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ÚVOD 

Využívání kovů v lidské společnosti je již od nepaměti, nejenom pro výrobu nástrojů, 

které ulehčovali našim předkům život, ale i k výrobě šperků a uměleckých předmětů, je tedy 

takřka staré jako lidstvo samo.  

Kvalita kovů je odlišná podle oblasti, kde se získávají. Vlastnosti výsledných produktů 

jsou mimo jiné ovlivněny i úrovní zvládnutého technologického postupu výroby.  

Slévárenství je oborem významným pro mnohé další průmyslová odvětví a neustále se 

mění a vyvíjí.  

Ziskovost ve slévárenství se pohybuje na výrazně nižší úrovni než v celém tuzemském 

průmyslu. Což na sebe váže další problémy. V mnoha podnicích je stále využíváno 

pro výrobu zastaralé zařízení, nové není obstaráváno z důvodu vysokých pořizovacích 

nákladů, nejasného vývoje odvětví, podniku, ale i celé ekonomiky. Nepřijímání nových 

investic brzdí rozvoj podniků, ale i odvětví, jehož jsou součástí. Přičemž za pomoci nových 

zařízení, obvykle dochází ke snížení provozních nákladů, rozšíření spektra výroků a zároveň, 

ke splnění environmentálních požadavků.  

Přijímání nových a opodstatněných investic do hmotného majetku, zejména do strojního 

zařízení, je pro potencionální odběratele signálem růstu a zvyšující se konkurenceschopnosti. 

Příkladem lze uvést technologičnost konstrukce u níž je využívána spolupráce technologů 

dodavatele s konstruktéry odběratele, k tomuto však vždy nedochází. 

Předmětem této práce je ekonomická analýza podniku a jeho postavení na trhu v rámci 

odvětví, je přinesen pohled na finanční situaci podniku a jeho postavení v rámci odvětví, které 

je charakterizováno. 

Cílem práce je: 

 zhodnotit ekonomickou situaci vybraného podniku na základě finanční analýzy, 

 zhodnotit postavení vybraného podniku v rámci odvětví na základě strategické 

analýzy, 

 predikovat další ekonomický vývoj vybraného podniku.  
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V první kapitole je charakterizováno odvětví, druhá kapitola se zabývá popisem použitých 

metod finanční a strategické analýzy. Další kapitola se zaměřuje na vybraný podnik a jeho 

charakteristiku. Finanční analýza, provedena za pomoci absolutních a vybraných poměrových 

ukazatelů, a strategická analýza, udělána za pomoci analýzy zdrojů, zaměřené na vnitřní 

prostředí, a Porterova modelu, popisujícím a hodnotícím vnější prostředí podniku, jsou 

provedeny ve čtvrté kapitole. V páté kapitole je uvedena SWOT analýza jako výstup 

strategické analýzy, vyhodnocení finanční analýzy, predikce dalšího vývoje a doporučení. 

Jako metody práce byly využity rešerše české i zahraniční odborné literatury, elektronické 

informační zdroje, vybrané druhy finanční a strategické analýzy, pozorování a komparace. 

Pro komparaci jsou využity doporučené hodnoty poměrových ukazatelů. 

Obsah práce byl konzultován s vedoucím technického úseku, který se zároveň podílí 

na podnikovém výzkumu a vývoji, dále také spolupracuje s odborníky z oborových vysokých 

škol a jednatelem podniku. 

Neustále narůstá význam analýz ve stále dynamičtějším prostředí. Hlavním cílem tvorby 

finanční analýzy a strategické analýzy je zjištění finančního zdraví, konkurenceschopnosti 

a postavení podniku na trhu. Pro maximální užitek těchto analýz, musí být brány 

v souvislostech s rozhodnutími přijatými v minulosti a se strategickými cíli podniku. Mělo by 

být hodnoceno, zda vlivem rozhodnutí došlo k negativnímu nebo pozitivnímu vlivu, ale také 

to jak se v budoucnu vyvarovat a předcházet chybám. Tento přístup by měl zajistit 

udržitelnost a rozvoj. 
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1 CHARAKTERISTIKA ODVĚTVÍ 

Slévárenství je řazeno do kategorie klasifikace ekonomických činností do CZ-NACE 24 

(sekce C – Zpracovatelský průmysl), které je charakteristické vyžadováním velkého množství 

finančních prostředků z důvodů materiálové a energetické náročnosti, nepříznivými vlivy 

na životní prostředí a náročností na investice. [21] 

Produkty z oboru slévárenství se řadí do skupiny polotovarů strojírenské metalurgie. 

