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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce „Podnik v podmínkách krize a jeho kapitálová strategie“ je 

rozbor příčin krize podniku a jejího dopadu na hospodaření, popis zamýšlených řešení 

kapitálové strategie. V praktické části jsou závěry finanční analýzy sloužící k hodnocení 

situace podniku, charakteristika skutečného stavu a následné možnosti řešení vedoucí změnou 

struktury kapitálu a tím ke změnám hodnot prováděných analýz. Formou změny struktury 

kapitálu nabízím peněžním i nepeněžním vkladem – zvýšením základního kapitálu a to 

kapitalizací pohledávky společníka za danou firmou. 

Klíčová slova: 

Krize, kapitál, kapitalizace pohledávky, podnik 

 

 

ABSTRACT 

"Business in the conditions of crisis and its capital strategy" is an analysis of the causes of the 

crisis and its impact on the economy, the description of the solution to the capital strategy. In 

the practical part of the conclusions of the financial analysis for evaluating the situation of the 

company, the characteristics of the actual state and the subsequent change solutions options 

capital structure and thus changes the values of the carried out analysis. In the form of 

changes in the structure of capital and non-monetary deposit offer money-increase in share 

capital and the partnership of the claims by the capitalisation of the company. 

Keywords: 

Crisis, capital, debt to equity swap, the company 
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ÚVOD 

 

Dynamika rozvoje 21. století se všemi pozitivními i negativními vlivy dopadá na odvětví 

podnikatelské sféry v tržním hospodářství bez rozdílu velikosti podniku. Základním 

článkem tržní ekonomiky je podnik a význam malých a středních podniků je v současné 

době nezastupitelný. Malé a střední podniky mají pro hospodářství s tržní ekonomikou velký 

význam, jsou zdrojem regionálních pracovních příležitostí, jejich flexibilita je značná, avšak 

potýkají se s nedostatkem kapitálu. Malé a střední podniky, které nemají značnou kapitálou 

sílu, se však velmi často propadají do stavu zvaného krize. Nepříznivý vývoj krize může 

vést až k jejich samotnému zániku, což není představa konkrétného podniku. 

Definic krizí je uváděno velmi mnoho, ale podnik chce vidět svoji reálnou cestu k řešení 

krize. A ta se málokdy dá přesně popsat, jedná o otázku zcela individuální. Žádný podnik 

není stejný a jednotná šablona k vyvedení z krize neexistuje. 

Hlavním cílem diplomové práce je popis krize, rozbor jejich příčin, vývoje a navržení 

kapitálové strategie, která by měla vést ke snížení finančního dopadu krize v podniku. 

Zaměřím se na problematiku podniku v krizi, který se nachází v určité fázi svého vývoje a 

provedu finanční analýzu daného podniku, působícího v oblasti polygrafického prostředí s 

pomoci využití známých metod. Dále provedu rozbor možnosti zvýšení základního kapitálu 

a nabídnu řešení a postup při zvyšování základního kapitálu formou kapitalizace 

pohledávky. 

V ekonomické a technické části, je přiblíženo prostředí polygrafického průmyslu, 

představován daný podnik fungující v polygrafickém průmyslu a charakteristika jeho 

zařazení.  

V druhé části se diplomová práce zaobírá charakteristikou a definováním problému zvaném 

krize, jejich příčinou, jednotlivými typy krizí a fázemi krize, vlivu krizového managementu 

na krizi a možnostmi jak krizi oddálit, řešit a zvládnout. 

V další části se zaměřuji na definování kapitálové strategie a výstavbu podniku.Ve stejné 

části je podrobněji definován kapitál a jeho členění. Popisuji možnosti změny výše 

základního kapitálu, charakteristiku jednotlivých vkladů, ocenění nepeněžního vkladu, 

splacení z právního pohledu a vztahu ekonomických, daňových a účetních souvislostí.  
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V poslední části je shrnuta problematika daného podniku a je zde nastíněn přínos diplomové 

práce z pohledu nejen samotných analýz a doporučení, navržení časové osy realizace, ale i 

ve vztahu k podniku jako celku, který má svou vlastní identitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

EKONOMICKO - TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 

PODNIKU 

Malé a střední podniky (MSP) jsou hnací silou podnikatelské sféry v hospodářství s tržní 

ekonomikou, jsou nositeli inovací i konkurenceschopnosti a jsou rovněž významným 

zaměstnavatelem, ovšem i pro ně jsou dopady krize zničující. Mají všechny atributy 

dokonalého podnikání Pro všechny ekonomiky světa mají malé a střední podniky velký 

význam. Podobně je tomu i v ČR, kde sektor malého a středního podnikání (MSP) se 

vyznačuje růstem v podobě inovací i konkurenceschopnosti, jejich role při tvorbě 

pracovních příležitostí je velmi významná. Svoji flexibilitou cílových produktů se více 

přibližují náročným požadavkům odběratelů, zákazníků. Vyznačují se však malou 

kapitálovou silou pro jednotlivé kroky směřující k získání konkurenční výhody na trhu. 

Vlády států jsou nositeli podpor a výhod drobného podnikání a je jejich prioritou mít silnou 

a stálou ekonomiku a z toho plynoucí příjmy, které transferuje zpět formou pobídek.  

K 31. 12. 2009 vykazovalo v České republice podnikatelskou činnost 989 568 MSP, které se 

v roce 2009 podílely 62,33 % na celkové zaměstnanosti a 36,22 % na tvorbě HDP
1
.  

Tab. č. 1.1 Vývoj počtu aktivních MSP (v tis.Kč) 

 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet 

MSP-PO 

144 143 157 179 195 217 239 252 260 

Počet 

MSP-FO 

844 858 839 821 839 827 837 839 836 

Celkem 

MSP 

988 1001 996 1000 1034 1044 1076 1091 1096 

Tabulka zpracovaná na základě zdrojů ČSÚ a http://www.mpo.cz/dokument105614.html  
 
Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů 

v České republice v roce 2011 byl 99,84%, což nepředstavuje celkový úbytek MSP, ale 

nárůst oproti roku 2010. Spíše pozorujeme změny formy podnikání malých a středních 

podniků, zanikají fyzické osoby a dochází k nárůstu právnických osob. 

                                                   
1
 http://www.mpo.cz/dokument76280.html 

 

http://www.mpo.cz/dokument76280.html
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Graf č. 1 

Vývoj počtu aktivních MSP v České republice
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Graf vlastní zpracování  

 

1 CHARAKTERISTIKA POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU 

Počátek polygrafického průmyslu datujeme v polovině 15. století s vynálezem knihtisku, 

kdy nastává jedno z nejvýznamnějších období lidstva. Technický vývoj v této oblasti velmi 

rychle nabíral síly. Od klasického ručního sázení matric až k přechodu do období současné 

fáze moderních technologií, kdy vznikají nové techniky tisku zejména s rozvojem 

progresivní digitální technologie tisku v průběhu minulého století.  

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (polygrafický průmysl) zpracovává informace do 

podoby hmotného výrobku ve formě novin, knih, časopisů, merkantilu a nahraných nosičů 

zvuku a obrazu. Charakterem své výroby se liší od ostatních oddílů zpracovatelského 

průmyslu. Jeho výrobky nalézají významné uplatnění prakticky ve všech oblastech 

zpracovatelského průmyslu, vzdělání a v kultuře.  

 

Polygrafický průmysl je odvětví národního hospodářství, které se v rámci zpracovatelského 

průmyslu méně významně podílí na tvorbě HDP z hlediska tržeb, ale má nezpochybnitelný 

vliv na regionální zaměstnanost. V podnikatelském polygrafickém sektoru je mezi podniky 

v České republice významný rozdíl v počtech zaměstnanců. Existují podniky s malým 
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počtem do 50 zaměstnanců a na druhé straně podniky s velkým počtem nad 250 

zaměstnanců, což má vliv na rozdělení trhu. Na regionální trhy s nízko nákladovým 

požadavkem se orientovaly spíše malé a střední podniky, velké podniky se specializují na 

trhy s požadavky větších objemů většinou celorepublikovým, ale i prostory mimo EU.  

V celosvětovém měřítku, nejen v polygrafickém průmyslu, dochází k přesunutí výroby do 

jiných částí světa. Ty se převážně vyznačují velmi nízkými výrobními náklady, zde 

neexistují problémy s pracovním kapitálem, a konkurence je tudíž velmi vysoká. Jedná se o 

státy v Asii.  

Globálně se od roku 2009 projevuje nižší poptávka na vyspělých trzích, dochází k 

podstatnému poklesu v novinovém a magazínovém tisku, v packagingu - krátkých 

zakázkách tisku na vyžádání (jedná se propagační tiskoviny menšího formátu). Nové trendy 

v polygrafickém průmyslu, jsou zaměřeny na nové moderní technologie - digitální tisk
2
, 

velkoformátový ekosolventní tisk
3
.  

Management tiskáren se snaží v rámci inovací a nabízí nové možnosti při zpracování 

nestandardních požadavků zákazníků v oblasti grafického designu - korporátní firemní 

identity, což představuje grafické návrhy firemní prezentace (plastická loga, nápisy, řezaná 

grafika, tvorba loga, návrhy internetových stránek, billboardy, citylight
4
). 

Polygrafický průmysl převzal podle direktivy Evropské unie používání klasifikace 

ekonomických činností NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européennes). CZ-NACE nahradila ještě donedávna používanou OKEČ 

(Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností) 22 - Vydavatelství, tisk a rozmnožování 

nahraných nosičů – se transformovalo na odvětví CZ-NACE 18, které zahrnuje pouze tisk 

                                                   

2
 Digitální stroje nanášejí barvu přímo na tiskový materiál, klasické ofsetové stroje nanášejí barvu na gumový 

válec a z něj se otiskuje na tiskový materiál. 

3
 Ekosolventní tisk představuje technologii třetí generace pro využití převážně v exteriérech, s barevnou 

stálostí bez laminace až 3 roky ve svislé poloze, s laminací až 7 let. Laminace slouží obecně k prodloužení 

životnosti exteriérových a interiérových tisků nebo proti poškození u podlahových reklam. Probíhá za 

vysokého tepla a umožňuje laminovat i deskové materiály do tloušťky 5cm. 

4
 Citylight vitríny (CLV) jsou svítící vitríny ve městě, třeba na modernějších autobusových zastávkách. Je-li vesnice dost 

velká na to, aby v ní stavěl autobus, lze městkou „city“ vitrínu umístit i na venkov. Dále je najdete třeba v kinech nebo na 

novinových stáncích. http://www.3b-board.cz/slovnik-pojmu/city-light-vitrina/ 
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se souvisejícími činnostmi, k němuž je přičleněno rozmnožování nahraných nosičů. Tisk 

a rozmnožování nahraných nosičů se člení na dvě skupiny:  

 18.1 Tisk a činnosti související s tiskem; 

 18.2 Rozmnožování nahraných nosičů.  

V rámci oboru 181 máme k dispozici další členění na podobory: 

 18.11 – Tisk novin;  

 18.12 – Tisk ostatních tiskovin kromě novin; 

 18.13 – Příprava tisku a digitálních dat; 

 18.14 – Vázání a související činnosti. 

Polygrafický průmysl je charakterizován vysokou mírou investiční náročnosti a potřebou 

kvalifikovaného pracovního kapitálu. 

V grafu struktura tržeb jsou znázorněny podíly celkových tržeb za vlastní výrobky a služby 

v běžných cenách za rok 2010 u podniků CZ-NACE 181 – Tisk a činnosti související 

s tiskem.  

Graf č.2 Struktura tržeb CZ NACE 181 

 
Struktura tržeb 

5
 

 

                                                   
5http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=6605&buxus_svettisku=39770d42879c5cbd04c34

dc007bebb49 
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Podíly počtu pracovníků víceméně korespondují s podíly tržeb, rozdíly vyplývají 

z odlišných charakteristik převažujících technologií. V tisku novin bylo zaměstnáno 8,45 % 

všech pracovníků, kteří loni působili v oboru CZ-NACE 181. Tisk ostatní zaměstnával 

78,4 % osob, příprava tisku a digitálních dat na sebe vázala 5,56 % celkové zaměstnanosti 

a na výrobu vazby a související činnosti zbývalo 7,59 %. Další informace viz příloha č. 5 

1.1 Charakteristika zkoumaného podniku 

„Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit“, tak zní právní definice podniku dle 

Obchodního zákoníku č. 513/1991Sb. v platném znění. Z jiných zdrojů je známa definice 

podniku jako uspořádaný soubor zdrojů, prostředků, práv a dalších majetkových hodnot, 

které podnikateli slouží k provozování podnikatelských aktivit.[4]  

Podnikání je proces, který se skládá především ze získávání kapitálu a jeho investování do 

takové struktury aktiv (majetku podniku), která by vytvářela předpoklad pro realizaci 

myšlenky spojené s výrobou produktu nebo poskytováním služby pro určitý okruh 

zákazníků.  

Odraz globální krize se projevuje v podmínkách České republiky až s určitým časovým 

zpožděním, kdy výsledky hospodaření se projevují ve statistikách, ale podnikatelé takovou 

změnu pociťují okamžitě. Reakce se projevuje nejen přeměnou formy podnikání, ale hlavně 

samotným snížením počtu podniků v souvislosti s ukončením podnikání.  

V době, kdy se podnik nachází ve středu globalizace světové ekonomiky, s vlivem 

enormního pronikání informačních technologií a velmi tvrdé konkurence, musí svoji 

flexibilitou se s touto situací vyrovnat. Pokud reakce na tyto nastalé změny nejsou 

adekvátní, podnik se dostává do vážných potíží, které jej mohou dovést až k zániku.  

Jsou však podniky, které jsou si vědomy své hodnoty, v našem případě historické, a 

rozhodly se současným nepříznivým stavem bojovat. 

1.1.1 Historie podniku 

Původní tiskárna byla založena 1. ledna 1991 fyzickou osobou na základě živnostenského 

listu. Jednalo se o živnost volnou dle Zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991Sb. - 

Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. Původní, 
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zakladatelská firma měla provozovnu v prostorách skladu mlýna ve Lhotě, místní části obce 

Háj ve Slezsku. V té době zaměstnávala celkem 21 zaměstnanců a patřila v dané lokalitě 

mezi významné zaměstnavatele. V roce 2002 se provoz přemístil do nově koupených a 

následně upravených provozních prostor bývalé prodejny v Háji ve Slezsku - Chabičově.  

 

V roce 2007 došlo k prodeji firmy dle Smlouvy o prodeji podniku dle Obchodního zákoníku 

č. 513/1991 Sb. v platném znění nově vzniklé kapitálové společnosti. Fyzická osoba prodala 

firmu nově vzniklé kapitálové společnosti MAJ – TISKÁRNA, s.r.o.. 

 

Nová kapitálová společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského 

obchodního soudu v Ostravě dne 3.1.2007 oddíl C, vložka 41722 se základním kapitálem 

společnosti ve výši 200 000,-Kč, který je ke dni 9.dubna 2012 zcela splacen ve výši 100% 

(viz příloha č.1). Obchodní podíl společníků je určen společenskou smlouvou
6
.         

