech ukazatelů znázorňuje Tab. 4.25. 

Ukazatel doby splácení dluhu z cash flow vyjadřuje, za jakou dobu je podnik schopen 

splatit své dluhy. V roce 2007 dosahuje společnost nejlepších výsledků, kdy byla hodnota 

ukazatele 2,14 roky. V dalším období činila tato doba 4,63 roky, a to z důvodu navýšení 

bankovních úvěrů. V dalším roce ukazatel oproti loňskému roku poklesl ze 4,61 na 3,74 roky. 

V roce 2011 činila doba splácení 3,21 roky. 

Rentabilita trţeb, měřená pomocí cash flow analyzuje výnosovou situaci podniku. 

V roce 2007 dosahoval ukazatel hodnoty 23,20 %. V dalším roce dosahoval cash flow v 

trţbách nejhorších výsledků, konkrétně hodnoty 19,01 %. V roce 2009 se hodnota ukazatele 

zvýšila na 20,30 %. V dalším roce dosahoval ukazatel nejvyšší hodnoty, a to 23,26 %. 

V posledním roce došlo k poklesu na hodnotu 20,74 %. 

Výsledky poměrových ukazatelů jsou zhodnoceny na základě Tab. 2.3. Dosaţené 

známky společnosti podle Kralickova testu ukazuje Tab. 4.26. 
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Tab. 4.25 Hodnoty ukazatelů Kralickova testu v letech 2007 – 2011 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu 44,50 % 34,41 % 41,41 % 48,53 % 53,74 % 

Doba splácení z CF 2,14 let 4,63 let 4,61 let 3,74 let 3,21 let 

Cash flow v trţbách 23,20 % 19,01 % 20,30 % 23,26 % 20,74 % 

Rentabilita aktiv 23,23 % 11,65 % 7,91 % 5,44 % 6,42 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejlepších výsledků bylo dosaţeno v rámci ukazatelů kvóta vlastního kapitálu, doby 

splácení z cash flow a cash flow v trţbách. Kdy tyto ukazatele dosahují ve všech sledovaných 

letech výsledné známky 1. Naopak horšího výsledku bylo dosaţeno u ukazatele rentability, 

která hodnotí výnosovou situaci společnosti. Společnost dosahuje průměrné známky 3,2. 

Nejlepší průměrné známky bylo dosaţeno za rok 2007. V kaţdém roce jsou výsledné průměry 

negativně ovlivněny ukazatelem rentability aktiv. 

Tab. 4.26 Dosažené známky podle Kralickova testu v letech 2007 – 2011 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 Průměr 

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 1 1 1 1 1 1 

Cash flow v trţbách 1 1 1 1 1 1 

Rentabilita aktiv 1 3 4 4 4 3,2 

Průměr 1 1,5 1,75 1,75 1,75 1,55 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5 Strategické analýzy 

4.5.1 Porterův model 

Tato analýza je zaměřena na konkurenty v odvětví, potenciální nové konkurenty, 

dodavatele, odběratele a na substituty.  

Konkurenti v odvětví 

Jelikoţ se společnost TONDACH, Česká republika s. r. o. zabývá výrobou pálených 

střešních tašek, ale i výrobou zdících materiálů musíme celou analýzu provést na kaţdou 

oblast zvlášť. 
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Pálené střešní tašky 

Společnost TONDACH, s. r. o. je jediným českým výrobcem pálené střešní krytiny. 

Pálené střešní tašky, které lze na tuzemském trhu nalézt, nejsou vyrobeny českým výrobcem, 

ale dovezeny ze zahraničí. Analýza bude zaměřena pouze na české výrobce střešní krytiny a 

to konkrétně na výrobce betonové střešní tašky. Jako největšího konkurenta lze uvést 

společnost Bramac střešní systémy spol. s. r. o., a dále také společnost KM Beta a. s. 

Bramac střešní systémy spol. s. r. o. 