Do strojírenské metalurgie jsou mimo odlitků zahrnovány výkovky, výlisky a hutní 

polotovary pro další tváření nebo přetavení v tavírnách sléváren. 

Pro zpracování této kapitoly jsou využita data z let 2009 až 2013, neboť novější data 

nebyla v době zpracování dostupná. 

1.1 Základní charakteristika 

Slévárenství je způsob výroby předmětů využívající lití roztaveného kovu do forem, 

výsledkem jsou tzv. odlitky, využívané například v automobilovém, strojírenském, stavebním 

průmyslu, ale i přímo v domácnostech. Využívá se jak kusová výroba (např. lodní turbíny, 

tělesa speciálních armatur, frémy jednoúčelových strojů), tak i sériová (např. dílce čerpadel, 

tělesa ventilů, skříně převodovek obráběcích strojů, konzoly) a hromadná (např. hlavy válců, 

klikové hřídele, písty motorů automobilů, litá kola osobních automobilů, skříně převodovek). 

Ne všechny slitiny jsou vhodné pro slévárenství. Mezi základní slévárenské slitiny patří 

slitiny železa (šedá litina, tvárná litina, bílá litina, vermikulární  litina, temperovaná litina, 

ocel na odlitky), slitiny hliníku (s křemíkem = siluminy, s mědí, slitiny s mědí a hořčíkem = 

duraly, slitiny s hořčíkem = hydronália), slitiny mědi (bronzy a mosazi), slitiny zinku, olova, 

cínu a bizmutu, niklu, hořčíku a titanu. [30] 

1.2 Vývoj 

Již před několika tisíci lety byly zpracovávány a lity kovy. Významný rozvoj nastal již 

koncem 18. století díky novým technologickým postupům. Zpočátku převládala výroba 

odlitků do pískových forem pojených jílovými pojivy. Později došlo k využívání i jiných 

materiálů, například keramika a sádra. Nejvýznamnější vzestup nastal v druhé polovině 

19. století v oblasti výroby ocelí. Na konci 19. st. se již začalo odlévat do kovových forem. 

Po první světové válce byly vynalezeny další technologické postupy a nové pojivové 

systémy. Ve třicátých letech bylo vymyšleno tzv. tlakové lití a došlo k začátku používání 
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organických pojiv. Díky zvládnutí výroby hliníku v první polovině dvacátého století, se 

portfolio odlitků významně rozšířilo o další konstrukční materiál. 

Po druhé světové válce se slévárenství dále rozvíjelo zaváděním nových technologií 

výroby forem a jader. Velice významně se rozvíjela teorie slévárenství, začaly být využívány 

další organické i anorganické pojivové systémy.  

Dalším významným bodem v historii slévárenství se stal začátek odlévání hořčíkových 

slitin, které umožňují další snižování hmotnosti stojů, letadel a vozidel, ale i dalších výrobků. 

V leteckém a kosmickém průmyslu jsou využívány slitiny titanu, které jsou vhodné pro tuto 

výrobu díky svým vysokým mechanickým hodnotám a nízké hmotnosti.  