 

Tabulka 1.2  Zatřídění podniku 

Zdroj vlastní zpracování 

 

Tehdejší firma (fyzické osoby) svojí ekonomickou aktivitou a přizpůsobivostí potřebám 

nově se rozvíjejícího polygrafického trhu v regionu, získala velmi rychle uznání a označení 

spolehlivého partnera. Původní majitel se zasloužil o rozvoj podniku a začal modernizovat 

provoz nákupem nových ofsetových a digitálních tiskařských strojů.  

                                                   
6 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

vypis?subjektId=isor%3a800012009&typ=full&klic=r%2bmr2Oa5F3rrWHq8zHCr%2fA%3d%3d 

Třídící hledisko Zařazení podniku 

Sektor Sekundární (zpracovatelský průmysl) 

Právní forma 

 
Společnost s ručením omezeným 

Velikost (dle počtu zaměstnanců) Malý podnik – mikropodnik 

Vlastnictví Soukromé 

Hospodářské odvětví (OKEČ) 
Skupina 22.2 Tisk a činnosti související 

s tiskem 

Hospodářské odvětví (CZ-NACE) 
Skupina 18.1. Tisk a činnosti související 

s tiskem 

Akční rádius Lokální, regionální,globální 
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V roce 2001 podniku (FO) byla udělena Okresní hospodářskou komorou v Opavě „Čestná 

medaile“ za přínos při vytváření etického podnikatelského prostředí a ekonomického 

rozvoje regionu. Medaili udělil předseda představenstva OHK Opava, při příležitosti 150 let 

od založení Hospodářské komory v Opavě a 10. výročí obnovení její činnosti.  

Podnik je členem Svazu polygrafických podnikatelů (od roku 1991 byla jako fyzická osoba, 

později s přeměnou na kapitálovou společnost byla i tato registrována jako člen). Další 

spolupráce v rámci vzdělávání je i spolupráce se Střední školou polygrafickou v Olomouci. 

1.1.2 Předmět činnosti 

Předmětem činnosti podniku je zejména: 

 Polygrafická výroba 

 Vydavatelská a nakladatelská činnost 

 Specializovaný maloobchod a obchod se smíšeným zbožím
 
 

Podnik se specializuje především na archový jednoduchý tisk do formátu 65 x 48 cm na 

stroji D 715C. Jedním z hlavních produktů podniku je tisk knih, včetně lepení do síly hřbetu 

knih 30 mm, vázání knih a brožur včetně možnosti šití s ouškem, potisk materiálu. Podnik 

produkuje tisk hospodářských tiskopisů, brožur, plakátů, vizitek, letáků, pozvánek. Zabývá 

se dalšími službami jako např. výseky a tiskem etiket, číslováním, ražbou, děrováním, 

perforací dokumentů. 

1.1.3 Charakteristika podniku 

Produkce podniku je zcela orientována na domácí trh. V zakázkách na zahraniční trh podnik 

nemá žádné komunikační bariéry a nejsou zde žádné překážky. Výhledově se nabízí a jsou 

zde předpoklady spolupráce s Polskou a Slovenskou republikou. 

 

Podnik je právnickou osobou a uskutečňuje ekonomickou činnost, je registrován na místně 

příslušném Finančním úřadě v Opavě k dani z přidané hodnoty a postupuje dle Zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Vzhledem ke snížení a nepřesáhnutí 

obratu za bezprostředně předcházející zákonem stanovené období, se podnik stal plátcem 

s čtvrtletním obdobím dle § 99 zákona o DPH na základě vlastního oznámení. Podnik 

uskutečňuje zdanitelná plnění v tuzemsku a jedná se převážně o služby se zvýšenou sazbou 

daně. 
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Účetní jednotka při vedení účetnictví postupuje dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ,  

a Vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele a vede účetnictví v plném rozsahu. Používá pro 

účtování kalendářní rok. 

 

Zaměstnanci podniku jsou vzděláni na střední škole polygrafie v polygrafickém oboru se 

specializací knihaře a tiskaře, každým rokem prochází školením ohledně zvyšování přehledu 

o nově nabízených technologiích tisku a zpracování.  

 

Na základě vlastnické struktury podniku docházíme k závěru, že se jedná o rodinný podnik 

se svými specifiky. 

Firma je zaběhlá, provozně způsobilá, ale její existence je velmi silně ohrožena. Je jen 

otázkou času a budoucího vývoje podniku, vzhledem k hospodářským výsledkům, na jakou 

cestu se podnik vydá. Vlastníci podniku mají zájem na růstu společnosti a předpokládají 

zvýšení výroby, vzhledem k výrobním kapacitám a udržení podniku na trhu. 

 

1.1.4 Ekonomické údaje 

Vliv snížení nákladů ostatních podniků v období 2007 až 2011, ke kterým se ostatní podniky 

v důsledku globální krize uchylují, se odráží v hospodaření sledovaného podniku. Hlavní 

příčinou enormního poklesu tržeb tisku je však výpadek zakázek významného majoritního 

odběratele z oblasti zpracování a balení léčiv. Také vzrůstající úroveň vstupních cen 

polygrafických potřeb (barvy, papír) a služeb se odráží ve snížení tržeb a celkovém 

hospodářském výsledku, což je znázorněno v tab.1. 3. 

 

Tab. 1.3  Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a zisku ( v tis. Kč) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby 5 436 2 689 2 837 2 152 1 358 

Výsledek 

hospodaření 
935 -723 -189 -375 -347 

Zdroj vlastní zpracování  
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1.1.5 Provoz a technologie 

Z hlediska typu výstupu se jedná o zakázkovou výrobu, kdy se vyrábí jednotlivé série dle 

specifikace zákazníka. Jedná se o grafické návrhy, tvarové výseky, klasický tisk 

(jednostranný, oboustranný). Ve výrobním provozu jsou tištěny a zpracovány tiskařské 

výrobky do měkkých (lepených), tuhých nebo kroužkových vazeb, jak menších tak i větších 

rozměrů a nákladů. Zpracování tiskovin nejen digitálním ale i ofsetovým
7
 tiskem, ražby, 

hospodářské tisky, zhotovování letáků, grafické navrhování, lepení bloků a další produkty 

služeb. Technologie stroje Heidelberg s rotačním tiskem a s technologiemi vazeb V1, V2 

nabízí podnik i další zpracování produktů polygrafické výroby v dokončujících procesech 

v rámci kooperace podniku. V současné době patří mezi významné zakázky, vlivem 

módních trendů, tisk knih s historickou tématikou nejen pro obce, ale i pro soukromé 

subjekty a osoby. 

Výrobní a skladovací kapacity tvoří multifunkční hala, spojená s administrativní části. 

Logistická dostupnost je optimální, je zde blízkost velkých městských aglomerací (Ostrava – 

13 km, Opava 14 km), vlakové a autobusové spojení.  

Podnik vlastní vozový park ve stáří 3 - 8 let a součástí dodavatelské kultury je přímá 

doprava výrobků odběrateli na vlastní náklady dodavatele, samozřejmě ve vztahu k určitému 

objemu zpracované zakázky. 

1.1.6 Odběratelé 

Spektrum odběratelů je různorodý, jedná se o stálé odběratele, ale také o zákazníky malého 

formátu a nahodilých zakázek, státní instituce, společnosti a občany, kteří nemají 

dominantní podíl na celkových tržbách. Mezi významné zákazníky patří OPTYS s.r.o., 

Rinher Axel Springer Print CZ a.s., Printo s.r.o., Nord Service s.r.o., Tiskárna Jelínek s.r.o., 

Bittisk s.r.o., Opatisk s.r.o., fyzické osoby, rozpočtové organizace (školy, univerzity), 

příspěvkové organizace (muzea, archivy, knihovny), obce a zájmová sdružení, občané.  

Uvedené kapitálové společnosti svým významem vysoce přispívají k rozvoji polygrafického 

průmyslu nejen v daném regionu. 

                                                   
7 Ofsetový tisk na rozdíl od digitálního je z ekonomického hlediska výhodnější pro větší objemy tisku např. 

novin, knih, časopisů nad hranici 300výtisků. 
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1.1.7 Dodavatelé 

Dodavatelé mají převážně regionální charakter, žádný z nich nemá výrazně dominantní 

podíl na celkových dodávkách polygrafického materiálu, papíru, barev a ostatních potřeb a 

služeb. Mezi nejvýznamnější patří Xerox Czech Republic s.r.o., Nord Service s.r.o., Ospap 

a.s, Opatisk s.r.o.. Se zeměmi Evropské unie podnik přímo neudržuje obchodní styky, 

export-import je uskutečňován přes třetí osobu.  

 

Firemní myšlenka je taková, že osvědčení dodavatelé se nebudou, v důsledku strategie 

snížení nákladů měnit, ale jsou vyjednávány příznivější podmínky ke snížení ceny za 

stejnou kvalitu. 

1.1.8 Kooperace, spolupráce 

Podnik vstupuje do neformálních, strategických spojení s ostatními podniky za účelem 

kontaktu s jinými podniky stejného odvětví. Vybudováním těchto užitečných sítí sleduje 

zvýšení a efektivnější využívání provozu, sdílení trhu a informací za účelem udržení se na 

trhu a nabídnutím své možnosti zpracování výrobku v jeho určitém životním cyklu. Zároveň 

tím sleduje, v souladu s vrcholovým cílem, nejen dlouhodobou maximalizaci zisku, ale také 

zvýšení kapitálové hodnoty podniku, ale hlavně udržení konkurenceschopnosti v oblasti 

„své nepostradatelnosti“ a pracovních míst. 

Kooperace je dobrovolné sdružení samostatných podniků do větších jednotek, kterým 

zůstává zachována právní a hospodářská subjektivita každého ze vstupujících subjektů. 

Cílem pro všechny účastníky je dosáhnout vrcholového cíle tj. přinášet dlouhodobou 

maximalizaci zisku, zvýšit tržní hodnotu podniku. Z tohoto důvodu kooperující podniky 

získávají konkurenční výhodu oproti jiným subjektům, které se dané kooperace neúčastní.  

Účelem kooperace je zvýšení hospodárnosti, racionalizace a snížení nákladů, posílení 

konkurenceschopnosti, zlepšením pozice na trhu, snížení rizika podnikání rozložením na 

větší počet partnerů, vzájemnou provázanost dodavatelů a odběratelů. Dochází k odstranění 

konkurence mezi členy sdružení a tím šance získat lepší podmínky.  

Podnik je v určitém kooperačním řetězci provázanosti jednotlivých regionálních 

polygrafických subjektů v horizontálním stupni sdružování. To má za následek situaci, že 

pokud se celý řetězec ekonomicky „propadá“, je míra snížení zakázek snížením zakázek pro 

všechny jednotlivé podniky v řetězci. Najít strategická partnerství a společenství, spojit se, 
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je také řešením pro daný podnik a jeví se jako nejlepší forma, jelikož není tak náročná a 

riziková. 

 

CHARAKTERISTIKA PROBLEMATIKY KRIZE V PODNIKU  

Krize se v tomto i minulém století objevovaly neustále. Jsou známy finanční krize: Krize 

české koruny 1997, Asijská finanční krize 1998 - 97, Ruská finanční krize 1998, Brazilská 

finanční krize 2000, Argentinská finanční krize 2001- 2002 a v neposlední řadě Americká 

hypoteční krize 2007, která již přerůstá v krizi globální a zasahuje nejen finančnictví, ale 

postupně se přelívá do podnikatelské sféry nejen v České republice.[3, str.23]
 

Pod pojmem krize podniku lze označit takové stadium jeho života, kdy po delší časové 

období dochází k nepříznivému vývoji jeho výkonnostního potenciálu, radikálnímu snížení 

objemu tržeb, poklesu čistého obchodního jmění, snížení likvidity, čímž je bezprostředně 

ohrožena jeho další existence v případě, že tento vývoj bude pokračovat.[22] 

 

Pojem krize dle slovníku cizích slov je rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, vrcholný stav děje 

nebo činnosti, nesnadná, obtížná situace, nebezpečný stav vývoje. Z ekonomického pohledu 

fáze hospodářského cyklu, periodicky se opakující období zostření rozporů hospodářství, 

projevující se omezováním výroby, poklesem zaměstnanosti, snižováním mezd, likvidací 

podniků a podobně. [8] 

Za krizi považujeme ztrátu ekonomické rovnováhy, problémy, které se neřešily v minulosti, 

se v budoucnu projevily s daleko větší razancí a v mnoha ohledech jsou pro podnik 

zničující, likvidní.  

Finanční krize, ekonomická krize, tato slovní spojení se v hodnocení mnoha podnicích 

objevují celosvětově od roku 2007 prakticky neustále a jsou mnohdy využívána nebo 

zneužívána jako zdůvodnění vlastního neúspěchu managementu, majitelů.  

 

Prevence v oblasti krizového řízení je velmi důležitá, vyznačuje se snahou oddálit vznik, 

předcházení nebo její absolutní zničení v ranném, latentním stadiu vývoje krize. Ke zjištění 

identifikace stadia krize nám slouží podrobné analýzy.  
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2 PŘÍČINY, ZDROJE VZNIKU KRIZE 

Příčiny krize v podniku se dají rozdělit z různých pohledů, např. odkud přicházejí: 

 vně (externí, exogenní)  

 uvnitř (interní) podniku.  

K externím příčinám krize patří vývoj legislativy, celkový vývoj hospodářství, politický 

postoj, situace na trhu práce, úrokové a kurzové vlivy aj.. Zjednodušeně řečeno vlivy, které 

podnik sám nemůže ovlivnit, pouze v rámci lobingu. Mezi externí zdroje patří také vlivy 

přírody, které jsou nepředvídatelné (např. tsunami, zemětřesení, povodně).  

Mezi interní příčiny krize řadíme zejména chyby ve finančním řízení, nedostatek inovace, 

potíže s likviditou, nedostatečná síť distributorů, kvalita výrobků, nesprávný výběr 

zaměstnanců, nedostatečná komunikace v rámci podniku, špatné organizační struktury a 

podobně. Krize vzniká především uvnitř podniku a převážně jako neadekvátní reakce 

podniku na změny v jeho okolí, neadekvátní aktivity podniku vůči okolí a neadekvátní 

řešení vnitřních podnikových problémů. Podnikový management, podle provedených 

výzkumů v několika zemích, se podílí na vzniku většiny podnikových krizí a jen vzniku 

malé části nemohl zabránit.[20,str.39]  

Krize podniku má méně častěji akutní průběh, ale tato situace neplatí jen pokud je zdroj 

krize havárie nebo přírodní pohromy bez předchozí výzvy. Obvykle nastává porušením 

rovnováhy mezi podnikem a jeho okolím, nebo mezi vnitropodnikovými subsystémy. 