Jedná se o dceřinou společnost velkého koncernu, která byla v České republice 

zaloţena rakouskou společností jiţ v roce 1991. Koncern působí v 11 státech a čítá 13 závodů. 

Společnost sídlí v Praze a vyrábí v České republice ve 3 závodech, které jsou v Chrudimi, 

Olbramovicích u Moravského Krumlova a Protivíně. 

Společnost Bramac střešní systémy spol. s. r. o. nabízí kompletní střešní systém, jedná 

se o 11 modelů střešních tašek s různými povrchovými úpravami a v několika barevných 

provedeních (velkoformátové i maloformátové tašky), s různými typy profilů, včetně 

tvarovek. Ke všem modelům dodávají systém doplňků pro řešení všech detailů střechy i 

okapový systém. Bramac nabízí i solární systémy, tak jako TONDACH, s. r. o., a zabývá se 

výrobou betonových střešních tašek i betonových doplňků, nově společnost vyrábí 

mrazuvzdornou betonovou dlaţbu. Tato společnost nabízí i pálenou střešní krytinu, kterou ale 

sama nevyrábí, ale jen dováţí z Německa. 

Společnost získala jako první z velkých výrobců skládaných střešních krytin v roce 

1997 certifikát podle mezinárodního standardu kvality ISO 9002. 

KM Beta a. s. 

Společnost byla zaloţena v roce 1996 a specializuje se na výrobu betonové střešní 

krytiny, vápenopískových cihel, pálených zdících bloků, stropních vloţek a nosníků a nově i 

suchých malových směsí. 

Společnost vyrábí své produkty v 5 výrobních závodech, a to ve Bzenci-Přívoze, 

Kyjově a v Hodoníně. 

KM Beta a. s. má certifikovaný systém managementu jakosti podle                         

ČSN EN ISO 9001 : 2001. 
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Na českém trhu ţádní výrobci pálených střešních tašek nejsou. Jsou zde dostupné 

pálené tašky značek CREATON, ERLUS, EUROTOP BOHEMIA, JUNGMEIER, 

NELSKAMP, WALTER a další, ale jedná se o import, většinou z Německa, Rakouska nebo 

Francie. 

Zdící materiály 

Společnost má v tomto odvětví velkou konkurenci, především od společnosti Heluz 

cihlářský průmysl v. o. s., dále pak KM-Beta a. s., která jiţ byla popsána a společnost 

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Tuto společnost TONDACH, s. r. o. nepovaţuje za 

konkurenci, protoţe v současnosti jednají se společností o budoucí spolupráci. 

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 

Společnost je největším českým výrobcem cihelného materiálu a vyrábí komplexní 

sortiment cihlářských výrobků pro hrubou stavbu. Jedná se o cihly (např. obvodové a vnitřní 

zdivo, mrazuvzdorné, zvukověizolační zdivo, ostatní cihelné výrobky, materiály a pomůcky 

pro zdění), stropy (keramické stropy, stropní panely, věncovky), překlady (keramické, 

roletové a ţaluziové) a komínové systémy (komínové tvarovky, komplety, základy). 

Společnost HELUZ má v současné době závody ve třech lokalitách. V Dolním 

Bukovsku, kde sídlí i centrála společnosti. Tato cihelna má dlouholetou tradici jiţ od roku 

1876. Další 2 závody se nachází v Hevlíně u Znojma a poslední cihelna leţí v Libochovicích 

nedaleko Prahy. Společnost dodává i na zahraniční trhy – Slovensko, Rakousko, Německo, 

Polsko a Maďarsko. 

Od roku 2006 jsou všechny výrobky společnosti mimo keramické panely a stropy 

JISTROP opatřeny známkou shody CE. V současné době je výrobce certifikovaný podle   

ČSN EN ISO 9001 : 2009. 