Moderní technologie umožňují snižování nákladů, větší přehlednost provozu pecí pomocí 

elektronických aplikací, které umožňují na dálku zapínat a vypínat tavící nebo udržovací 

pece, nebo s využitím elektronického programového řízení, bez potřeby být v daném 

okamžiku v podniku. Dalšími výhodami těchto aplikací jsou snadno získatelné přehledné 

údaje o tom, kdy byla která pec zapnuta, jaká je její aktuální teplota, celkový čas chodu, čas 

teplotního režimu pece. Tímto způsobem jsou šetřeny provozní náklady. Obdobně lze řídit 

i další procesy při výrobě odlitků, jako jsou výroba formovacích a jádrovacích pecí, výroba 

forem, odlévání, vytloukání a čištění odlitků. Slévárenský provoz může být řízen od skladu 

surovin po expedici s využitím výpočetní techniky. 

V různých průmyslových odvětvích a tedy i ve slevárenství je používána počítačová 

(numerická) simulace, v tomto odvětví je zkoumán průběh odlévání, tuhnutí, smršťování 

a samozřejmě vznik vad. 

I přes moderní technologie bývá ve velké míře využívána ruční výroba, především 

v oblasti výroby užitného umění a výtvarných předmětů. 

Certifikace kvality, případně i životního prostředí a bezpečnosti práce, je celosvětově 

žádanou, ve většině sléváren na území České republiky je využíván systém řízení jakosti. 

Hlavním důvodem certifikace je vytvořit systémovou dokumentaci, která vyhoví jak vnitřním 

potřebám výrobce, tak odběratelům i dodavatelům. Důležitou součástí systémové 

dokumentace je schopnost zvládat například pomocí nápravných opatření změny vnitřních 

i vnějších podmínek. [15, 16] 
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1.3 Perspektivy slévárenství 

Velký potenciál pro slévárenství, nejenom pro tvorbu modelových zařízení, ale 

i samotného výrobku, je představován 3D tiskem. Mezi hlavní výhody této metody se řadí 

přesnost a rychlost. 

Slévárenství ale i celý průmysl bude zasažen rychlým vývojem mobilních aplikací. Bude 

tím umožněno pohotově a dálkově řídit podnik za pomoci mobilního telefonu, který je 

nedílnou součástí „vybavení“ manažera. 

Rychle se rozvíjející ekonomiky, jako například Čína a Indie, mohou ohrozit postavení jak 

českých tak i evropských podniků. V těchto ekonomikách se zatím vyskytuje levná pracovní 

síla, která snižuje provozní náklady, a tedy podniky z těchto zemí mohou prodávat za nižší 

ceny. V několika provinciích Číny došlo v relativně krátké době k výraznému nárůstu životní 

úrovně, tedy k růstu mezd, vzdělanosti, ale i rozvoji podniků. Neboť tento rozvoj nastal 

v posledních letech, využívají podniky nejmodernější technologie a technické zařízení, 

zatímco v tuzemském prostředí jsou mnohdy zastaralé, což může vést k „převálcování“ 

českého průmyslu. 

Ve slévárenství jsou využívány, kromě jiných surovin, železné rudy a uhlí, kde lze 

předpokládat postupný růst cen, ovlivněný cenovou hladinou a kurzovými rozdíly. Musí to 

být zohledňováno ve strategických plánech podniků, ministerstev, států ale i EU. Dojde 

k růstu cen výstupů na základě nárůstu cen vstupů, to bude mít za následek nárůst prodejních 

cen v dalších průmyslových odvětvích využívajících slévárenské výrobky. [22,30] 

1.4 Profesní organizace 

Slévárenské podniky jsou sdružovány v několika profesních organizacích, jak na národní, 

tak na mezinárodní úrovni. Tyto organizace spolupracují s dalšími institucemi souvisejícími 

s oborem, jako střední a vysoké školy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, atp. 

Za pomoci oborových organizací je podporováno udržování a rozvoj mezinárodních 

vztahů pro poznávání konkurenčního prostředí. Organizace se zabývají i vyhledáváním 

a zprostředkováním informací a propagací českých podniků. Do publikačních činností těchto 

organizací je zahrnováno vydávání odborných publikací, časopisů, článků, příspěvků 

na semináře, konference nebo školení atp. 