Neřešením této nerovnováhy, respektive neadekvátní reakcí na tuto nerovnováhu, dochází 

k jejímu prohlubování a následnému pronikání do dalších podnikových subsystémů 

s multiplikačním a akceleračním účinkem, který vyúsťuje do finanční oblasti a projevuje se 

v konečné fázi v insolventnosti.[20]  

2.1 Krize a životní cyklus podniku 

Příčiny a zdroje krize úzce souvisí s životním cyklem podniku. Mezi nejrizikovější 

podnikatelské období patří zejména při založení podniku a setkáváme zejména: 

 absencí podnikatelského záměru 

 nezkušenosti s podnikáním 
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 nízkým kapitálem podniku 

 platebními problémy 

 malý objem odbytu 

 neúměrná výše režijních nákladů 

 špatná organizace práce 

 rychlá akcelerace, vzestup podniku 

Problémy při slabším průběhu krize, v jejím raném stadiu, se dají zvládnou vlastními silami 

podniku, zkušenostmi managementu nebo pomocí externích poradců s potřebnými 

zkušenostmi.  

Krize většinou vzniká jako výsledek vzájemného působení vnitřních a vnějších rizikových 

faktorů na straně jedné, a nevhodných podnikatelských či manažerských reakcí na straně 

druhé.[20] 

V dalších letech podnikání se mohou například objevit další příčiny:
 

 druhotná platební neschopnost (insolvence odběratelů) 

 chaotická řešení 

 neschopnost inovace 

 ztráta kontroly nad finančním tokem 

 politická nestabilita 

 zvýšená byrokracie 

2.2 Typy krizí 

Rozeznáváme základní typy krize v návaznosti na povaze příčiny krize při jejím 

analyzování: 

Ztráta výkonnostního potenciálu je projevem strategické krize, kdy příčinou je nevhodně 

zvolená lokalita nevhodné teritorium, nedostačující infrastruktura, silná konkurence v místě 

umístění podniku, která přímo souvisí se získáváním pracovních sil nebo chybným 

zajištěním materiálového zabezpečení a také např. nevhodným výrobním programem.  
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Výkonnostní krize je krize vyvolaná hospodářskými výsledky a je způsobena špatným 

hospodářským vývojem, velmi ovlivňuje výkonnostní procesy podniku. Dostatečné 

nevyužívání výrobního procesu v podniku, vysoké mzdové a režijní náklady, nízká 

konkurenceschopnost, navazující nedostatek finančního kapitálu.  

Krize likvidity je dána nevhodností a nenávratností investic a s tím související, rychlý nebo 

pomalý růst podniku, nedostatek finančních prostředků a s tím spojená zadluženost, 

nedostatek zdrojů, jsou důkazy projevující se krize likvidity v podniku. 

2.3 Fáze krize 

Oddalování reakce na krizi podniku, otálení managementu, majitelů s jejím řešením, strkání 

hlavy do písku není správná cesta k úspěšnému zvládnutí krize. Rychlost nástupu řešení 

krize je adekvátní k fázi krize (založení podniku, růst podniku, stadium stabilizace podniku), 

ve které se podnik nachází. 
 

Krize je proces, který prochází jednotlivými fázemi, projevy a řešeními: 

 

Tab.2.1 Fáze krize, projevy nerovnováh a možné řešení 

 

Fáze krize 

 

 

Potencionální 

 

Latentní 

 

Akutní 

 

Nezvladatelná 

 

Projev 

 

 

Běžné problémy 

 

Měkké 

 

Problémy 

 

Platební 

 

Řešení 

 

 

Řešení dobře a 

částečně špatně 

strukturovaných 

problémů 

 

Reakce na 

symptomy 

a trendy příčin  

 a odstranění 

příčin 

 

Sanace 

 

 

Bankrot 

(odprodej 

hodnotných 

aktiv) 

Zdroj: [20]ZUZÁK, R.: Z podnikových krizí k vítězství. Alfa Nakladatelství, s.r.o. Praha 

2008 

 

Potencionální fáze je podstatou běžného podnikání. Podnik se vždy nachází v nekončící 

potencionální krizi, jelikož vztahy mezi dodavateli, odběrateli jsou tak křehké a zároveň 

velmi důležité, že tento vztah může být kdykoli přerušen. Je vhodné řešit zastupitelnost 

dodavatelů a odběratele dlouhodobě vázat. Potencionální krize je běžný jev v podnikání, 

neohrožuje podnik. Potencionální úroveň se vyznačuje drobnými, nepravidelně se 

vyskytujícími problémy, známými pod pojmem konsolidace. V první fázi krize došlo 
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k podcenění a přehlížení její možné budoucí síly, k přecenění finančního zdraví podniku, 

nebyly včas aktivovány práce na změnách ve struktuře zdrojů.[3, str.153] 

Fáze latentní je druhou úrovní a lze ji charakterizovat z pohledu managementu jako 

vážnější ohrožení činnosti podniku. Časová nerovnováha problémů, která „sama časem 

vyšumí“, takto tuto fází management přijímá a do výrazných detailů se jí nezabývá. 

Komunikace a pracovní nasazení zaměstnanců je v mezích normálu, bez velkých výkyvů. 

Podnik jede svým určitým tempem dál. Připomínky, že nejsou věci, vztahy, finance 

v náležitém pořádku, se z pohledu managementu přehlížejí a není jim dána váha blížícího se 

problému. Potkáváme se s netečností a neochotou managementu se problému začít věnovat. 

Podnik začíná snižovat variabilní náklady. Latentní krize se vyznačuje zvětšováním 

nerovnováhy, hlubokými, chronickými problémy. Nerovnováhu již umíme přímo označit a 

definovat problémy, kterých se krize týká. Jedná se o nerovnováhu v oblasti dodavatelsko - 

odběratelských vztahů a s tím související nedostatek finančních prostředků. Nástup 

možnosti konkursu nebo vyrovnání. Omezují se agregátní výdaje – investiční výdaje 

podniků. Začíná se projevovat napětí i ve vztazích na pracovišti, v komunikaci mezi 

jednotlivými útvary. Klesá pracovní kázeň a výkonnost zaměstnanců, pokud ještě ve firmě 

jsou. Nedůslednost nejen při kontrolních výstupech má za dopad zvýšení zmetkovosti.  

 

Akutní krize je nazývána finanční krizí. Tato fáze je skutečnou krizí podniku. Akutní krizi 

již umíme analyzovat. Můžeme ji přesně specifikovat z účetních výkazů a finanční analýzou 

podniku. Problém je však v časovém posunu v návaznosti na dodání a zpracování těchto 

výkazů. V podniku se vyskytuje výrazný problém s finančními prostředky, které chybí na 

úhrady závazků, mezd a úvěrů. Stoupá nervozita zaměstnanců. Zde se nejedná o ušetření 

nákladů, výdajů, ale o to, nemít je vůbec. Je vytvořen uzavřený kruh, kdy vynaložené 

náklady, výdaje musí přímo vytvářet finanční příjmy. Dochází k likvidaci nebo zrušení 

podniku, v lepším případě k velmi rychlé a razantní sanaci podniku. 

 

Nezvladatelná krize nastupuje v krátkém časovém horizontu po krizi akutní. Hranice mezi 

jejich přechýlením je již evidentní. Razance, která nyní nastupuje v oblasti řešení, je velká. 

Vyčerpaly se všechny možnosti sanace. Idealizování minulosti, vzpomínky na dobu, kdy 

bylo dobře, zde nemají co dělat. Začíná pragmatické a konstruktivní řízení podniku. Krizové 

plány a krizová řešení jsou přesně chronologicky stanoveny a striktně dodržovány. Neberou 

se ohledy na citové vazby. 
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2.4 Krizový management 

Krize v současném pojetí je spojována s krizí managementu. „Každá situace, ve které se 

nacházíte, je výsledkem vašeho myšlení a pocitů z minulosti. Má to jeden důvod, že se právě 

nacházíte v takové situaci. Jste za ni odpovědni. Jen když to uznáte, máte sílu dostat se 

z takové situace. Jen potom vyhrajete.“ Manfred Martin, ředitel Institutu managementu. 

 

Samostatnou manažerskou disciplínou se stává krizový management a jeho úkolem je 

zvládnutí a likvidace krizového stavu. Výsledkem je skutečnost směřující k nastolení 

normálního charakteru dalšího vývoje podniku.  

Krizový management však nesmí pasivně přihlížet k výsledkům zhoršené podnikové 

ekonomiky, nýbrž aktivně přijmout okamžitá, střednědobá nebo dlouhodobá strategická 

opatření na zvýšení ekonomiky podniku, v závislosti na úrovni krize v podniku. Nadchází 

období čistě ekonomického jednání a razantního pragmatického rozhodování krizového 

managera. Zvládnout situaci dokáže takový krizový manager, který má vědomosti a krizi 

podniku v určitém směru považuje za výzvu. Je rozhodnutý podnik z krize vyvést svoji 

aktivitou a důsledností, koncentrací síly a aplikováním zkušeností.  

Zodpovědnost, kterou na sebe přijímá, je značně velká a je si vědom dopadu úspěchu či 

neúspěchu. Tuto překážku chápe jako cíl a příležitost. Mezi charakterové vlastnosti 

nezbytně patří empatie. Kreativita v tomto období je velmi svázána a prostor pro 

znovuobrození je zde snížený pod tlakem okolností zvládnutí krize.  

 

Tlak, který je na podnik vynaložen nejen v oblasti vnějších a vnitřních vztahů, je velký a 

krizový manažer musí umět situaci zvládnout: 

 Profesionální důvěrou, 

 Cílevědomostí, 

 Potlačením byrokracie, 

 Vědeckým přístupem, 

 Sebekontrolou, 

 Přijetím odpovědnosti 

Krizoví manažeři se svoji vrcholovou manažerskou dovedností podnik směřují směrem 

k cíli, který se nazývá znovunabytá prosperita podniku. Jsou nasazováni do podniků 

renomovaní specialisté vyznačující se jedinečností a stylem krizového řízení.  
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Oficiální ukončení a vyhodnocení krize, patří k nezbytnému ukončení činnosti krizového 

managementu. 

 

3  KAPITÁLOVÁ STRATEGIE, VÝSTAVBA 

Kapitálová strategie je mimořádně složitý proces zabývající se tvorbou dlouhodobého plánu 

týkající se kapitálové (finanční) struktury podniku. Tento proces tvorby strategie podniku 

z hlediska majetkové a kapitálové výstavby je určován zejména: 

- Výrobní a obchodní politikou podniku 

- Cenovou politikou 

- Nákupní a ekonomickou politikou 

- Volbou kontraktačních podmínek 

- Politikou dodávkových cest 

- Rozhodováním v otázkách: nakoupit, vyrobit, kooperovat, substituovat, půjčit 

- Nákupní politikou při řízení zásob 

Přitom kapitálovou strukturou se rozumí struktura finančních zdrojů. Jedná se o finanční 

prostředky, které slouží jako zdroj dlouhodobého financování podniku. Kapitálovou 

strukturou rozumíme z účetního hlediska strukturou pasiv, z ekonomického hlediska zdroje 

podnikání. Kapitál je vykazován v rozvaze na straně pasiv a je oceněn účetní (historickou) 

hodnotou.  

 

Kapitál dělíme: 

 Vlastní kapitál - základní kapitál 

 - kapitálové fondy  

    - fondy ze zisku 

    - nerozdělený zisk 

    - výsledek hospodaření běžného roku 

 Cizí kapitál – dlouhodobý - bankovní úvěry dlouhodobé 

         - podnikové obligace  

                              - dlouhodobé půjčky 

         - rezervy  

    - krátkodobý  - bankovní úvěry krátkodobé 

                - dodavatelské úvěry 
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                           - zálohy od odběratelů 

                           - nevyplacené mzdy a dividendy 

 Výnosy příštích období 

 Výdaje příštích období 

 

Z hlediska vlastnictví členíme kapitál na : 

- Interní - vlastní kapitál  

- Externí - cizí zdroje, rezervy 

- v případě soukromého podnikání prostředky na účtu individuálního podnikatele 

 

Interní nebo-li vlastní kapitál je hodnota vloženého kapitálu samotným vlastníkem, 

podnikatelem. Externí nebo-li cizí kapitál je zdroj druhé osoby, která s podnikáním daného 

podniku z převážné většiny, nemusí mít žádnou vlastnickou vazbu.  

 

Velikost podnikového kapitálu závisí na více faktorech (velikost podniku, zaměření 

podniku, způsobu obchodování, atd.). Hodnotou vstupu kapitálu je ukazatel jeho využití: 

Ukazatel využití kapitálu (aktiv) = 
kapitál

výnosy
      [1.14] 

Tento ukazatel je významný pro hodnocení podniku, jelikož jím hodnotíme využití 

vloženého kapitálu ve vztahu k provozní činnosti (v Kč).  

3.1 Cizí zdroje 

Cizí zdroje, kapitál zahrnuje zdroje investorů, kteří jsou jejich nositeli a většinou se obávají 

znehodnocení svých investic. Jejich riziko bývá značné. Tzn. čím větší je rozsah cizích 

zdrojů, např. při poklesu produktivity podniku, tím je vyšší míra rizika vloženého kapitálu. 

Tento kapitál má hodnotu věřitelského úroku, což jej při daňovém uznání (Zákon o daních 

z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění v §24, odst. 2, písmeno zi)) činí levnějším oproti 

vlastnímu vloženému kapitálu, jelikož tyto úroky snižují základ daně. Musíme mít na paměti 

respektování kapitalizace úroků a jejich testování ve vztahu k osobě, která půjčku poskytuje. 

 

Dělení cizího kapitálu dle doby splatnosti (hodnotící veličinou je stanoven rok): 

 Krátkodobý cizí kapitál 
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 Dlouhodobý cizí kapitál 

 

Zdrojem cizího kapitálu jsou závazky vůči dodavatelům z obchodního styku, zálohy od 

odběratelů, půjčky, k danému datu závazky vůči zaměstnancům, dividendy, bankovní úvěry, 

podnikové vydané dluhopisy, závazky plynoucí z leasingových smluv aj. 

Rezervy jsou dalším zdrojem cizího kapitálu, jsou tvořeny na krytí budoucích rizik 

spojených s podnikáním. Jsou snížením zisku, jelikož se tvoří na nákladové straně.  

Bankovní úvěry a výpomoci a časové rozlišení jsou dalšími z možnosti zdrojů tvorby, 

vzniku dlouhodobého kapitálu. Ne všechny podniky je však využívají, ale většina se bez 

nich v životě podniku neobejde, proto jsou nuceni, v případě nedostatku vlastních finančních 

prostředků a vlastního kapitálu, je vyhledat. Je ovšem nutné brát na zřetel, že cizí kapitál 

výrazně na jedné straně omezuje možnosti rozhodování managementu o realizaci 

zamýšlených investic z těchto zdrojů a zároveň na straně druhé nabízí možnost realizaci 

těchto investic. 

Optimální vyváženost cizího a vlastního kapitálu je nutností pro efektivní hospodaření 

podniku z důvodu jeho využití pro zvyšování hodnoty podniku. 

3.2 Vlastní kapitál 

„Vlastní kapitál je kapitál, který patří majiteli (majitelům) podniku (účetní jednotky).Tvoří 

jej kapitál, který podnik získal od svých majitelů a který vydělal svou podnikatelskou 

činností. Je hlavním nositelem podnikatelského rizika a jeho podíl na celkovém kapitálu je 

ukazatelem finanční jistoty ( finanční nezávislosti) podniku.“[22,str.123]
 

Zdrojem velikosti vlastního kapitálu je, mimo další možnosti, i hospodářský výsledek. I 

když v době krize podniku, bude vykazovat sníženou hodnotu, pokud bude výsledkem 

hospodaření ztráta. 