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 

Společnost vznikla v roce 1990, její sídlo se nachází v Českých Budějovicích,             

a zabývá se výrobou cihelných bloků POROTHERM pro vnější a vnitřní zdivo včetně 

broušených cihel Profi, keramobetonové překlady, keramické polomontované stropy, malty, 

omítky, dále společnost dováţí lícové cihly, obkladové pásky a dlaţební prvky. 
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Potenciální noví konkurenti 

Vzhledem k vysoké kapitálové náročnosti, získání know-how a vysokým nákladům na 

reklamu je riziko potenciální konkurence nízký. 

Dodavatelé 

Společnost je velice soběstačná. Na výrobu potřebuje hlínu, kterou si sama těţí. 

Jedinými dodavateli společnosti jsou dodavatelé elektřiny a plynu. 

Odběratelé 

Hlavními odběrateli společnosti jsou její obchodní partneři. Do sítě obchodních 

partnerů patří např. BALUS stavebniny, a. s., COLEMAN S. I., a. s., Dektrade a. s., Evromat 

a. s., a další. Samozřejmě konečnými spotřebiteli jsou fyzické osoby, popřípadě firmy. 

Zákazníci nemusejí nakupovat produkty společnosti jenom přes obchodní partnery, ale i 

přímo od společnosti TONDACH, s. r. o., avšak koupě výrobků od obchodních partnerů 

přijde zákazníky levněji díky mnoţstevním slevám, kterých obchodní partneři dosahují. 

Substituty 

Mezi substituční výrobky ke střešním taškám můţeme zařadit střešní krytinu z betonu, 

z asfaltových pásů, plastových fólií, vláknocementových segmentů, plechu, desek na bázi 

polykarbonátu nebo skla, asfaltový šindel nebo ţivičné krytiny. 

U cihel najdeme také moţné substituty, jsou jimi např. tvárnice z pórobetonu, lehkého 

keramického betonu, betonu, dřevocementu a polystyrenu, a také musíme zmínit dřevo, které 

se poslední dobou vyuţívá často, a to v důsledku nynější oblíbenosti tzv. dřevostaveb. 

4.5.2 PEST analýza 

Jedná se o analýzu makrookolí. Díky této analýze dochází k rozdělení vnějšího okolí 

společnosti na čtyři části, a ty byly postupně prozkoumány a vyhodnoceny. 

Cílem PEST analýzy bylo určit v jednotlivých částech okolí společnosti příleţitosti     

a hrozby, které se jej týkají. Můţe se jednat o příleţitosti a hrozby pro všechny podniky nebo 

přímo pro to odvětví, v kterém se daný podnik nachází. Mezi velkým mnoţstvím vlivů, které 

působí na podnik, bylo vybráno pouze několik nejdůleţitějších. 
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Politický segment 

Stát působí na všechny podniky obrovskou mírou. Povinností podniků je dodrţovat 

státem vydané zákony, vyhlášky a normy, které jsou obsaţeny např. v Obchodním zákoníku, 

v Občanském zákoníku, Zákoníku práce, a Zákoně o ochraně spotřebitele, dále se musí řídit 

účetními a daňovými předpisy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. 

Ekonomický segment 

Hlavními ekonomickými faktory je vývoj HDP, inflace a nezaměstnanost. Všechny 

tyto faktory zde budou rozebrány. 

HDP 

Hrubý domácí produkt je souhrn hodnot, které jsou přidány zpracováním ve všech 

odvětvích. Jde o propočet v trţních cenách, za které jsou uskutečňovány trţní výkony. Vývoj 

hrubého domácího produktu znázorňuje Graf 4.10. 

Graf 4.10 Vývoj HDP v letech 2007 – 2011 (v %) 

Zdroj: zpracováno na základě informací zjištěných z www.kurzy.cz 
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Inflace 

Vývoj inflace v letech 2007 – 2011 zobrazuje Tab. 4.27. 

Tab. 4.27 Míra inflace v letech 2007 – 2011 (v %) 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra inflace 5,4 % 3,6 % 1,0 % 1,5 % 2,4 % 

Zdroj: zpracována na základě informací z www.kurzy.cz 

Nezaměstnanost 

 Nezaměstnanost je dalším z faktorů, který se promítá do fungování podniku. Vývoj 

nezaměstnanosti v jednotlivých letech v Olomouckém kraji je zobrazen v následujícím    

Grafu 4.11. 