V ČR je mezi ně řazena Česká slévárenská společnost (ČSS), která je občanským 

sdružením pořádajícím pravidelné Slévárenské dny již od roku 1963. Mezi její činnost se řadí 
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organizace konferencí, výstav, seminářů, kurzů a iniciace další činnosti v oboru. Dále také 

Svaz sléváren České Republiky, který je členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky 

a CAEF – Asociace evropských slévárenských svazů (The European Foundry Association) 

založeném v roce 1953, zahrnujících 21 evropských států. Také je spolu s dalšími 29 státy 

členem Světové slévárenské organizace (WFO – The World Foundy Organization), která se 

zabývá zlepšením, rozvojem, nejmodernějšími technologiemi a udržitelnými průmyslovými 

postupy. Svaz sléváren ČR publikuje časopis slévárenství a podílí se na uzavírání celostátní 

kolektivní smlouvy s odborovou ústřednou OS KOVO. [9,26, 27] 

1.5 Ekonomický pohled na odvětví 

V roce 2013 bylo v České republice vyrobeno celkem 408 358 tun odlitků. Ve srovnání 

s rokem 2012 je to pěti procentní pokles. V hodnotovém vyjádření tržby mírně rostly o 3% 

na celkových cca 32 mld. Kč. Zdravý podnik dosahuje obecně až 10% marže, ve slévárenství 

jsou to výjimečně 4%. [22, 30] 

Vývoj tržeb, osobních nákladů a účetní přidané hodnoty v letech 2007 až 2013 dle 

klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 24 je graficky znázorněn na následujícím 

obrázku. Data v grafu jsou uvedena v běžných cenách (ceny, které platily v daném období). 

 

Obrázek 1: Vývoj ve slévárenství 

Zdroj: zpracováno dle [10-13] 
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Z grafu je patrný pokles tržeb od roku 2008, kdy se projevila odběratelská krize, v průběhu 

roku 2009 se situace začala zlepšovat až do roku 2011, kdy se situace opět začala měnit, 

a došlo k poklesu tržeb. Dále je patrné, že účetní přidaná hodnota klesala od roku 2007. 

Na svém minimu byla v roce 2009, poté se situace mírně zlepšila. Osobní náklady jsou takřka 

neměnné, značí to, že v oboru nedocházelo k výraznému propouštění ani přibírání 

zaměstnanců, i přes klesající trend tržeb. 

V České republice dochází k nárůstu poptávky po odlitcích až o 30%. Avšak málo českých 

sléváren lze považovat za špičkové a dobře prosperující. Mezi hlavní problémy se řadí 

využívání výpočetní techniky, respektive získaných dat z ní. Příkladem je možno uvést 

moderní tavící pece, které se sice efektivně využívají pro výrobu, avšak automaticky získaná 

data z pecí se dále nezpracovávají. Mezi další obtíž pro odvětví se řadí odchod slévárenských 

inženýrů do zahraničí, děje se tak zejména pro lepší platové podmínky. Také v mnoha 

slévárnách je využíváno morálně i fyzicky zastaralé vybavení, zejména se to týká zařízení 

na výrobu forem, přípraven na výrobu formovacích pecí a tavících pecí. [30] 
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2 METODY FINANČNÍ A STRATEGICKÉ ANALÝZY 

Pro komplexnější hodnocení ekonomické situace podniku lze provést finanční 

i strategickou analýzu. To umožní posoudit situaci podniku z více hledisek. Pomocí finanční 

analýzy se hodnotí finanční zdraví podniku a za využití strategické analýzy 

konkurenceschopnost a postavení podniku na trhu v rámci odvětví.  

Uvedenými metodami pro strategickou analýzu vnitřního prostřední je analýza zdrojů, 

pro vnější prostředí Porterova analýza a dále SWOT analýza jež zkoumá vnitřní i vnější 

prostředí. Uvedenou technikou finanční analýzy je hodnocení absolutních a poměrových 

ukazatelů. 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza se provádí dvěma základními metodami, za pomoci první jsou 

hodnoceny absolutní ukazatele a za využití druhé poměrové ukazatele, a to rentability, 

likvidity, aktivity, zadluženosti a přidané hodnoty. Ve finanční analýze se také využívá 

výpočet peněžních toků, balanced scorecard, trendová analýza, pyramidová soustava 

finančních ukazatelů, fundamentální a technická finanční analýza, mezipodnikové srovnávání, 

grafická analýza neboli spider graf, hodnocení společensko-politických úloh podniku, bonitní 

model, Altmanova analýza, Taflerův model, Kralickův Quicktest, bonitní modely, pravidla 

financování atp. Finanční analýza bývá součástí controllingu.  