 

Vlastní kapitál kapitálové obchodní společnosti má tuto strukturu: 

 Základní kapitál 

 Kapitálové fondy 

 Fondy ze zisku 

 Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let 

 Výsledek hospodaření běžného účetního období 
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Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů 

všech společníků do základního kapitálu společnosti. Musí být vyjádřen v jednotkách české 

měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál je součástí 

vlastního kapitálu (Obch.zák. § 58). Ve společnosti s ručením omezeným se vytváří povinně 

a jeho výše je dána společenskou smlouvou (minimální výši základního kapitálu, při 

založení podniku, určuje Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. v platném znění, v § 108, 

odst.1). Výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku místně příslušného 

soudu. Tyto vklady nemusí být trvale disponovány na účtu společnosti a mohou být použity 

pro podnikání. 

Kapitálové fondy vytvářejí akciové společnosti, jsou vlastním kapitálem pro akciové 

společnosti. 

Fondy ze zisku jejich tvorba je určena přímo zákonem nebo stanovami společnosti. Slouží 

ke krytí ztrát. Definujeme statutární a ostatní fondy rezervní. 

Nerozdělený výsledek hospodaření (zisk), jedná se o výsledek hospodaření z minulých let, 

který nebyl rozdělen mezi společníky, lze jím navýšit různé rezervní fondy a slouží 

k dalšímu rozvoji podnikání. Představují vzdání se příjmu z vloženého a zcela využitého 

kapitálu podnikatele. Nerozdělený zisk je vyjádřením obezřetného jednání podnikatele ve 

vazbě na budoucnost podniku. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období vzniká po odvodu daně podle Zákona č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmů dle § 21. Ztráta běžného účetního období i neuhrazená ztráta 

z minulých let snižuje vlastní kapitál.  

 

Český účetní standard pro podnikatele č. 012 – Změny vlastního kapitálu, ve spojitosti 

s Vyhláškou č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na Přílohu č. 4 - 

Směrná účtová osnova, vyčleňuje pro účtování tyto skupiny účtů: 

 41-Základní kapitál a jeho kapitálové fondy 

 42-Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené 

výsledky hospodaření 

 43-Výsledek hospodaření 

 49-Individuální podnikatel 
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Výše vlastního kapitálu nemusí korigovat se stavem oběžného (volného peněžního) majetku 

a sám podnik může mít platební potíže. Způsoby vedoucí ke zvyšování základního kapitálu 

jsou: 

 Efektivní - další vklady společníků, nad rámec společenské smlouvy 

 Deklaratorní - přidělení z nerozděleného zisku  

Tržní (prodejní) hodnota kapitálu je ve větší míře odlišná od účetní hodnoty. Zjišťujeme ji 

jako rozdíl tržní hodnoty firmy a jejich závazků. 

3.2.1 Základní kapitál 

Základní kapitál je pojem, který má značný význam z pohledu právního, ekonomického a 

účetního pro kapitálové obchodní společnosti. Základní kapitál je definovaný novelou 

Obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. a jeho nové vymezení se vztahuje na 

nejednoznačnost nazvu. Nejdříve byl nazýván kmenovým jměním (1991), poté základním 

jměním. V současné době dochází ke sjednocení označení „základní kapitál“ pro všechny 

společnosti. 

Základní kapitál je chápán jako souhrn nominálního vyjádření celkové výše všech 

peněžitých a nepeněžitých vkladů do obchodní společnosti (Zákon č. 513/1991Sb., § 58 

obchodního zákoníku v platném znění, dále jen „ObchZ“). Jedná se fixní číselný údaj a musí 

být vyjadřován v jednotkách české měny. 

Zásadní význam má základní kapitál pro kapitálové společnosti – komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným a akciovou společnost – z důvodu oddělení majetku 

společnosti a společníků. ObchZ pro tyto kapitálové společnosti stanovil minimální 

povinnou výši základního kapitálu. Tato výše musí být držena nejen při založení kapitálové 

společnosti, ale po celou dobu trvání společnosti. Pokles výše základního kapitálu pod 

zákonem stanovenou hranici může být soudem nařízeno zrušení společnosti (§ 68 ObchZ). 

 

Základní funkce základního kapitálu jsou [21]: 

 Funkce měřítka zisku a ztráty společnosti 

 Garanční funkce vůči věřitelům 

 Funkce míry účasti společníka na společnosti
8
 

                                                   
8 Dědič, J.,Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.:Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha: C.H.BECK, 

2007, s. 17 
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Funkce základního kapitálu jako měřítka zisku nebo ztráty je posílena novelami Obchodního 

zákoníku v letech 1996 a 2000. Spočívá v určení povinnosti svolat valnou hromadu, jakmile 

jsou ztráty společnosti vyšší jak polovina výše základního kapitálu a není ji možno uhradit 

z disponibilních vlastních zdrojů společnosti. Měřítko zisku nebo ztráty, tato funkce 

základného kapitálu není v praxi příliš akceptována. 

Garanční funkce základního kapitálu vůči věřitelům představuje pro tyto věřitele záruku, že 

společnost disponuje alespoň takovým majetkem, jehož peněžní vyjádření je zachyceno 

v položce základního kapitálu. Představuje pro věřitele určitou garanci, že kapitálová 

společnost disponuje aktivy vázanými základním kapitálem. Na základní kapitál je kladen 

daleko větší důraz v hodnocení podniku, jelikož představuje záruku uspokojení pohledávek 

věřitelů, které musí být smluvně zajištěny. 

Funkce míry účasti společníka na společnosti je považována za hlavní funkci základního 

kapitálu společnosti. V ustanovení § 114 ObchZ je určen poměr vkladu
9
 společníka 

k základnímu kapitálu, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. 

Základní kapitál má i další funkci, z pohledu čistě pragmatického, představuje převážně 

oběžné aktivum, které slouží jako částka pro začínající aktivity podniku. Je reálně 

k dispozici a s těmito prostředky, převážně peněžního charakteru, je možné disponovat a 

využívat je. Nejsou vázány po celou dobu života podniku na určitém bankovním účtu. 

3.2.2 Změny základního kapitálu  

Možnosti změny základního kapitálu, zvýšení či snížení základní kapitálu, musí být splněny 

za určitých podmínek daných ObchZ. Provádět změny výše základního kapitálu jsou možné 

jen způsobem stanoveným v tomto zákoně.  

Ke zvýšení může dojít: 

- dalšími vklady společníků 

- z vlastních zdrojů společnosti 

Ke snížení může dojít: 

- na úhradu ztráty 

- s výplatou snižované částky společníkům (tzv. efektivní snížení základního 

kapitálu) 

Možnosti změn výše základního kapitálu: 

                                                   
9 Vkladem rozumíme souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot, která se určitá 

osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. §59 ObchZ 
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 Peněžními vklady 

 Nepeněžními vklady 

Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité 

vklady jsou zcela splaceny.  

Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením 

dosavadních peněžitých vkladů dle právní úpravy v ustanovení § 142 ObchZ. Jelikož 

nepeněžité vklady musí být splaceny před zápisem do společnosti nebo zvýšení jejího 

základního kapitálu, nemůže tudíž legálně dojít k situaci, kdy před zápisem zvýšení 

základního kapitálu do obchodního rejstříku nebudou nepeněžité vklady splaceny.
10

 

Základní kapitál zvýšený nepeněžitým vkladem, musí být v zájmu společnosti a musí být i 

odůvodněná výše a druh nepeněžního vkladu. Rozhodujícímu orgánu je v písemné formě 

doložen.  

 

Nezbytnou součástí valné hromady je pozvánka, na které musí být uveden předmět zvýšení 

základního kapitálu a částka, která se započítává na vklad. Pozvánka musí obsahovat 

veškerý program valné hromady, která má rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, dle § 

143 odst.3 ObchZ, který přesně vymezuje usnesení valné hromady: 

a) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál, 

b) lhůta, do níž musí být závazky ke zvýšení vkladu nebo k převzetí nového vkladu 

převzaty, popřípadě 

c) předmět nepeněžitého vkladu a částku, kterou se započítává na vklad společníka. 

 

Horní hranice základního kapitálu není v ObchZ upravena a rozhodnutí o zvýšení 

základního kapitálu je zcela v kompetenci dané společnosti, v našem případě, valné 

hromady. Ovšem o rozhodnutí valné hromady o tomto úkonu musí být sepsán zásadně 

formou notářského zápisu. 

Návrh se podává u příslušného krajského soudu. K návrhu na zápis zvýšení základního 

vkladu o výše uvedených rozhodnutích valné hromady se přikládá prohlášení o převzetí 

závazku ke zvýšenému vkladu. Dále se přikládá dohoda o započtení této pohledávky proti 

závazku na splacení peněžitého vkladu do společnosti. 

                                                   
10 Dědič, J.,Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.:Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha: C.H.BECK, 

2007, s. 78 
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3.2.3 Nepeněžité vklady 

Nepeněžité vklady musí být hospodářsky využitelné a zjistitelnost hospodářské hodnoty 

vyplývá z dalších požadavků zákona, kdy tuto podmínku zajišťuje pro společnost 

předepsané znalecké ocenění předmětu vkladu. 

Nepeněžité vklady dělíme: 

 Vklady hmotné - movité a nemovité věci 

 Vklady nehmotné - práva a jiné majetkové hodnoty 

 

Nepeněžitým vkladem může být: 

- podnik nebo jeho část 

- spoluvlastnický podíl 

- věc, respektive její vlastnické právo, tzn. movitost i nemovitost  

- pohledávka  

- práva odpovídající věcnému břemeni 

- pohledávka vůči společnosti – kapitalizace pohledávky (řešení v rámci dipl.práce) 

- nehmotné statky 

- cenné papíry 

- obchodní podíl  

Obchodní zákoník výslovně vyhlašuje peněžitou pohledávku za způsobilou předmětem 

vkladu. 

3.2.4 Ocenění nepeněžitého vkladu 

Novelou ObchZ byl zjednodušen proces ohodnocení oceňování nepeněžitých vkladů do 

základního kapitálu. Zejména § 59a až 59c reagoval na nutnosti synchronizace Směrnice 

Rady ES 77/91/EHS ve znění směrnice 2006/68ES s dosavadním stávajícím zněním ObchZ. 

Tyto změny směřují k odstranění administrativních povinností zejména malých a středních 

společností. Mají za cíl zjednodušit život kapitálových společností v oblasti nepeněžitých 

vkladů zavedením institutu „obecně uznávaný nezávislý odborník“
11

.  V praxi se však staly 

zdrojem nemalých interpretačních diskusí.  

                                                   
11

 Důvodová zpráva nám dává určité vodítko: „Postup podle § 59a je možný pouze u zvyšování 

základního kapitálu a s tímto postupem musí předem souhlasit statutární orgán obchodní společnosti. 

Pokud zákon v § 59a odst. 2 předpokládá odborníka a využití obecně uznávaných standardů, 
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Z důvodů větší právní jistoty bude vhodnější, aby kapitálová společnost menšího rozsahu, 

která nemusí mít ověření auditorem
12

 preferovala ocenění nepeněžitého vkladu posudkem 

znalce jmenovaného soudem. Znalecký posudek již v současné době není vyžadován ani při 

jiném nepeněžitém vkladu. Znalec v daném oboru je sice záštitou pro případ pozdějších 

nesrovnalostí, není však podmínkou. U této osoby je však zaručena určitá nezávislost na 

kapitálové společnosti, jedná se o osobu s potřebnou specializací na oceňování majetku a je 

zapsána v seznamu znalců vedených soudem. Znaleckých posudků, ohodnocení, může být 

více, jsou vypracovány více než jedním znalcem a vzniká tak možnost rozdílu v ceně 

o posuzovaném nepeněžním vkladu. Posudky se pravděpodobně mohou lišit. Musíme brát 

v úvahu princip opatrnosti, nejen při rozdílu cen. Způsoby oceňování majetku definuje 

Zákon č. 151/1997Sb. o oceňování majetku § 2. Znalec není metodami ocenění vázán, ale 

nejvhodnější jsou metody tržního ocenění. Nepeněžitý vklad se oceňuje cenou obvyklou, 

tzn. takovou cenou, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného 

majetku v obdobném obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

 

Důvodová zpráva nám určuje v jakém ocenění nepeněžité vklady vkládáme do společnosti: 

„Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný majetek než majetek vymezený v odstavci 1  a 

rozhodne-li se tak statutární orgán této společnosti, použije se, účtuje-li se podle zvláštního 

právního předpisu
13

o takovém majetku v reálných cenách, pro udržení jeho hodnoty tato 

reálná cena vykázaná v účetní závěrce za předcházející účetní období před valnou 

hromadou rozhodující o tomto vkladu, pokud byla ověřena auditorem bez výhrad.“  

Hodnota nepeněžitého vkladu při zvyšování základního kapitálu musí být uvedena 

v rozhodnutí vrcholného orgánu. Ocenění zapsaného nepeněžitého vkladu může být 

v hodnotě nižší, vyšší hodnota než znalecký posudek nemůže být zapsána. 

3.2.5 Splacení nepeněžitého vkladu 

U kapitálových společností je dána povinnost splacení nepeněžitého vkladu před zápisem 

výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společenská smlouva  ani valná hromada 

toto zákonné rozhodnutí nemá oprávnění změnit.  

                                                                                                                                                            
úmyslně neodkazuje na zákon o znalcích apod., protože takovýmto odborníkem může být podle 

požadavků směrnice kdokoliv, kdo je obecně uznáván.“ 
12 Zákon č. 538/1991 Sb, o účetnictví ve znění pozdějších předpisů §20 

 
13 Zákon č. 538/1991 Sb, o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
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Pokud do základního kapitálu společnosti je vkládána pohledávka, musí se pro převedení 

pohledávky postupovat dle Oddílu čtvrtý - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka - 

ustanovení § 524 Občanského zákoníku č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 

postoupení pohledávky. Tento zákon stanoví, že pohledávku je možné postoupit písemnou 

smlouvou i bez souhlasu dlužníka. Písemná smlouva je uzavřena mezi samotnou společností 

a vkladatelem. 

Pohledávka na společnost přechází dnem jejího vzniku a s ní přecházejí její příslušenství 

(úroky, poplatky z prodlení) a práva s ní spojená. § 527 ObchZ dále určuje, že vkladatel 

odpovídá společnosti za to, že se společnost nestala místo postupitele věřitelem a že dlužník 

splnil vkladateli závazek dříve, než byl povinen jej splnit společnosti. Vkladatel – postupitel 

zodpovídá také za to, že vložená pohledávka nebo alespoň její část, zanikla započtením 

nároku dlužníka vůči vkladateli. 