Graf 4.11 Vývoj nezaměstnanosti v Olomouckém kraji v letech 2007 -2008                        

(počet obyvatel) 

Zdroj: zpracováno na základě informací zjištěných z www.czso.cz 

Sociální segment 

 Sociální faktory působí na podnik hlavně ve spojitosti s kulturními, demografickými, 

vzdělávacími a etickými podmínkami. 
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 V současné době studenti tíhnou spíše k humanitním oborům neţli k oborům technickým. 

Tento jev můţe mít později vliv na společnost TONDACH, s. r. o., která potřebuje také 

technicky vyučené pracovníky. 

 Na následujícím Obr. 4.1 lze vidět demografický vývoj obyvatelstva ke konci roku 2011. 

Obr. 4.1 Věkové složení obyvatelstva k 31. 12. 2011 

Zdroj: www.czso.cz 

Technologický segment 

Aby byla společnost TONDACH, s. r. o. konkurenceschopná, musí dbát na kvalitu, 

která souvisí s pouţitou technikou, a proto musí být společnost připravena na změny 

v technologii a provádět inovace. 

4.5.3 SWOT analýza 

SWOT analýza shrnuje poznatky zjištěné v předchozích analýzách v této práci. Tato 

strategická analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby společnosti. 

SWOT analýza je zpracována na základě subjektivního pohledu. 
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 silná mateřská společnost v pozadí 

 garance záruky 33 let 

 export výrobků 

 široká síť obchodních partnerů 

 nabídka doplňkových sluţeb 

Slabé stránky společnosti 

 poměrně vysoké ceny oproti substitutům 

 zpoţděná reakce na poţadavky trhu 

Příležitosti společnosti 

 spolupráce se společností Wienerberger, a. s. 

 vysoké tempo růstu trhu 

 dobré jméno u zákazníka 

 vstup na další zahraniční trhy 

Hrozby společnosti 

 neustálá hrozba levnějších substitučních výrobků 

 vstup nového konkurenta na trh 

 změny zákonů souvisejících se ţivotním prostředím 

 odchod klíčových zaměstnanců 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě teoretických poznatků a vyuţití finančních informací společnosti, které 

jsou obsahem výkazu zisku a ztráty a rozvahy v období let 2007 aţ 2011 bylo provedeno 

hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti TONDACH Česká republika, s. r. o. Toto 

hodnocení bylo provedeno na základě pouţití nástrojů, kterými jsou horizontální a vertikální 

analýza, analýza fondů peněţních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, rozklad 

ukazatele vlastního kapitálu, souhrnné ukazatele a vybrané strategické analýzy. 

Z horizontální a vertikální analýzy aktiv vyplývá, ţe od roku 2007 aktiva rostou a od 

roku 2009 dochází ke kaţdoročnímu poklesu. Důvodem sníţení aktiv byla globální krize, 

která započala v roce 2008, a tím způsobený pokles poptávky v oblasti stavebnictví. Podíl 

dlouhodobého majetku tvoří v průměru za sledovaná období asi 80 % z celkových aktiv, coţ 

je spojeno s oborem podnikání společnosti. V prvním roce dosahoval podíl 74,6 % a poté do 

roku 2009 rostl a v posledních 2 letech klesal. Dlouhodobý majetek je z asi 99 % tvořen 

dlouhodobým hmotným majetkem společnosti. Poloţka oběţných aktiv tvořila za posledních 

5 let v průměru 20 % podíl na celkových aktivech. Největší průměrný podíl na oběţných 

aktivech za sledovaná období tvoří zásoby, poté krátkodobé pohledávky a nejmenší průměrný 

podíl tvoří krátkodobý finanční majetek. Časové rozlišení tvoří zanedbatelný podíl na 

aktivech, a to 0,1 – 0,2 %. Tato poloţka je tvořena náklady příštích období a příjmy příštích 

období. 