Následující text se zabývá absolutní analýzou a vybranými ukazateli relativní analýzy, tyto 

metody byly uvedeny pro své zařazení do základních. Relativní ukazatele bývají využívány 

v dalších metodách finanční analýzy. 

Pro tento druh analýzy jsou využívána data z účetních výkazů a to zejména z rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty, výkazu o peněžních tocích a přílohy účetní závěrky. V příloze jsou 

uvedeny pouze doplňující informace, a to mimo jiné poskytnutá plnění, zvolené způsoby 

účtování a jejich změny.  

2.1.1 Absolutní ukazatele 

Zde je hledáno optimum, minimum (např. u nákladů) či maximum (např. u výnosů, zisku), 

podle konkrétní situace. Cílem je nacházet nejefektivnější využití majetku a získat 

požadované výkony. Pro hodnocení bude využita horizontální a vertikální analýza dat výkazů 

účetní závěrky. 
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Horizontální analýza  

Tímto rozborem je na podnik hleděno dynamickým způsobem, tedy je sledován časový 

vývoj jednotlivých ukazatelů. Využívají se k tomu řetězové indexy. Podnik se porovnává 

s odvětvím, jinými podniky, s doporučenými hodnotami nebo plánem. Pro zjištění 

meziročních změn se využívá index, díky kterému se zjistí procentní změna jednotlivých 

položek vůči přecházejícímu období. [4] 

퐼 = ( )
( )

 (1) 

Kde: t  čas (nejčastěji se jedná o roky, ale může to být pololetí či čtvrtletí), 

 Bi  hodnota bilanční položky v čase 

Vzorec 1: Index vyjadřující vývoj položky k minulému období 

Zdroj: [3] 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýzou neboli technikou procentního rozboru jsou počítány procentní podíly 

položek rozvahy na aktivech (pasivech) a položek výkazu zisku a ztrát na tržbách (výnosech), 

tedy poměry ke zkoumané veličině, a to za pomoci vzorce: 

푃 =  (2) 

Kde Pi zastupuje podíl zkoumané položky na sumě zkoumaných veličin.  

 Bi zkoumaná veličina 

Vzorec 2: Výpočet vertikální analýzy 

Zdroj: [3] 

Je využívána zejména při mezipodnikovém srovnání, neboť díky ní můžou být srovnávány 

podniky různých velikostí. 

Nejprve bude provedena analýza celkové bilanční sumy (dle vhodnosti lze využít pouze 

část aktiv nebo pasiv) následně se vyberou položky pro dílčí analýzu. Výsledek pro jednotlivé 

položky ukazuje, jakou mírou (v procentech) se podílejí na celkové bilanční sumě.  
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2.1.2 Poměrové (relativní) ukazatele 

Poměrové ukazatele se využívají pro svou vypovídací schopnost. Využívají ve výpočtech 

zisk, který však musí být často upraven, aby mohlo dojít k porovnání výsledků s konkurencí 

či s minulými obdobími. Níže popsány ukazatele s těmito formami zisku: 

 EAT (Earnings after Taxes) neboli čistý zisk po zdanění daní z příjmu, 

 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) jinak označován jako zisk před 

zdaněním a úroky. Díky němu je umožněno porovnávat podniky v čase i prostoru, 

neboť v něm nejsou zahrnuty sazby úroků a daní z příjmů, které mohou být 

na jiném území nebo postupem času odlišné. 

 

Ukazatele rentability 

Obecně jsou tyto ukazatele nazývány jako ukazatele výkonosti, návratnosti a ziskovosti. 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv bývá označována zkratkou ROA z anglického názvu Return on Assets. Je 

počítána jako poměr zisku před úroky a zdaněním a aktiv. 