Započtení vkladatelovy pohledávky vůči společnosti je povolena u kapitálových společností 

jen při zvyšování základního kapitálu a musí být odsouhlasena valnou hromadou (§ 108, 

odst.2 ObchZ) a v případě společníka (§ 106, odst.2 ObchZ), kdy ručí za závazky 

společnosti. 

Vzájemný zápočet závazků a pohledávek je jedním ze způsobů zániku závazků. Jedná se o 

vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu a je-li k tomuto ukončení učiněn 

kompenzační projev. Kompenzační projev může být buď jednostranný, na základě oznámení 

o započtení pohledávek určené druhé straně, nebo dvoustranný, což představuje dohoda o 

započtení vzájemně odsouhlasených pohledávek potvrzením obou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

4 FINANČNÍ ANALÝZA, PODKLAD PRO ZJIŠTĚNÍ KRIZE 

„Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou. Proto jednou 

z rozhodujících fází finančního managementu je finanční analýza. Na jejích výsledcích je 

založeno řízení financí (finanční struktury a jejích změn), řízení a financování oběžných 

aktivit a investic, cenová a dividendová politika podniku.“ [22, str.243]  

 

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou a 

rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém 

hospodaření a finanční situaci firmy. Finanční analýza hodnotí minulost, současnost a jejím 

cílem je posoudit finanční zdraví firmy, upozornit na slabiny, které by mohly v budoucnu 

vyvolat problémy a nalézt silné stránky, na kterých může firma stavět. 

 

4.1 Zdroje finanční analýzy 

Základním zdrojem informací jsou účetní výkazy, které obsahují souhrnné informace o 

průběhu a úspěšnosti hospodářské činnosti a jejím dopadu na finanční situaci podniku. 

Rozbor účetních výkazů by měl vyústit do přijetí odpovídajících rozhodnutí, zejména 

v oblasti financování.  

Společníci, majitelé, ekonomové se musí zajímat o momentální – krátkodobou, 

střednědobou i dlouhodobou – finanční situaci. Musí ve vztahu k budoucnosti podniku 

posuzovat vhodnost finanční struktury podniku, hodnotit strukturu majetku, výnosnost 

činnosti podniku apod. Všichni uživatelé, věřitelé (banky, obchodní partneři) mohou 

zvažovat, jak naložit se svými prostředky, zda-li půjčit peněžní prostředky, zda-li navázat 

dlouhodobý obchodní kontrakt. Při dlouhodobém poskytnutí půjčky mají zájem o informace 

vztahující se k dlouhodobé stabilitě a výnosnosti, při krátkodobých vztazích se zajímají o 

likviditu podniku. Nutnost informovat veřejnost i specialisty je dána povinností každému 

podniku zveřejňováním těchto účetních (finančních) základních výkazů na portále 

www.justice.cz v návaznosti na obchodní rejstřík a sbírku listin. Počet uživatelů informací o 

finanční situaci podniku se s přechodem na globální ekonomiku zvyšuje. 

 

Podnik a jeho činnost charakterizují v peněžním vyjádření účetní výkazy podniku: 

 ROZVAHA 

http://www.justice.cz/
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 CASH FLOW 

 

Rozvaha je základní informační zdroj pro rozbor finanční stability, její základní funkcí je 

pravidelně informovat o finanční situaci podniku. Finanční situace podniku je určována 

třemi základními složkami – aktivy, dluhy a vlastním kapitálem.Rozvaha patří k povinným 

výkazům v rámci účetní závěrky dle Zákona o účetnictví č. 563/1991Sb.v platném znění a 

její konkrétní náplň je dána Vyhláškou č. 500/2002 Sb. Jedná se o statický přehled o 

majetku podniku a jeho finančním krytí k rozvahovému dni. Je sestavována převážně 

v závislosti na důvodu jejího sestavení, tzn. počáteční (při založení podniku), průběžná (dle 

potřeb podniku - např. pro potřeby poskytnutí podkladů pro čerpání bankovního úvěru), 

konečná (sestavená ke konci účetního období 31.12.).  

 

 

Tabulka č.4.1 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek Vlastní zdroje (vlastní kapitál) 

 Dlouhodobý nehmotný majetek   Základní kapitál 

 Dlouhodobý hmotný majetek  Fondy ze zisku 

  Hospodářský výsledek 

Oběžný majetek Cizí zdroje 

 Peněžní prostředky  Rezervy 

 Pohledávky  Závazky 

 Bankovní úvěry  Bankovní úvěry 

Přechodná aktiva Přechodná pasiva 

 Náklady příštích období  Výdaje příštích období 

 Příjmy příštích období  Výnosy příštích období 

Zdroj vlastní zpracování 

 

Základní funkce výkazu zisku a ztráty spočívá v poskytnutí obrazu uživatelům o schopnosti 

podniku zhodnotit vložený kapitál a tím vytvářet zisky. Výkaz zisku a ztráty považujeme za 

nejdůležitější vzhledem k cíli podniku dosahovat zisku z vložených zdrojů.  
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Cash flow - výkaz o peněžním toku má nezastupitelný význam pro finanční řízení podniku 

v podmínkách trhu. Jedná se o rozdíl mezi skutečnými peněžními příjmy a peněžními 

výdaji. Jedná se zvláštní samostatný výkaz, který je kritériem veškerého finančního 

rozhodování. 

Výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se vykazují 

v celých tisících Kč. Vzájemná propojenost základních účetních výkazů je dána vzájemnými 

vnitřními vazbami jednotlivých veličin.  

 

Základem pro finanční analýzu této diplomové práce jsou výkazy daného podniku za 

jednotlivá uvedená období. Ve výkazech rozvaha a výkaz zisku a ztráty, které jsou přílohou 

č. 1  a 2, nejsou uvedeny řádky s nulovou hodnotou, což vyplývá z povinnosti Vyhlášky v § 

odst.6.. 

4.1.1 Poměrové ukazatele-zadluženost, likvidita, rentabilita 

Ukazatel zadluženosti má vypovídací schopnost o vztahu mezi vlastními a cizími zdroji. Pro 

věřitele znamená míru rizika vloženého kapitálu. 

 

aktiva

zdrojecizí
tizadluženoscelkovéMíra        [1.1] 

kapitálvlastní

zdrojecizí
kapitáluvlastníhotizadluženosMíra      [1.2] 

Ukazatel úrokového krytí=
rokynákladovéú

rokynákladovéúaněněnziskpřiskp 
   [1.3] 

 

 

Ukazatel platební schopnosti likvidita patří mezi metody, které nám dávají možnost posoudit 

podnik z finančního pohledu. Ukazuje schopnost podniku dostát svým závazkům a splácet 

krátkodobé závazky z likvidních časově dostupných prostředků. 

Okamžitá peněžní likvidita
pasivakrátkodobá

majetekfinancní
         [1.4]  

-doporučená hodnota: 0,20 - 1 

 

Pohotová likvidita
pasivakrátkodobá

pohledávkykrátkodobémajetekfinancní 
   [1.5] 

-doporučená hodnota: 0,5 – 1,5 
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Běžná likvidita
pasivakrátkodobé

zásobypohledávkykrátkodobémajetekfinancní 
   [1.6] 

-doporučená hodnota:1,5 – 2,5 

 

 

Ukazatel rentability poměřují zisk (hospodářský výsledek po zdanění) dosažený podnikáním 

s výší zdrojů podniku, které se použily k dosažení tohoto zisku. 

Rentabilita celkového kapitálu ROA =
aktiva

zisk
      [1.7]  

Rentabilita vlastního kapitálu ROE =
itálvlastníkap

zisk
    [1.8] 

4.1.2 Bonitní, bankrotní modely 

Bonitní (diagnostické) modely vyjadřují stabilitu a prosperitu podniku, ta je vyjádřena 

modelem – Kralickův rychlý test (Quick test). Tento model má velmi dobrou vypovídací 

schopnost a poskytuje rychlou možnost zhodnotit daný podnik. Bonitní model vyjadřuje 

finanční situaci podniku, výhodou je jednoduchost a rychlost. 

Sestává se ze čtyř rovnic, jejichž výsledek je předepsaným způsobem obodován: 

R1(kvóta vlastního kapitálu)=  vlastní kapitál/celková aktiva (%) 

R2(doba splácení dluhu)= cizí kapitál-krátkodobý finanční kapitál/cash flow (roky) 

R3(rentabilita vlastního kapitálu)= EBIT/aktiva (%) 

R4=  cash flow/tržby (%)        [1.9] 

 

Tabulka č. 4.2 Bodové hodnocení – Kralickův quick test 

Ukazatel Výborný 

(1) 

Velmi dobrý 

(2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen 

insolvencí(5) 

R1 Více 30% Více 20% Více 10% Více 0% Negativní 

R2 Méně 3 roky Méně 5let Méně 12 let Více 12let Více 30let 

R3 Více 15% Více 8% Více 5% Více 0%  Negativní 

R4 Více 10% Více 8% Více 5% Více 0% Negativní 

Zdroj [22,str.107] 

Hodnocení finanční stabilita – FS = R1+R2/2     [1.10] 

Hodnocení výnosové situace – VS = R3+R4/2     [1.11] 
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Hodnocení celkové situace – CS = FS+VS/2     [1.12] 

Celkové hodnocení je následující: 

CS menší 1   - pásmo krize/bankrotu 

CS =1 až 3   - šedá zóna 

CS větší 3   - pásmo stability 

Altmanův index finančního zdraví podniku, tento bankrotní (predikční) model informuje 

uživatele o ohrožení podniku bankrotem, ukazuje na případné ohrožení finančního zdraví 

podniku. 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5  

X1=

aktiva

níkapitálpracov
 

X2=

aktiva

ěníziskpozdan
 

 X3=

aktiva

aněněnziskpřiskp
 

 X4=

hycelkovédlu

pitálzákladníka
 

X5=

ivacelkováakt

osycelkovévýn
         [1.13] 

Podle výsledku rozlišujeme: 

Z 20,1   - pásmo krize/bankrotu 

Z= 1,20 až 2,9  - šedá zóna 

Z  2,9  - pásmo stability/prosperity 

 

Metod pro zjišťování finanční analýzy je mnoho a procházejí určitým vývojem ve vztahu ke 

sledovanému podniku a účelu využití analýz. 

Fundamentální analýza, kterou provádí krizový management na základě hloubkového 

rozboru hospodaření firmy, je podstatou sestavení protikrizového programu. Jedná se o 

ekonomická, účetní, statistická data, stejně jako politické, historické a demografické faktory, 

která mající vliv na postavení podniku.  
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU 

5 MOŽNÁ VÝCHODISKA Z KRIZE DANÉHO PODNIKU 

„Dát se dohromady je začátek, zůstat spolu je pokrok a pracovat společně je úspěch.“  

           Henry Ford 

Oběťmi krize se stávají odvětví s nízkou přidanou hodnotou a zároveň s vysokým podílem 

lidské práce. Avšak bez ohledu na obor podnikání, jsou pak zasaženy firmy, které pracují ve 

výrazné většině s cizími zdroji a mají nízký vlastní kapitál. [3] 

 

Řešení krize závisí na hloubce dané krize a je dáno jejím charakterem. Stanovení hloubky 

úrovně krize a doby jejího dosavadního trvání podle jednotlivých analýz zpracovaných 

krizovým managementem, nám udává stanovení dalšího postupu v odstraňování krize.  

 

 Rozhodnutím a udáním kroků dalšího postupu je potřeba zejména: 

 Zvolit postup jaké základní nástroje použít, zda-li právní nebo interní 

 Řešení krize zvládnout interními, vlastními silami nebo pomoc hledat zvenčí 

 Rozhodnutí o strategickém postupu a opatření, s jejichž pomocí krizi zvládnout 

 Časový horizont zvládnutí krize 

 Nutnost určit jaké zdroje na řešení krize je potřeba vyčlenit (finanční, materiálové, 

lidské). 

5.1 Možné způsoby řešení krize 

Majitelé usilují o zastavení pádu podniku a k tomu jsou potřebné kroky, které provedou. 

Udržet podnik v chodu je cílem naprosté většiny majitelů a možností jak toho dosáhnout je 

více. Pokud se majitelé rozhodnout ukončit své aktivní působení na trhu, je otázka jakým 

způsobem. Nabízí se forma např.: likvidace, úpadek, konsolidace, fúze, prodej podniku, 

sanace. Ale také pro obnovení postavení firmy jsou možné tyto způsoby řešení: aktivní 

využívání dotačních podpor a půjček, jiná finanční řešení a to změnou výše základního 

kapitálu, což je předmětem diplomové práce.   
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5.1.1 Likvidace 

Likvidace je snaha vlastníka zabránit dalším negativním důsledkům a tím i případnému 

vyhlášení konkurzu ze strany věřitelů.[3] Pokud dochází k nezvladatelnému zhoršování 

finanční krize a hrozícímu bankrotu, kdy dochází pozvolna ke ztrátě podnikových zdrojů, je 

opatřením vlastníka vyhlásit likvidaci. Likvidací dochází k uspokojování všech věřitelů a 

vypořádání se s vlastníky.  

Pro nového vlastníka likvidované společnosti je tato situace spojena s využitím stávající 

technologie, vybudovaných distribučních sítí a kontaktů na zákazníky, možností dalšího 

využití buď pro rozvoj svého stávajícího podniku (převážně fungujícího ve stejném oboru 

jak kupovaný podnik) nebo pro potřeby k zintenzivnění činnosti původního podniku, ke 

zvýšení jeho hodnoty za účelem dalšího prodeje. Ve většině případech za několikanásobnou 

cenu. 

5.1.2 Úpadek společnosti 

Úpadek společnosti, tuto možnost řeší Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon). Jedná se o problematiku řešení podniku v pokročilé akutní fázi 

krize. Zákonná definice platební neschopnosti dopadá na všechny kategorie dlužníků, tedy 

fyzické osoby – nepodnikatele, fyzické osoby – podnikatele, právnické osoby. Zákon 

upravuje dlužníkovo oddlužení, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po zákonnou 

dobu. Insolvenční zákon oproti předešlému zákonu o konkursu a vyrovnání rozšiřuje 

možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále je jedním z možných řešení úpadku konkurs. 

Dlužníci - podnikatelé v úpadku, příp. jejich věřitelé mohou využít reorganizaci a dlužníci - 

nepodnikatelé oddlužení. Insolvenční zákon tak dává na výběr, která z možných variant 

řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními 

postupy, ale rovněž s prvkem sanačním. Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku 

přitom je vždy motivován co největší mírou uspokojení věřitelů. 

5.1.3 Konsolidace společnosti 

Konsolidace společnosti patří k nejjednoduššímu řešení akutní krize. Předkládá nalezení a 

odstranění zdroje potíží, v návaznosti na situaci, kdy nerovnováha podniku ještě výrazně 

neohrozila stabilitu podniku a zdroj nerovnováhy je zřetelný. V některých případech stačí 
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odříznout zdroj nerovnováhy, např. prodejem části podniku nebo zrušením výroby 

ztrátového nebo neperspektivního výrobku, a největší zdroj krize je odstraněn.[3, str.118] 

Přesto se jedná o náročnou transakci v rámci podniku a podléhá velkém tlaku na krizový 

management, jelikož je zapotřebí precizní příprava konsolidačního plánu, jednotlivých etap. 