Na straně pasiv dochází v roce 2008 k poklesu podílu vlastního kapitálu, v dalších 

letech podíl vlastního kapitálu kaţdoročně rostl a v posledním roce činil tento podíl téměř    

54 %. Opačnou tendenci vykazovaly cizí zdroje. Poloţku vlastního kapitálu ovlivňuje 

výsledek hospodaření, který se promítá do výsledku hospodaření minulých let. Podíl cizích 

zdrojů v roce 2009 rostl, kvůli jiţ zmíněnému bankovnímu úvěru, a v dalších letech postupně 

klesal. Poloţku cizích zdrojů nejvíce za posledních 5 let ovlivňuje poloţka bankovních úvěrů 

a výpomocí. Největší podíl na cizích zdrojích tvořila tato poloţka v roce 2009, a to bylo 64 %, 

poté podíl klesal splácením úvěrů a v posledním sledovaném roce tvořil tento podíl 56 %. 

Společnost TONDACH, s. r. o. je výrobní podnik. Horizontální analýza výkazu zisku 

a ztráty ukázala, ţe nejvíce změnu výsledku hospodaření ovlivňuje provozní výsledek 

hospodaření. Poloţka přidaná hodnota je hlavní poloţkou provozního výsledku hospodaření, 

kterou ovlivňují výkony a výkonová spotřeba. Společnost by se měla zaměřit na poloţku 

připadané hodnoty a na její dílčí součásti, protoţe lze vypozorovat, ţe má tato poloţka větší 
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vliv na změně výsledku hospodaření. Finanční výsledek hospodaření se pohyboval převáţně 

v záporných číslech, kromě roku 2010, kdy dosáhl kladných hodnot. Mimořádný výsledek 

hospodaření společnost ve sledovaném období nevykazuje. Při vertikální analýze výkazu 

zisku ztráty bylo zjištěno, jak se jednotlivé poloţky tohoto výkazu podílejí na trţbách 

společnosti za prodej vlastních výrobků a sluţeb, za prodej zboţí a sluţeb. Lze vypozorovat, 

ţe jestli dochází k růstu podílu výkonové spotřeby na trţbách, tak dochází k poklesu podílu 

přidané hodnoty, a naopak. Podíly poloţek provozního výsledku hospodaření a výsledku 

hospodaření za běţnou činnost i výsledku hospodaření za účetní období mají shodný trend, 

stejně jako vývoj podílu poloţky přidané hodnoty. V prvních 4 sledovaných letech dochází 

kaţdoročně k poklesu podílu těchto poloţek na trţbách, aţ v posledním sledovaném roce 

dochází k nárůstu tohoto podílu. 

Při zpracování analýzy fondů peněţních prostředků, bylo pouţito jednoho ukazatele, a 

to čistého pracovního kapitálu. Společnost vykazovala kaţdoročně kladné hodnoty tohoto 

ukazatele. Coţ vypovídá o tom, ţe krátkodobý majetek společnosti je hrazen jak 

krátkodobými, tak i dlouhodobými zdroji.  Čistý pracovní kapitál v roce 2008 poklesl, poté 

kaţdoročně rostl. 

Na všech ukazatelích rentability se nejvíce projevil vývoj výsledku hospodaření 

společnosti. Lze vypozorovat, ţe kdyţ v letech 2008 aţ 2010 docházelo ke sniţování výsledku 

hospodaření, tak klesla i hodnota všech rentabilit. A naopak kdyţ v roce 2011 došlo k růstu 

výsledku hospodaření, rostly i rentability. Z toho vyplývá, ţe by se společnost měla zaměřit 

právě na výsledek hospodaření. U ukazatelů rentability je povaţováno za vhodné, aby se 

jednotlivé hodnoty zvyšovaly. 