 푅푂퐴 =   (3) 

Vzorec 3: Rentabilita aktiv 

Zdroj: [3] 

Kde:  EBIT zisk před zdaněním a úroky 

 ROA rentabilita aktiv 

Za pomoci tohoto ukazatele se zjišťuje, jakým způsobem jsou využívána aktiva 

ke generování zisku před úroky a zdaněním. Také se hodnotí efektivnost dlouhodobého 

a krátkodobého majetku a ostatních aktiv. 

Efektivnost je vnímána jako výhodnost poměru výstupu k vstupům. Neboť tento ukazatel 

se počítá z položek rozvahy založené na platnosti bilančního vztahu, kde aktiva se rovnají 

pasivům, lze je při výpočtu zaměnit. Dosáhne se tak stejného výsledku při jiném výkladu. 

Bude hodnocena míra zhodnocení zdrojů společnosti a výsledky se porovnávají s konkurencí. 

Nízké hodnoty upozorňují na nevyužité zdroje nebo na nízkou produktivitu společnosti, která 

je odrážena ve výši zisku. 
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Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb nebo také zkratka ROS vycházející z anglického názvu Return on Sales 

se vyskytuje ve dvou formách, a to: 

 푅푂푆 =
ž

 (4) 

Vzorec 4: Rentabilita tržeb za použití EBITu 

Zdroj: [3] 

Kde: EBIT zisk před zdaněním a úroky 

 ROS rentabilita tržeb 

Tímto ukazatelem je vyjádřeno jaký podíl EBITu je obsažen v jedné koruně tržeb. Čím 

vyšší podíl tím efektivnější využití zdrojů. Druhou formou je: 

 푅푂푆 =
ž

 (5) 

Vzorec 5: Rentabilita tržeb za použití EATu 

Zdroj: [3] 

Kde: EAT čistý zisk 

 ROS rentabilita tržeb 

Tento ukazatel udává, jakou část zisku po zdanění obsahuje jedna koruna tržeb. Jako 

u předchozí formy je hodnocena schopnost podniku využívat své zdroje. 

 

Rentabilita nákladů 

Je označována zkratkou ROC z angl. názvu Return on Costs. Za pomoci tohoto 

doplňkového ukazatele k ROS, je vyjádřeno kolik Kč nákladů musí být vynaloženo k dosažní 

1 Kč zisku. 

 푅푂퐶 =
é á

 (6) 

Vzorec 6: Rentabilita nákladů 

Zdroj: [3] 

Kde: ROC rentabilita nákladů 

 EAT čistý zisk 
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Pro podnik je vhodná co nejnižší hodnota výsledku, neboť 1 Kč tržeb je tvořena s nízkými 

náklady. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Rentabilita investovaného kapitálu neboli Return on Employed Capital, zkratka ROCE. 

Tento ukazatel je důležitý zejména pro investory společnosti, neboť hodnotí jakým způsobem 

je využíván kapitál, který podnik získal. 

  푅푂퐶퐸 =
ý 

 (7) 

Vzorec 7: Rentabilita investovaného kapitálu 

Zdroj: [3] 

 Kde: EBIT zisk před zdaněním a úroky 

  VK vlastní kapitál 

  CK cizí kapitál 

  ROCE rentabilita investovaného kapitálu 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Je označována zkratkou ROE z anglického Return on Equity. Pomocí tohoto ukazatele se 

hodnotí, jak efektivně jsou zhodnocovány prostředky vložené do podnikání. Tedy kolik 

čistého zisku připadá na 1 Kč investovaného kapitálu. 

 푅푂퐸 =  (8) 

Vzorec 8: Rentabilita vlastního kapitálu 

Zdroj: [3] 

Kde: EAT čistý zisk 

 VK vlastní kapitál 

 ROE rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu je hodnocena především akcionáři, společníky a dalšími 

investory. 
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Rentabilita čistých aktiv 

Rentabilita čistých aktiv (Return on Net Assets, RONA) využívá ve výpočtu pouze čistý 

zisk, čistý pracovní kapitál a dlouhodobý majetek. Tento ukazatel hodnotí pouze efektivnost 

práce majetku, který se přímo podílí na hlavním procesu podniku, tedy transformace vstupů 

na výstupy.  