5.1.4 Fúze společnosti 

Předmětem fúze společností, je sloučení dvou nebo více podniků, které chtějí dosáhnout 

významnějšího postavení na trhu. Je legislativně ošetřena v Obchodním zákoníku 

č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Fůze je formou zrušení podniku bez likvidace, 

a to formou sloučení nebo splynutí. Splynutím zanikají dřívější podniky a vzniká jedna 

nástupnická. Při sloučení podniků jeden přechází do podniku druhého. Fúze je vhodná pro 

podniky, které se nachází v krizi, ale hodnota jejich aktiv (většinou nehmotného charakteru) 

je vysoká např. pro svoji zavedenou značku, patent apod. 

Také fúze je náročná pro svůj koncept propojení podniků a představuje určité riziko. 

5.1.5 Prodej podniku 

Prodej podniku ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části viz § 476 ObchZ je další 

variantou kapitálového rozhodování společníků.  Touto smlouvou se prodávající zavazuje 

odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se 

zavazuje převést závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. 

Obchodní zákoník vyžaduje písemnou formu smlouvy. 

Trh s prodejem podniků v současné době se stává velice populárním a je nebývale živý. Jak 

podniky nemohou dostát svým finančním závazkům, dochází k prodeji buď podniku jako 

celku nebo jeho částí. Ač se tento krok jeví jako nejzazší je nutno přihlédnout i 

k okolnostem, které vedly k takovému, v mnoha případech konečnému a nezvratnému, 

rozhodnutí majitelů. Opatření, která jsou vždy úzce spjata s vazbou majitele, společníka, 

musí být vždy v souladu s příslušnými zákony, které prodej podniku jasně definují. Na 

přítěž musím podotknout, že změna zákonů je velmi častou skutečností a majitelé, 

společníci ne vždy změny registrují a reagují na ně.  



 

41 

 

5.1.6 Sanace podniku 

V případě dlouhotrvajících potíží, kdy nežádoucím projevem je krize v pokročilém stadiu, je 

v podniku nezbytná zásadní změna - sanace. „Sanací se rozumí soubor opatření přijímaných 

ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční 

výkonnosti a prosperity firmy.“
14

  

Schéma č.1: Zjednodušené schéma sanace 

  

 

 

Zdroj: [22] Synek, M.: Podniková ekonomika, str. 106 

                                                   
14 SYNEK, M.: Podniková ekonomika. 1. vydání Praha: C.H.Beck, 1999. 456s. ISBN 80-7179-228-4. s.98 
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Sanace je předstupněm strategického rozhodování podniku vzhledem k jeho budoucnosti a  

sanací rozumíme soubor opatření a stanovení postupu krizového managementu, je 

výsledkem předcházejících analýz, navrhování dalších postupů a jednotlivých dílčích kroků 

vedoucích k odstranění krize nebo snížení její razance a zvládnutí této extrémní situace. 

Sanační strategie je jednou z možností jak krizi zvládnout tak, aby podnik mohl fungovat 

bez dalších větších problémů. Sestává ze souboru opatření, jejichž výsledkem má být 

zásadní ozdravení, obnova, znovu vrácení podniku na výsluní finanční prosperity a 

výkonnosti. Podnik se v rámci sanace orientuje na přísné sledování toku peněz, 

centralizované řízení většiny zdrojů, rozmělnění a likvidace závazků, vůči ostatním 

věřitelům, odprodejem či pronájmem nepotřebných aktiv a aktivním přístupem správou 

pohledávek, snížením mzdových nákladů. 

    

Určitou formou finanční sanace se budeme dále zaobírat v kapitole 5 - Zvýšení základního 

kapitálu vkladem nepeněžitou formou. 

5.1.7 Podpory a dotace 

Neméně důležitým opatřením podniku, ve kterém se projevuje finanční krize, je nutná 

obnova nebo dosažení přílivu finančních zdrojů. Mezi takové zdroje patří podpory a dotace. 

Dotace je určitá forma protekcionismu [3]. Dotace představuje přímou, podmíněnou a 

nevratnou peněžní podporu. 

V ekonomii pod pojem dotace rozumíme peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada 

směřující subjektu v zájmu jeho podpory v činnosti nebo snížením hodnoty pořízeného, ve 

většině případech hmotného majetku podniku. 

Jedná se zejména využití strukturálních fondů, operačních programů v rámci prostředků 

Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a rozpočtů územních samosprávných 

celků, státních fondů a ostatních zdrojů. Opatření k poskytnutí dotací, jež vlády mnoha zemí 

zavedly, směřují k možnosti jednotlivých podniků zasažených krizí tuto krizi překonat. Jsou 

nastartovány programy vedoucí k získání finančních prostředků formou podpor a přístupu 

k úvěrům, jsou vypisovány jednotlivé dotační tituly nejen za účelem podpory malého a 

středního podnikání. Poskytovatelé těchto finančních podpor, vlády, ostatní neziskové 

organizace jsou si vědomy, že malé a střední podniky jsou významnými regionálními 

zaměstnavateli, a proto je možnost zachování podniku a s tím spojení zachování pracovních 

míst, pro obě skupiny velmi důležitá.  
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Většina dotačních titulů je nastavena tak, že i když žadatel splní podmínky, není přidělení a 

poskytnutí dotace automatické. 

V našem případě se podnik musí nabídnuté dotační tituly naučit čerpat. Nebo mu lze, 

vzhledem k náročnosti a komplexnosti této problematiky, doporučit zapojení odborníků se 

znalostí získávání unijních podpor. 

5.1.8 Rozhodnutí společníků 

Ve výše jmenovaných možnostech pohybu s podnikem (úpadek, likvidace, prodej, fúze, 

konsolidace) dochází (většinou) ke změnám vlastníka podniku nebo výraznému omezení 

jeho rozhodovacích pozic, což nemusí být vždy v souladu s cílem dosavadního majitele, 

společníka a z tohoto důvodu nejsou s takovou situací smířeni, pokud zákon výslovně 

nestanovuje.  

 

Zkoumaný podnik na základě rozhodnutí valné hromady rozhodl odlišně a s možnostmi 

řešení krize a diplomová práce se jimi nebude zabývat.  

 

Společníci se rozhodli svoji rodinnou firmu zachovat, neprodat, nelikvidovat. Rozhodli se 

pro sanaci zatím z vlastních, interních zdrojů a touto koncepcí jsou jasně dány cíle a priority 

k odstraňování krize, které musí být pečlivě a současně nekompromisně dodržovány a jejich 

určité korekce musí pečlivě zvážit s ohledem na budoucnost podniku a svoji odpovědnost.  

 

5.2 Krize v podniku a možnosti řešení 

Podnikání je snaha o zhodnocení kapitálu, který byl do podnikání vložen, a to především 

vlastního. Podnik zvyšuje svou hodnotu zhodnocením vloženého kapitálu. Kapitálovou 

(finanční) strukturou podniku rozumíme strukturu zdrojů (původ, pramen), z nichž majetek 

vznikl nebo byl pořízen. Finanční zdroje a jejich získávání jsou významnou složkou pro plně 

fungující podnik a jsou v určité míře principem podnikání.  

 

Cíle, které si podnik stanovil, a jejich plnění, tzn. správné fungování a hlavně jeho 

prosperita, generují zvyšování hospodářského výsledku. Ten zvyšuje vlastní kapitál a 

v dalších fázích je dána možnost rozhodnutím společníků o zvýšení základního kapitálu 



 

44 

 

podniku. Pokud podnik tyto cíle není schopen v důsledku finanční krize dosáhnout, je nucen 

pro setrvání na trhu, řešit změnu vlastního, základního kapitálu, jiným způsobem.  

 

Pokud časové období, kdy převládají obtíže s financováním dalšího aktivního setrvání 

podniku na trhu, přesáhne horizont určený společníky, je potřeba razantně přistoupit 

v sanaci podniku. Sanací rozumíme soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, 

jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy.  

5.2.1 Krize v podniku, její začátek 

V roce 2008 pro daný podnik přišel exogenní šok. Hlavní odběratel, který představoval 80% 

ročního objemu tržeb, se rozhodl ukončit spolupráci v rámci dodavatelsko - odběratelských 

vztahů. Došlo k radikálnímu výpadku objemu zakázek a tím, s časovým posunem, i 

k nedostatku oběžných aktiv - finančních prostředků. 

Důvody, které vedly k současnému stavu podniku jsou závažné a alarmující. Podnik 

v období 2007-8 nediverzifikoval své dosavadní portfolio odběratelů a byl významně 

ekonomicky závislý na jednom odběrateli. Dochází zde k situaci, kdy management signály 

směřující k tomuto kroku nezachytil a tak ani nemohl zareagovat. Podnik totiž neprováděl 

strategickou analýzu okolí podniku a neshromažďoval informace o aktivitách a úmyslech 

prioritního odběratele. Ani k žádnému předběžnému avizování ze strany odběratele 

nedocházelo. Dlouhodobé kontraktační smlouvy na dodání zakázek nebyly sepsány, 

nemohly být tudíž právně vymáhány. 

Websterův slovník definuje krizi jako „bod obratu k lepšímu nebo horšímu“ a ve 

sledovaném podniku nastala však druhá varianta, o čemž ekonomické analýzy jednoznačně 

vypovídají. Situace výpadku významného odběratele přivedla podnik ke dlouhodobému 

propadu a finanční krizi. Nastal problém se zachováním životaschopnosti a určením procesu 

obnovy podniku. Majitelé v prvotním šoku uvažovali o radikálním ukončení existence 

podniku formou prodeje. Jelikož se jedná o rodinný podnik, který se vyznačuje určitou 

specifikací, společníci tuto možnost okamžitě zavrhli, z důvodu udržení své zaměstnanosti.  
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Podnik na nepředvídatelnou událost, kterou rozhodně neočekával, připraven nebyl. Dochází 

ke konstatování holého faktu, že finanční krize se v podniku nachází již v akutní fázi 

ohrožující existenci podniku. 

Od uvedeného období 2008 přestává podnik růst a vzniká požadavek na dodatečné nároky 

externího financování provozu. Podnik přestal růst z interních zdrojů, tj. ze zisku 

(hospodářského výsledku po zdanění). Jsou zapotřebí zvýšené externí zdroje financování a 

podnik žádá bankovní instituci o poskytnutí finančního úvěru s určitou dobou splatnosti. 

Banka požadavkům podniku vyhovuje Smlouvou o úvěru dle § 497 ObchZ, ve které se 

věřitel zavázal, že na požádání dlužníka (daného podniku) poskytne v jeho prospěch peněžní 

prostředky a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 

Banka v polovině roku 2008 žadateli vyhovuje a poskytuje úvěr ve výši dle rozvahy 

uvedené v příloze č.1 Rozvaha “Bankovní úvěry krátkodobé“. Podnik bankovní úvěr řádně 

splácí dle dohody v roce 2009. 

Musíme si uvědomit další fakt, že v roce 2009 současně nastupuje celosvětová krize, která 

napříč spektrem hospodářského průmyslu v České republice silně radikalizuje aktivity 

většiny podniků směřující k výrazným úsporám v oblasti nákladů, snížením druhotného 

zviditelnění, zejména vedlejší výdaje na propagaci, tištěné reklamy a vše co souvisí  se 

snížení nákladů daného podniku.  

 

S razantním odprodejem významných majetkových částí (aktiv - dlouhodobého hmotného 

majetku – strojů a zařízení), které jsou navrhovány, prozatím nesouhlasí, vzhledem k jejich 

technologické návaznosti v provozu a z důvodu jedinečnosti pro zachování dosavadní 

specifikace výroby a nepostradatelnosti produktu na polygrafickém trhu. K prodeji však 

dochází z důvodu nevyužití nepotřebného dopravního prostředku. Stav nevyužitelných a 

neupotřebitelných zásob významně redukuje. Výrobní kapacita podniku není zcela 

využívána. 

V daném podniku začali v témže roce, bojovat proti přicházející globální krizi. Opatření se 

týkala personálního rozhodování a to: 

 snížení počtu zaměstnanců,  

 snížení mezd,  

 zkrácením pracovní doby 
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Společnost od roku 2008 prošla změnou týkající se snížením počtu pracovníků, což se 

projevilo snížením osobních nákladů, jež ukazuje následující tabulka vývoje počtu 

zaměstnanců.  

 

Tab.č.5.1  Vývoj počtu zaměstnanců  

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet 

zaměstnanců(HPP) 
5 5 4 3 3 

Počet 

dohod(DPČ,DPP) 
2 0 1 4 1 

Osobní náklady 1239 906 926 830 551 

Zdroj vlastní zpracování 

V roce 2011 dochází k dalšímu snížení počtu zaměstnanců v rámci dohod o provedení práce, 

což se pozitivně projevuje ke snížení mzdových  nákladů. Graf č.3 Hospodářský výsledek za 

období 2007-2011 (tis. CZK) 
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Z grafu vyplývá, že propad hospodářského výsledku v roce 2008 oproti roku 2007 byl 

celkovém v rozdílu 1.658 tis. Kč, rok 2009 značí snížení ztráty oproti roku 2008 o 534 tis. 

Kč.  

 

Roky 2010 a 2011 zůstávají ve stejné rovině, výkyv výsledků je 7,46%, což je sice 

z ekonomického pohledu nevýznamný nárůst, ale pro majitele má velký osobní význam. 

Znamená zlom v přesvědčení, že svůj podnik jednotlivými, postupnými kroky sanují zpět 
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ke zvýšenému hospodářskému výsledku. Hodnoty za období od ledna do července roku 

2012 tomu nasvědčují: 

 

Tab.č.5.2  Výkaz zisku a ztráty k porovnání rok 2011 a 2012 do období 07 (tis.Kč) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2012 2011 

Tržby a prodej zboží 32 21 

Náklady vynaložené na prodané zboží 28 20 

Obchodní marže 4 1 

Výkony  1326 1358 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1326 1358 

Výkonová spotřeba 833 826 

Spotřeba materiálu a energie 439 343 

Služby 394 483 

Přidaná hodnota 497 533 

Osobní náklady 236 551 

Mzdové náklady 182 415 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 54 136 

Daně a poplatky 2 8 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 40 265 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 9 0 

Ostatní provozní náklady 9 49 

Provozní výsledek hospodaření 210 -340 

Finanční výsledek hospodaření -3 -7 

Výsledek hospod. za běžnou činnost 207 -347 

Zdroj vlastní zpracování 

5.2.2 Finanční řešení krize 

V praxi v podnikatelském prostředí malých a středních podniků dochází velmi často 

k situacím, kdy se nedostává oběžných aktiv - finančních prostředků. Tento propad 

finančních prostředků řeší společníci v mnoha společnostech půjčkou na základě Smlouvy o 

půjčce dle § 652 až 656 dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.v platném znění. Účtování 

o půjčce v sobě nezahrnuje účtování vlastního kapitálu a nemá na něj vliv, jde o účtování 

oběžných aktiv ve vztahu k cizím zdrojům. 
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Tab. č.5.3  Účtování půjčky u společnosti 

Účet 365 – Ostatní závazky ke společníkům MD Dal 

1. Půjčka přijatá od společníka 211,221 365 

Zdroj vlastní zpracování 

K takové situaci dochází i ve sledovaném podniku. V našem případě se jedná o případ, který 

je zachycen v krátkodobých závazcích v rozvaze na straně pasiv - v cizích zdrojích. Jedná se 

o půjčku, kterou podnik průběžně během roku vyrovnává, a poskytovatel (věřitel) nemá 

v úmyslu ji kapitalizovat.  