Celková aktiva byla nejlépe vyuţita v prvním sledovaném roce, poté docházelo 

k poklesu. Doba obratu aktiv se pohybovala v rozmezí 351 aţ 654 dní.  Obrat zásob se vyvíjel 

obdobným způsobem. Vývoj obrátkovosti a doby obratu pohledávek se vyvíjel příznivě. Od 

roku 2007 kaţdoročně obrat pohledávek rostl, avšak v posledním roce dosahovala stejné 

hodnoty jako v roce prvním. Doba inkasa pohledávek se pohybovala v rozmezí 6 aţ 32 dní. 

Obrátkovost závazků vykazovala kolísavý trend. Doba splatnosti závazků se ve sledovaném 

období pohybovala v rozmezí 37 aţ 58 dní. Při srovnání doby obratu pohledávek a doby 

obratu krátkodobých závazků bylo zjištěno, ţe je společnost ve výhodné situaci, jelikoţ dříve 

vyinkasuje své pohledávky a aţ poté splácí své krátkodobé závazky. Tento rozdíl vykazuje 

společnost po celé sledované období. 
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U ukazatelů zadluţenosti je důleţitý nízký podíl cizích zdrojů. Společnost vykazovalo 

v roce 2009 téměř 66 % podíl cizích zdrojů na celkovém kapitálu společnosti, poté docházelo 

kaţdoročně ke sniţování tohoto podílu, coţ znamená, ţe docházelo ke zvyšování podílu 

vlastního kapitálu. Zadluţenost vlastního kapitálu byla nejvyšší v roce 2008, a to bylo 188 %, 

poté kaţdoročně zadluţenost klesala, coţ svědčí o tom, ţe společnost nemá problémy se 

sniţováním cizích zdrojů. Společnost byla schopna v roce 2007 svým výsledkem hospodaření 

zaplatit nákladové úroky téměř 10 krát, poté došlo k poklesu. V dalších letech to bylo asi     

3x – 6x. 

Z analýzy ukazatelů likvidity vyplývá, ţe u okamţité likvidity dosahuje podnik 

doporučených hodnot ve všech obdobích kromě roku 2010. Avšak v ostatních letech dosahuje 

ukazatel hraničních hodnot. U pohotové likvidity zjišťujeme nepříznivý stav, protoţe 

v ţádném ze sledovaných období podnik nedosahuje doporučených hodnot. Od roku 2010 

dochází k nárůstu hodnoty tohoto ukazatele, coţ můţeme povaţovat za pozitivní jev. 

Likvidita běţná dosahovala v letech 2007 a 2009 předepsaných hodnot. V roce 2008 byla 

hodnota ukazatele niţší. V posledních 2 letech dosahovala běţná likvidita dokonce vyšších 

neţ doporučených hodnot. 

Z rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu bylo zjištěno, ţe se nejvíce na 

změně tohoto ukazatele podílí ukazatel rentability aktiv. Ukazatel daňového břemene a 

sloţené finanční páky způsobují pouze bezvýznamnou změnu. 

Při zpracování analýzy souhrnných ukazatelů byl vypočítán Altmanův index, Index 

IN05 a Kralickův rychlý test. Výsledky Altmanova indexu a Indexu IN05  řadí podnik do 

„šedé zóny” nevyhraněných výsledků, coţ znamená, ţe se nejedná o velmi stabilní podnik a 

ani, ţe se blíţí k úpadku. Jenom v roce 2007 dosahovala hodnota indexu IN05 výsledků, u 

kterých můţe být předvídána uspokojivá finanční situace společnosti. Z výsledků Kralickova 

rychlého testu bylo zjištěno, ţe je společnost TONDACH, s. r. o. finančně stabilní. V rámci 

Kralickova testu dosahuje společnost ve všech ukazatelích, kromě ukazatele rentability aktiv, 

nejvyššího ohodnocení. 

Dále byly zpracovány na základě subjektivního pohledu strategické analýzy, jedná se o 

Porterův model, PEST analýzu a analýzu SWOT. V rámci Porterovy analýzy bylo zjištěno, ţe 

společnost TONDACH, s. r. o. je jediným výrobcem pálené střešní krytiny v tuzemsku. 