 푅푂푁퐴 =
ý Č

 (9) 

Vzorec 9: Rentabilita čistých aktiv 

Zdroj: [3] 

Kde:  ČPK čistý pracovní kapitál 

 EAT čistý zisk 

 RONA rentabilita čistých aktiv 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (ČPK, anglicky Net Working Capital zkratka NWC) představuje 

oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků. Je počítán pomocí vzorce: 

 Č푃퐾 = 푃퐾 − 푘푟á푡푘표푑표푏é 푧á푣푎푧푘푦 (10) 

Vzorec 10: Čistý pracovní kapitál 

Zdroj: [3] 

Kde PK pracovní kapitál (též oběžná aktiva, zkratka OA) 

 ČPK čistý pracovní kapitál 

Kladný ČPK lze chápat jako zdroj, o který lze zmenšit hodnotu podniku bez ohrožení jeho 

existence, část oběžných aktiv je kryta dlouhodobým kapitálem. Pokud je ČPK záporný, může 

být vyvolána nutnost prodeje stálých aktiv pro splacení krátkodobých závazků. 

Výrazem „pracovní“ se vyjadřuje disponibilita tohoto majetku, „čistým“ je pak 

označováno „očištění“ kapitálu od krátkodobého cizího kapitálu, používaného k úhradě 

krátkodobých závazků.  

Musí být brána v úvahu skutečnost, že některé položky, s nimiž je pracováno, jsou málo 

likvidní či vůbec (těžko prodejné zásoby, atp.). Proto může nastat situace kdy přes kladný 

ČPK nejsou prostředky na úhradu závazků.  
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Ukazatele likvidity 

„Likviditu definujeme jako schopnost podniku platit své závazky.“ ( 5 - str. 226) Likvidita 

se liší od solventnosti, ale je s ní úzce spjatá. Aby mohl být podnik solventní, musí být 

schopen platit své závazky v době splatnosti. Pro hrazení závazků musí mít dostatek 

likvidních prostředků. Likvidita je hodnocena ve třech stupních, a to: 

 

Běžná likvidita  

Pro označování běžné likvidity se využívá zkratka BL, nebo také CR z angli. Current 

Ratio, též je označována jako likvidita třetího stupně, vzorec pro výpočet má formu: 

 퐵퐿 = ěž á 
á é á

 (11) 

Vzorec 11: Běžná likvidita 

Zdroj: [3] 

Obecně jako zdravá likvidita je hodnocen výsledek mezi 1,6 a 2,2. Pro průmyslové 

podniky se doporučuje hodnota 2,2, pokud dojde k výraznému odchýlení, neznamená to však 

neschopnost splácet závazky. Jestliže se výsledná hodnota nachází na nižší hranici než 

doporučené, lze předpokládat snahu o efektivní využívání krátkodobých zdrojů a pozitivní 

vztah k riziku. V podniku dochází k neefektivnímu rozdělování zdrojů, pokud se výsledná 

hodnota nachází výrazně výše než doporučená. 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je označována zkratkou BL, nebo také QR z angl. Quick Ratio, také se 

používá název likvidita 2. stupně, jež se počítá:  

 푃퐿 = á é á č í 
á é á

 (12) 

Vzorec 12: Pohotová likvidita 

Bývá počítána měsíčně. Obecně se doporučuje hodnota mezi 0,5-1,6, u průmyslových 

podniků 1,6 z důvodů vytváření pohledávek Čím vyšší hodnota tím je menší riziko 

neschopnosti splácet závazky.  
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita označována zkratkou OL, bývá nazývána likviditou 1. stupně, nebo 

také CPR z angl.. Cash Position Ratio. Je vyjádřena poměrem finančního majetku 

a krátkodobých závazků: 