5.2.3 Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem 

Jiné stanovisko společník zastává v případě nesplácení závazku společnosti ze „Smlouvy o 

prodeji podniku“
15

, kdy fyzická osoba prodala podnik nově založené společnosti, ve které je 

společníkem.
 

Tab. č. 5.4   Účtování závazku společnosti při koupi podniku 

Účet 372 – Závazky z koupě podniku MD Dal 

1. Závazek za nákup podniku A 372 

2.  Úhrada závazku 372 211,221 

Zdroj vlastní zpracování 

Použité účty: 

372 – Závazky z koupě podniku 

211 – Pokladna 

221 – Bankovní účty 

Analýzou struktury cizích zdrojů v rozvaze (příloha č. 1), konkrétně oddílu krátkodobých
16

 

závazků, docházíme k závěru, že jsou vykazovány hodnoty, které odpovídají nesplacenému 

                                                   
15 Smlouva o prodeji podniku a její znění není součástí příloh diplomové práce, v rámci žádosti o 

nezveřejňování citlivých informací dané společnosti. 
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závazku. V tabulce č.5.5 je zachycen časový průběh úhrady závazku v jednotlivých letech. 

Další významnější závazky většího rozsahu společnost neeviduje, jedná se o cizí zdroje 

z pracovně právních vztahů – závazky vůči zaměstnancům a závazky vůči státnímu rozpočtu 

(odvody zdravotním pojišťovnám a sociální správě). 

Tabulka č. 5.5   Úhrady závazku společnosti při koupi podniku 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Zůstatek 

závazku 
1235 1235 1225 1200 1200 

Výše úhrady 465 0 10 0 0 

Zdroj vlastní zpracování 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, je plnění tohoto závazku, vyplývající ze 

Smlouvy o prodeji, podnikem „odsouváno“. Finanční prostředky jsou totiž použity na 

úhrady prioritních závazků, které více ovlivňují provozní chod podniku, jak po stránce 

nezbytných nutných fixních nákladů, tak i variabilních, ostatních závazků. Vzniklá situace 

byla řešena Dodatkem číslo 1. ke Smlouvě o prodeji podniku, ve kterém se nově 

specifikovaly periody splátek daného závazku společnosti. 

Z tohoto důvodu věřitel – společník - nabídl společnosti zánik jeho pohledávky vůči 

společnosti a to formou zvýšením základního kapitálu dané společnosti. 

Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem se nabízí jako nejvhodnější forma plnění 

pohledávky. Společníci obdrželi návrh ke zvýšení základního kapitálu touto formou 

vyplývající ze Smlouvy o prodeji podniku a návrh přijali. Stav skutečnosti je ve fázi 

stanovení termínu konání valné hromady, která rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

podniku kapitalizací závazku vztahující ke Smlouvě o prodeji podniku.  

Společníci rozhodli ve stejném termínu konání valné hromady, že bude na programu jednání 

i úhrada vzniklé ztráty za roky 2008 až 2011. 

                                                                                                                                                            
16 Vymezení v jiných krátkodobých závazcích je z hlediska času mylné a mělo by dojít k přesunu do 

dlouhodobých závazků viz kritérium času pro přesnou specifikaci těchto závazků. 
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5.3 Pohledy  

Podnik a jeho rozhodování musí podléhat zákonům daného státu a společenství, ve kterém 

daný stát setrvává. 

5.3.1 Pohled ekonomický 

Kapitalizace pohledávky (dept-equity swap) je převod pohledávky vůči společnosti na 

vlastnický podíl v této společnosti. Kapitalizace pohledávky realizovaná započtením je 

realizována zvýšením základního kapitálu peněžitým vkladem. Věřitel vkládá do základního 

kapitálu pohledávku postoupením pohledávky dlužníkovi a pohledávka zaniká splynutím 

osoby věřitele a dlužníka. 

Obchodní rejstřík zapisuje změnu výše základního kapitálu, jehož účinky zvýšení nastávají 

až ode dne tohoto zápisu změny. Jedná se o konstitutivní, podstatný a základní právní akt. 

 

Peněžitá pohledávka tvoří výslovně způsobilý předmět vkladu do základního kapitálu. A je 

způsobilým nepeněžním vkladem pouze při zvyšování základního kapitálu. Tzv. 

kapitalizace pohledávky má ovšem podmínky, které jsou dány novelou zákona č. 370/2000 

Sb. a vztahují se k § 59 odst.8 ObchZ, který říká, že „nepeněžitým vkladem nemůže být 

pohledávka vůči společnosti. Tato pohledávka může být započtena proti pohledávce 

společnosti na splacení vkladu...jen pokud stanoví zákon“. Toto zákonné povolení je 

specifikováno v § 108 odst.2, konkrétně pro společnost s ručením omezeným tzn., že 

kapitalizace pohledávky je přípustná pouze cestou vzájemného započtení. 

 

Zvyšování ZK doporučují ekonomové zpravidla jako formu získání vlastních zdrojů 

k financování podnikatelských aktivit, zejména investiční (koncepční) povahy, počítaje v to 

i přípravu na případné převzetí jiné firmy (akvizice všeho druhu). Výše základního kapitálu 

je daná součtem výše vkladů všech společníků bez ohledu na skutečnost, zda-li se jedná o 

vkladu při vzniku společnosti nebo v průběhu jejího trvání. 

 

Vlastní zdroje společnost získává buď svou vlastní činností (čistý zisk) anebo od svých 

společníků. Zisk a ztráta pro měření funkce základního kapitálu není správná. Obě položky 

(zisk a ztráta) jsou obsaženy na pasivní straně rozvahy stejně jako základní kapitál a 

vyvažují tímto stranu aktiv, dle základního pravidla rovnosti aktiv a pasiv.  
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V případě daného podniku nastala skutečnost, že výše vlastního kapitálu je nižší, než je výše 

základního kapitálu, jde o záporný vlastní kapitál – v důsledku dosažení záporných 

hospodářských výsledků za roky 2008 až 2011. V době, kdy podnik vytvářel kladný 

hospodářský výsledek - zisk, dochází k situaci, že vlastní kapitál je vyšší než základní 

kapitál.  

 

Kapitalizace pohledávky, tím že je přípustná výhradně cestou započtením pohledávek a 

závazků, zastává neutrální pozici v pasivech, snižuje cizí zdroje, čímž dochází ke zvýšení 

základního kapitálu. Na zvýšení vlastního kapitálu tato operace (kapitalizace pohledávky) 

nemá vliv, jelikož dochází ke zvýšení základního kapitálu snížením cizích zdrojů což je 

znázorněno  v následující tabulce. 

  

Tab.č. 5.5 Změna struktury vlastního kapitálu kapitalizací pohledávky - současný a 

budoucí pohled 

 

Zdroj vlastní zpracování 

 

Změnu výše vlastního kapitálu ovlivní úhrada ztráty za období roku 2008 až 2011. Tato 

úhrada se promítne v oběžných aktivech, tím ovlivní jeho výši. 

5.3.2 Pohled účetní 

Operace s vlastním kapitálem patří mezi nevýznamnější v oblasti účetních transakcí 

kapitálových společností. Velmi těsné spojení právního základu obsaženého v ObchZ se 

 

Základní kapitál 

 

 

 

Cizí zdroje 

 

 

 

 

 

Základní  

kapitál 

 

 

 

 

 

Cizí zdroje 
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Zákonem o účetnictví udává složitost účtování operací v návaznosti na jednotlivé právní 

úkony. 

Právní rámec, který je dán Českým účetním standardem pro podnikatele č. 012 – Změny 

vlastního kapitálu - určuje základní postupy účtování změn vlastního kapitálu za účelem 

docílení souladu při používání účetních metod. ČSÚ č. 012 obsahově vymezuje řešení 

některých případů změn vlastního kapitálu u obchodních společností a družstev a 

kmenového jmění státních podniků a jejich účtování u zúčastněných účetních jednotek. 

V oddíle 3.2 vymezuje pro společnost s ručením omezeným účtování o zvyšování 

základního kapitálu společností s ručením omezeným stejně jak pro akciovou společnost. 

 

Český účetní standard pro podnikatele č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - 

určuje základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazcích za 

účelem docílení souladu při používání účetních metod. ČSÚ č. 018 obsahově vymezuje 

položky A.I až B.IV.1. rozvahy na straně pasiv a předkládá postupy účtování vlastního 

kapitálu na účtech účtových skupin 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy až 43 – 

Výsledek hospodaření. 

Pro účtování o základním kapitálu je nutné zřídit účet 411 – Základní kapitál, na kterém a se 

účtuje o základním kapitálu zapsaném do obchodního rejstříku. Vhodnost analytického 

členění je dána sledováním z důvodu oddělení osob, které vložily vklad. Účet 419 – Změny 

základního kapitálu, je další účet na kterém se účtuje snížení, popř.zvýšení a závislosti na 

čase (kdy byly jednotlivé změny zapsány do obchodního rejstříku). 

 

Tabulka č. 5.6   Účetní případ z pohledu nabyvatele - společnosti 

Č.op. Účetní operace Částka 

v Kč 

MD D 

1. Počáteční zůstatek na účtu závazek z koupě podniku 1 200 000 701  372 

2. Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem 1 200 000 353/A 419 

3.  Snížení pohledávky o výši převzatého  

vkladu (vzájemný zápočet pohledávek a závazku) 

1 200 000 372 353/A 

4. Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního 

rejstříku 

1 200 000 419 411 

Zdroj vlastní zpracování 

Použité účty: 

701 -  počáteční zůstatek 

372 - Závazky z koupě podniku 
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353 -  Pohledávky za upsaný základní kapitál 

411 – Základní kapitál zapsaný 

419 – Změny základního kapitálu 

 

Podrobnější členění v rámci syntetických a analytických účtů, používané nejen v této 

tabulce, ale v daném podniku, vychází z Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení Zákona č. 536/1991Sb. o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví. 

5.3.3 Pohled časový 

Koordinace jednotlivých právních aktů je znázorněna ve schématu č. 2. Moment účtování 

začíná souběžně v době konání valné hromady souhlasem se zvýšením základního kapitálu a 

započtením pohledávky a závazku. Poslední účetní zápis je totožný se zápisem do rejstříku. 

 

Schéma č. 2 - Časová osa, situační rozbor 

 

Zdroj vlastní zpracování 
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5.3.4 Pohled daňový 

V každém případě je vhodné konzultovat jakékoli operace v oblasti pohybu kapitálu 

kapitálové společnosti s renomovaným odborníkem v oblasti daní. Specialistou nejen na 

daně z příjmu právnických osob, ale také daně dědické, darovací. 

 

Nepeněžitým vkladem je pohledávka společníka za samotným podnikem. Společník zde 

vystupuje jako fyzická osoba - poplatník, který již dle § 5odst. 9 Zákona o daních z příjmů 

danou pohledávku za společností, vyplývající ze Smlouvy o prodeji podniku, řádně zdanil 

v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2007. Hodnotou pohledávky (pro společnost 

závazek) se rozumí její jmenovitá hodnota (viz Rozvaha, pasiva - cizí zdroje - závazky 

příloha č. 1), která se vztahovala k tomuto roku.  

 

Vklad společníka do společnosti (kapitalizace pohledávky) tzn. plnění ve prospěch vlastního 

kapitálu, není jeho daňovým výdajem vynaloženým k dosažení, zajištění a udržení příjmů 

dle Zákona o daních z příjmů dle § 25 odst.1 písm.m).  

 

Musíme brát na zřetel specifika „rodinného podniku“ a vzít v úvahu fakt, že nepeněžní 

vklad - pohledávka - je zařazena do běžné správy společného jmění manželů a tudíž je zde 

nutnost souhlasu druhého z manželů. Zejména pokud vznik pohledávky je spojován 

s prodejem podniku, kde jeden z manželů byl spolupracující osobou ve smyslu § 13 Zákona 

o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro udělení souhlasu není 

zákonem stanovena forma pro daný souhlas, souhlas je tak možný udělit písemně, ústně. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o proces významného rozsahu nejen ze strany 

společnosti, ale také osoby, která se transakce zúčastňuje a iniciuje, a hlavně o objemu 

značných finančních prostředků, je v zájmu obou stran písemná forma úkonu. Doporučuji 

úřední ověření podpisu manžela, který souhlas poskytuje. 

 

Vklady do základního kapitálu společnosti se nepovažují za předmět daně darovací (Zákon 

č. 357/1992Sb.o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti) dle výkladu 

Ministerstva financí a současně byly tímto potvrzeny závěry Koordinačního výboru komory 

daňových poradců z let 2004 až 2007.  
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Kapitalizace pohledávky má své dopady, které nemusí být společníkovi při rozhodování 

předem zcela jasné. Součástí strategického rozhodování je velmi vhodné přizvat osobu, 

která provede analýzu konkrétní situace, a zváží dopad rozhodnutí na všechny strany.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá rozborem krize podniku, finanční analýzou a jejím 

ekonomickým dopadem na zkoumaný podnik. Diplomová práce současně navrhuje řešení 

strategie změnou kapitálové struktury, kdy tato kapitálová strategie spočívá vkladem 

pohledávky společníka za danou společností, což představuje snížení cizích zdrojů a tím 

zvýšení základního kapitálu. Tento vklad jde nad rámec vkladu do základní kapitálu 

vyplývající ze společenské smlouvy. V diplomové práci je navržen postup této strategie 

v návaznosti na právní, ekonomické, účetní a daňové hledisko. V práci jsou nastíněny kroky 

směřující ke stabilizaci podnikového kapitálu změnou struktury kapitálu a dány cesty ke 

zlepšení kapitálové výstavby.  

 

Kapitalizace pohledávky je jedním ze způsobů jak vymáhat pohledávku, jde o splynutí 

osoby věřitele a dlužníka, čímž pohledávka zaniká. Již není možné ji soudně vymáhat a 

společník nabyl vyšší vlastnický podíl ve společnosti, s čímž společníci souhlasí 

k přihlédnutí specifika rodinného podniku.   

Tímto rozhodnutím (kapitalizací pohledávky) se eliminuje požadavek věřitele (v našem 

případě společníka) na vypořádání úhrady Smlouvy o prodeji podniku a současně dojde ve 

společnosti ke zvýšení základního kapitálu, což má za výsledek zvýšení hodnocení podniku.  

 

Se společníky byl tento návrh postupu kapitálové strategie konzultován a je určen termín 

realizace směřující k provedení této transakce dle zákona. Společníci byli informováni a 

jsou si vědomi skutečnosti, což vyplývá z uvedené práce, že změnou struktury kapitálu -

kapitalizací pohledávky - se nezmění výše oběžných aktiv. Tato jsou potřeba pro 

financování výroby, která vede spolu s podporou větší marketingové propagace, a tím ke 

zvýšení hospodářského výsledku.  