Konkurenti společnosti jsou firmy, které vyrábějí v tuzemsku betonovou krytinu nebo pálenou 

střešní krytinu dováţejí ze zahraničí, převáţně z Německa, Rakouska nebo také z Francie. 
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Vzhledem ke kapitálové náročnosti se společnost nástupu nové konkurence moc obávat 

nemusí. Společnost není závislá na dodavatelích, jelikoţ si potřebnou hlínu na výrobu těţí 

svépomocí. Dodavateli společnosti jsou dodavatelé elektrické energie a plynu. Společnost má 

širokou síť obchodních partnerů, kteří výrobky společnosti odebírají. Existuje řada substitutů 

k výrobkům společnosti TONDACH, s. r. o. Při zpracování PEST analýzy bylo zjištěno, ţe na 

společnost působí velkou mírou stát, který ji ovlivňuje prostřednictvím zákonů, vyhlášek, 

norem atd. Hospodaření společnosti také ovlivňují ekonomické faktory, kterými jsou vývoj 

HDP, inflace, nezaměstnanost a další. Dále společnost ovlivňují např. vzdělávací podmínky, 

vhledem k tomu, ţe společnost potřebuje také technicky vyučené pracovníky, ale v dnešní 

době studenti tíhnou spíše k humanitním oborům. Technologický segment společnost také 

velmi ovlivňuje a to např. v rámci kvality. 

SWOT analýza je shrnutím všech poznatků, které byly v této práci zjištěny. Mezi silné 

stránky společnosti lze zařadit její postavení na trhu, společnost je jediným výrobcem pálené 

střešní krytiny v České republice. Další silnou stránkou je finanční situace podniku, která byla 

zhodnocena pomocí nástrojů finanční analýzy. Další výhodou je nově vystavěná výrobní linka 

v závodu v Hranicích, čímţ je zabezpečena kvalitativní výroba. Jako další výhodu lze 

povaţovat polohu jednotlivých výrobních závodů společnosti. Společnost vlastní ze 100 % 

rakouská společnost, coţ pro TONDACH, s. r. o. znamená výhodu v tom, ţe má v pozadí 

silnou mateřskou společnost. Další silná stránka společnosti spočívá v poskytování garance 

záruky na střešní tašky ve výši 33 let. Vývoz výrobků na Slovensko, Ukrajinu, do Polska, 

Ruska a Německa lze také povaţovat za silnou stránku. Výhodou společnosti je také její 

široká síť obchodních partnerů, kteří zabezpečují prodej. TONDACH, s. r. o. nabízí také řadu 

doplňkových sluţeb, jako jsou např. výpočet potřeby krytiny zdarma, výběrové řízení na 

pokrývačské práce zdarma, dopravu po celé ČR, speciální slevové moţnosti a další. Mezi 

slabé stránky společnosti lze zařadit poměrně vysoké ceny oproti substitutům, coţ můţe vést 

k tomu, ţe si potenciální zákazníci vyberou místo kvalitní pálené střešní krytiny levnější 

substitut. Další nevýhodou společnosti je zpoţděná reakce na poţadavky trhu, coţ je 

zapříčiněno tím, ţe se jedná o velkou společnost, která kdyţ chce změnit výrobní program, tak 

není schopna to zvládnout tak rychle jako menší společnosti. K příleţitostem společnosti lze 

zařadit moţnou budoucí spolupráci se společností Wienerberger, a. s. Další příleţitostí můţe 

být např. vysoké tempo růstu trhu, dobré jméno u zákazníka nebo třeba vstup na další 

zahraniční trhy. K hrozbám společnosti patří neustálá hrozba levnějších substitučních 
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výrobků, vstup nového konkurenta na trh, změny zákonů souvisejících se ţivotním prostředím 

nebo třeba odchod klíčových zaměstnanců. 