 

Nutnost zvýšení hospodářského výsledku je v současné době majitelům znám, a jelikož se 

jedná o prioritu spolu s udržením podniku na trhu polygrafické výroby, dělají pro dosáhnutí 

této skutečnosti maximum, o čemž svědčí výsledky hospodaření z roku 2012. Aktivitou 

majitelů došlo k získání většího rozsahu zakázek z oblasti knižní prezentace 

podnikatelských subjektů, ale i rozpočtových organizací,  formou zpracování historických 

dokumentů. Daný podnik krizi prozatímně zvládl. Chybná manažerská rozhodnutí z dřívější 
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doby si plně uvědomil a zvolená strategie sanace se jeví jako cesta zpět k výsledkům, které 

se pozitivně projeví na optimalizaci kapitálu firmy. Podnik prochází v současné době 

výraznou etapou kapitálové sanace, prozatím z externích zdrojů – půjčka a vklad společníka, 

ale také z interních zdrojů – nerozdělený zisk roku 2007, úhradou ztráty. Podnik již v této 

chvíli opouští pozici kandidáta na bankrot. 

 

Diplomová práce dosáhla i vedlejších – doplňkových, skrytých momentů (dostala jiný ráz). 

Majitelé si v důsledku zájmu osoby, která není úzce spjata s podnikem a nemá žádnou 

emoční ani interpersonální vazbu k podniku, o podnik a jeho ekonomické výsledky, 

uvědomili tíživou ekonomickou situaci podniku. Sami se začali aktivně účastnit rozborů a 

sledování výsledků diplomové práce. Uvědomili si riziko, kterému byli vystaveni tím, že  

portfolio odběratelů včas nediverzifikovali a  tím se zvyšovala jejich ekonomická závislost 

na jednom dominantním odběrateli. Zajímali se o další možnosti rozvoje podniku nad rámec 

této diplomové práce, což je druhotným praktickým přínosem, který vede k posílení pozice a 

větší konkurenceschopnosti tiskárenského podniku.  

 

Také nabídkou větší spolupráce v rámci kooperace podniku, kdy je podnik sdružován 

v horizontální rovině s podniky ve stejném výrobním stupni, dochází k výraznému zvýšení 

objemu zakázek. Pro existenci podniku je nutné, aby byl úspěšný nejen po stránce 

finančního řízení, ale o trvalou orientaci na vzrůstající potřeby zákazníka. 

 

Podnik se musí zaměřit i na další získávání finančních zdrojů a to formou dotačních titulů. 

Výhledově se bude jednat o ziskové projekty, které jsou ve fázi zpracování právnických 

dokumentů, podepsání smluv.  

 

Vzhledem k překotnému vývoji polygrafického trhu, který také musí reagovat na zvyšující 

se zájem on-line technologií poskytující promptní informace, musí podnik modifikovat své 

aktivity a hledat nové možnosti polygrafického trhu adekvátně k zájmu cílových skupin. 

Musí nezbytně docházet k trvalé péči o inovaci produkce, zvýšení kvality produkce, 

vhodnou cenovou strategií a aktivní podporou prodeje s orientací na zákazníka. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č.1: Rozvaha podniku MAJ - TISKÁRNA s.r.o.(v celých tisících CZK) 
 

ROZVAHA 2011 2010 2009 2008 2007 

AKTIVA CELKEM 732 1120 1556 2149 2764 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 310 583 896 1251 1643 

Dlouhodobý hmotný majetek  310 583 896 1251 1643 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 229 495 801 1149 1534 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 81 88 95 102 109 

Oběžná aktiva 298 422 531 748 900 

Zásoby 24 44 73 134 72 

Zboží 24 44 73 134 72 

Krátkodobé pohledávky 210 247 422 438 701 

Pohledávky z obchodních vztahů 161 196 385 379 643 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 49 51 37 59 58 

Krátkodobý finanční majetek 64 131 36 176 127 

Peníze  13 41 10 61 3 

Účty v bankách 51 90 26 115 124 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 24 15 29 50 121 

Časové rozlišení 24 15 29 50 121 

Náklady příštích období 24 15 29 50 121 

 

 

 

ROZVAHA 2011 2010 2009 2008 2007 

PASIVA CELKEM 732 1120 1556 2149 2764 

Vlastní kapitál -724 -376 -1 188 911 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku 10 10 10 10 10 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 10 10 10 10 10 

Výsledek hospodaření minulých let -586 -211 -22 701 0 

Nerozdělený zisk minulých let 701 701 701 701 0 

Neuhrazené ztráta minulých let -1287 -912 -723 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -347 -375 -189 -723 711 

Cizí zdroje 1453 1496 1557 1960 1853 

Krátkodobé závazky  1453 1496 1492 1752 1853 

Závazky z obchodních vztahů 125 109 32 147 224 

Závazky ke společníkům 80 0 10 152 50 

Závazky k zaměstnancům 24 44 52 54 63 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 13 24 29 28 40 

Stát - daňové závazky a dotace 14 70 85 86 182 

Dohadné účty pasivní -3 49 59 50 59 

Jiné závazky-nákup podniku 1200 1200 1225 1235 1235 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 65 208 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 65 208 0 
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Časové rozlišení 3 1 0 1 0 

Časové rozlišení 3 1 0 1 0 

Výdaje příštích období 3 1 0 1 0 

 

 

Příloha č. 2  Výkaz zisku a ztráty podniku MAJ-TISKÁRNA s.r.o. v letech 2011-2007 (v 

celých tisících CZK) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2011 2010 2009 2008 2007 

Tržby a prodej zboží 21 85 71 65 19 

Náklady vynaložené na prodané zboží 20 81 55 53 30 

Obchodní marže 1 4 16 12 -11 

Výkony  1358 2152 2837 2689 5436 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1358 2152 2837 2689 5436 

Výkonová spotřeba 826 1320 1674 2180 2947 

Spotřeba materiálu a energie 343 483 698 667 1065 

Služby 483 837 976 1513 1882 

Přidaná hodnota 533 836 1179 521 2478 

Osobní náklady 551 830 926 906 1239 

Mzdové náklady 415 637 711 684 930 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 136 193 215 222 309 

Daně a poplatky 8 5 5 12 2 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 265 307 348 388 234 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 116 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 116 0 

Ostatní provozní výnosy 0 5 0 40 0 

Ostatní provozní náklady 49 59 61 66 56 

Provozní výsledek hospodaření -340 -360 -161 -695 947 

Nákladové úroky 0 3 16 16 0 

Ostatní finanční náklady 7 12 12 12 12 

Finanční výsledek hospodaření -7 -15 -28 -28 -12 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 224 

Výsledek hospod. za běžnou činnost -347 -375 -189 -723 224 

Mimořádné výnosy 0 0 23 0 224 

Mimořádné náklady 0 0 23 0 711 

Výsledek hospod.za účetní období -347 -375 -189 -723 711 

Výsledek hospod.před zdaněním -347 -375 -189 -723 935 

Zdroj vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 Poměrové ukazatele – zadluženost, likvidita, rentabilita 

Analýza zadluženosti vypovídá o financování aktiv cizími zdroji, vztahu mezi vlastními a 

cizími zdroji. Z ukazatelů zadluženosti lze také usuzovat na míru rizika pro věřitele a 

zatížení podniku náklady spojenými s cizími zdroji financování. 

 

ZADLUŽENOST 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra zadluženosti VK 0,67 0,95 1,05 1,42 2,18 

Úrokové krytí 

 

0,00 -45,87 -10,57 -135,42 0,00 

Krytí dlouh.majetku vlastním kapitálem 0,55 -0,48 -0,08 -0,46 -0,94 

Zdroj vlastní zpracování 

Z výpočtů celkové míry zadluženosti vyplývá, že podnik je zcela financován cizími 

zdroji.Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti, jelikož čím je vyšší podíl vlastního 

kapitálu, tím jsou věřitelé více chráněni proti případné likvidaci podniku. 

Ukazatel úrokového krytí nám vypovídá kolikrát převyšuje zisk placené úroky (rok 2008 si 

podnik vzal úvěr, který byl splacen v roce 2010).  

 

Ukazatel likvidit, nebo-li platební schopnosti, vypovídá o schopnosti podniku uhradit včas 

své platební závazky. 

Pro posouzení ukazatele máme tyto hodnoty: 

- okamžitá likvidita je vypovídající s ukazatelem alespoň 0,2; 

- pohotová likvidita, její ukazatel by neměl klesnout pod 1; 

- ukazatel běžné likvidity má dosahovat hodnotu vyšší než 1,5. 

LIKVIDITA 

Ukazatel platební schopnosti 2007 2008 2009 2010 2011 

Likvidita I.stupně (okamžitá) 0,07 0,10 0,02 0,08 0,04 

Likvidita II.stupně(pohotová) 0,45 0,34 0,29 0,24 0,17 

Likvidita III.stupně (běžná) 0,49 0,41 0,34 0,27 0,19 

Zdroj vlastní zpracování 

 

Porovnáním hodnot daného podniku zjišťujeme, že likvidních prostředků je nedostatek a 

výsledky jsou hluboko pod hranicí. 
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Ukazatel rentability 

RENTABILITA 

Ukazatel rentability 2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita celkových aktiv ROA 
 

0,34 

 

-0,33 

 

-0,11 

 

-0,33 

 

-0,47 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
 

0,78 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Zdroj vlastní zpracování 

Ve všech ukazatelích rentability sledujeme klesající trend, což je dáno zejména poklesem 

výsledků hospodaření – ztrátou v letech 2008 až 2011. 

 

Příloha č. 4 - Modely finanční analýzy – bonitní, bankrotní 

 

Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) „vypovídá o kapitálové síle firmy a 

informuje o tom, zda existuje nebo neexistuje absolutně mnoho dluhů v peněžních 

jednotkách nebo v procentech celkových aktiv.“[23, str.105,106]  

 

Bonitní model – Quick test 

 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 

Financování: kvóta vlastního kapitálu 

(VK/AKT) % 

32,95 -27,94 -4,32 -23,77 -39,88 

Likvidita:doba splácení dluhu (CK-

likvidní prostředky/CF) roky 

-9,2 26,2 -12,2 -12,9 -15,0 

Rentabilita: rentabilita celk.kapitálu 

(EBIT/AKT) % 

33,84 -32,92 -11,10 -33,26 -47,42 

Výnos: Cash-Flow % podnikového 

výkonu (CF/T)% 

-3,93 2,90 -4,66 -5,68 -7,89 

Známka finanční stability (1-5) 1,0 2,0 0,5 0,5 0,5 

Známka výnosové situace (1-5) 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 

Celková známka (1=velmi dobrý, 

5=insolventní) 

2,0 3,3 2,8 2,8 2,8 

Zdroj vlastní zpracování 

 

Zjišťujeme, že zkoumaný podnik v současné době má velmi slabou kapitálovou sílu a roky 

2007 a 2008 byly pro něj nejsilnější a nestabilnější. 

 

Bankrotní model - Altmanův test (Z – score model) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

X1=Pracovní kapitál/celková aktiva -0,34 -0,50 -0,67 -1,04 -1,78 

X2=Zisk po zdanění/celková aktiva 0,26 -0,34 -0,12 -0,34 -0,47 

X3=Zisk před zdaněním+úroky/celková aktiva  

0,34 

 

-0,33 

 

-0,11 

 

-0,33 

 

-0,47 

X4=Vlastní kapitál/celkové dluhy 0,49 -0,29 -0,04 -0,17 -0,18 
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X5=Celkové tržby/celková aktiva 1,97 1,28 1,87 2,00 1,88 

Zi = rovnice důvěryhodnosti pro průmyslové firmy 3,20 -0,52 0,93 -0,13 -1,33 

Firma je finančně silná (Zi je větší 2,9)  X     

Firma patří do šedé zóny (Zi=1,20;2,9)       

Firma je kandidátem na bankrot (Zi je menší 1,20)  X X X X 

Zdroj vlastní zpracování 

 

Zi = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5 (koeficienty jsou přiřazeny pro 

ostatní průmyslové podniky, nekotované na kapitálovém trhu). 

Rok 2007 byl pro podnik příznačný svojí silnou finanční pozicí, která však v následujících 

obdobích rapidně klesla, v současné době se podnik nachází v podmínkách směřujících 

k bankrotu, jelikož index Zi je výrazně pod hodnotou 1,20. Firma spěje k bankrotu, rok 2012 

však nabízí odlišný pohled. 

 

 

Příloha č.5 –údaje ČSÚ – polygrafický průmysl 

 

www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=6605&buxus_svettisku=39770d42879

c5cbd04c34dc007bebb49 

Podle údajů ČSÚ se tiskem a rozmnožováním nahraných nosičů (CZ-NACE 18) zabývalo 

v roce 2010 v Česku celkem 67 organizací s padesáti a více zaměstnanci. Pět z nich mělo 

jako hlavní náplň rozmnožování nahraných nosičů. Tržby za vlastní výrobky a služby 

dosáhly u těchto 67 subjektů výše 19 460 milionů Kč. Z porovnání se stejnými subjekty 

vyplývá proti roku 2009 pokles o 10,8 %. Počet pracovníků uvedených organizací 

se meziročně snížil o 12,6 % na 9 067 osob. Při přepočítání tržeb na jednoho zaměstnance 

za průměrný měsíc došlo tudíž k nárůstu o 2,1 % na 178 854 Kč. 

Souhrnné údaje za subjekty s dvaceti a více zaměstnanci byly zjišťovány ve 187 podnicích, 

které se zabývají převážně tiskem a rozmnožováním nahraných nosičů. Nashromážděná data 

dokumentují obdobný trend jako v případě větších firem s padesáti a více zaměstnanci. 

Tržby zde meziročně poklesly o 11,0 % na 23 071 mil. Kč a celkový počet zaměstnanců 

se snížil o 11,2 % na 12 032 osob. Podíl průměrných měsíčních tržeb na zaměstnance 

na úrovni 159 786 Kč vykazuje mírný nárůst o 0,22 %, což představuje v podstatě stagnaci. 

Meziročně došlo k poklesu tržeb u všech sledovaných činností. Nejrychlejší byl pokles 

u přípravy tisku a digitálních dat, kde tržby klesly o 15,1 % na 640 mil. Kč. Tržby u podniků 

zabývajících se především výrobou vazby a souvisejícími činnostmi poklesly o 13,8 %. 

Tržby za vlastní výrobky a služby v případě podniků zabývajících se převážně tiskem novin 
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poklesly v meziročním srovnání o 1,95 % na 2 607 mil. Kč. Tržby podniků s převažující 

výrobou orientovanou na tisk ostatních tiskovin kromě novin klesly o 12,6 % 

na 12 813 mil. Kč. Také tržby za vlastní výrobky a služby jsou u podniků CZ-NACE 18 

podstatně citlivější na změny než například zpracovatelský průmysl jako celek. Na oživení 

průmyslové produkce na přelomu let 2009 a 2010 však zatím nijak výrazně nereagovaly.
 
 

 