Na základě výsledků, které byly zjištěny pomocí pouţitých metod a analýz, by si měla 

společnost hlídat poměr mezi cizími a vlastními zdroji a sníţit tak podíl cizích zdrojů na 

celkových zdrojích společnosti. Hodnoty ukazatelů rentabilit zaznamenávají nepříznivý 

vývoj, coţ je ovlivněno především kolísavým výsledkem hospodaření. Společnost by měla 

klást především pozornost na vývoj přidané hodnoty.  
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6 ZÁVĚR 

Pro podnik je velmi důleţité, aby měl přehled o tom, jak hospodaří, a to zejména 

v době silného konkurenčního prostředí. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické výkonnosti a navrţení řešení pro 

zlepšení hospodaření společnosti TONDACH Česká republika, s. r. o. na základě pouţití 

metod finanční analýzy, které byly doplněny o vybrané souhrnné ukazatele a vybrané 

strategické analýzy. 

Při zpracovávání analýzy došlo v letech 2008 a 2009 ke globální krizi. Tato krize měla 

za následek útlum ve stavebnictví, coţ se podepsalo na trţbách společnosti, výsledku 

hospodaření a také na jednotlivých ukazatelích. Tohle potvrzuje fakt, ţe nejlepších výsledků 

analýzy bylo dosaţeno v roce 2007. V posledním sledovaném roce lze vidět, ţe společnost 

dosahuje vyšších trţeb, a také jednotlivé ukazatele dosahují příznivějších hodnot. Bylo by 

zajímavé provést analýzu i za rok 2012 a zjistit, zda byly hodnoty jednotlivých ukazatelů, 

které v posledním roce rostly, i nadále pokračovat ve stejně příznivém trendu a společnost tak 

bude i dále vylepšovat svou finanční situaci. 

Finanční situaci analyzované společnosti bych hodnotila jako dobrou. Společnost 

dosahuje kaţdoročně kladného výsledku hospodaření a nemá problémy se splácením svých 

závazků. 
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Seznam zkratek 

A aktiva 

a. s. akciová společnost 

apod. a podobně 

atp.  a tak podobně 

CF cash flow 

CFcel cach flow celkem 

CFfin cash flow z finanční činnosti 

CFinv cash flow z investiční činnosti 

CFprov cash flow z provozní činnosti 

CK cizí kapitál 

CZ cizí zdroje 

ČPK čistý pracovní kapitál 

DB daň z příjmu za běţnou činnost 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DIV  dividendy 

DM daň z mimořádné činnosti 

DM dlouhodobý majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

EA  emise akcií 

EAT čistý zisk 

EBIT zisk před úroky a zdaněním 

EUR euro 
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HDP hrubý domácí produkt 

HUF maďarský forint 

IČ identifikační číslo 

Kr. záv. krátkodobé závazky 

mil. milion 

n. p.  národní podnik 

Nf náklady z finanční činnosti 

NM  mimořádné náklady 

Np provozní náklady 

NPO náklady příštích období 

OA oběţná aktiva 

Obr.   obrázek 

ODP  odpisy 

OM obchodní marţe 

OP opravné poloţky 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita trţeb 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

SWOT silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby 

T trţby 

tab. tabulka 
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tis  tisíc 

tj. to je 

Tp trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

v. o. s. veřejná obchodní společnost 

Vf výnosy z finanční činnosti 

VH výsledek hospodaření 

VHB výsledek hospodaření za běţnou činnost 

VHf finanční výsledek hospodaření 

VHM mimořádný výsledek hospodaření 

VHp provozní výsledek hospodaření 

VK vlastní kapitál 

VM mimořádné výnosy 

vzz výkaz zisku a ztráty 

ZC zůstatková cena 

Δ BÚ  změna bankovních úvěrů 

Δ DA  přírůstek dlouhodobých aktiv 

Δ KZAV  změna stavu krátkodobých závazků 

Δ NZ  změna nerozděleného zisku minulých let 

Δ POHL  změna stavu pohledávek 

Δ ZAS  změna stavu zásob 
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