 푂퐿 = č í 
á é á

 (13) 

Vzorec 13: Okamžitá likvidita 

Zdroj: [3] 

Obecně se doporučují hodnoty 0,2-0,4, u průmyslových podniků 0,2. [3] 

 

 

2.2 Strategická analýza 

Aby v podniku byla docílena dlouhodobá existence a prosperita, musí být známy vztahy 

s prostředím a způsoby vzájemného ovlivňování. Také by se měla zjišťovat aktuální situace 

podniku, slabá místa a příležitosti. K tomu je využívána strategická analýza, za jejíž pomoci je 

zkoumáno vnější a vnitřní prostředí. 

 

2.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

Podniková strategie je ovlivňována vnějším prostředím, zejména dostupností zdrojů, 

pravidel soutěže v daném odvětví, příležitostmi odvětví, potencionálními substituty. Pro 

analýzu vnějšího prostředí lze využít Porterův model. 

 

Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza pěti sil též nazývána jako Porterův model pěti sil je řazen mezi 

nejvýznamnější a nejzákladnější nástroje analýzy vnějšího prostředí. Byla vytvořena 

profesorem Michaelem E. Porterem. Grafické znázornění je uvedeno na následujícím 

obrázku. 
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Obrázek 2: Porterův model 

Zdroj: [5] 

 

Proces zjišťování konkurenčních tlaků 

Tento proces se dělí do pěti základních oblastí, a to: 

1. Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Ohrožení ze strany nových konkurentů je ovlivňováno bariérami vstupu do odvětví 

a na reakci zavedených podniků na vstup nové konkurence. Bariéry vstupu do odvětví bývají 

nejčastěji spojeny s působením některého z níže uvedených faktorů: 

 Diferenciace výrobků – silný vliv značky na poptávku, loajalita zákazníků výrazně 

znesnadňující vstup nových konkurentů, umocňování vlivu značky, budování 

uzavřených distribučních kanálů. 

 Kapitálová náročnost – dochází k odrazování zájemců s nedostatečnými 

kapitálovými zdroji. 

 Nákladové znevýhodnění nesouvisející s velikostí – zavedené podniky mají různé 

výhody jako např. vlastnická práva k technologiím, přístup k surovinovým 

zdrojům, výhodné umístění atp. 

Odběratelé 

Potenciální 
substituty 

 

 Nově 
vstupující 

Konkurenční 
ring   Dodavatelé 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Ohrožení ze strany nových 
substitutů 

Vyjednávací síla odběratelů 

Ohrožení ze strany nových konkurentů 
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 Vládní politika – dochází ke znesnadnění vstupu do odvětví například díky 

licenčním požadavkům, regulačním opatřením, legislativou, atp. 

 Úspory z rozsahu – důležitý faktor odrazující konkurenty, kteří jsou nuceni přijímat 

nákladové znevýhodnění, neboť si nemohou dovolit dostatečně rozsáhlou výrobu, 

výzkum a vývoj, marketing atd. 

 Přístup k distribučním kanálům – je důležité zajištění distribuce výrobků nebo 

služeb. V některých odvětvích dochází k limitování kanálů nebo spojení 

s existujícími podniky, a proto se musí vytvořit nové. 

Negativní reakce zavedených podniků mohou nastat, pokud mají dostatečné zdroje 

k znemožnění vstupu konkurence. Také může dojít k dočasnému snížení ceny výrobků nebo 

služeb, pro udržení tržního podílu. K záporným reakcím může dojít na základě pomalého 

růstu odvětví, v němž by další konkurent existenčně ohrozil stávající.  

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je obvykle ukazována pomocí snižování kvality dodávaných 

surovin nebo produktů, zvyšováním cen. Síla dodavatelů je v závislosti na jedinečnosti či 

odlišnosti dodávaného produktu, anebo odvětví není jediným odběratelem, dodávky od nich 

se neváží na dodávky z jiných odvětví, mají možnost integrovat do odvětví a tím ohrozit 

současné podniky a znevýhodnit tak jejich vyjednávací pozici. 

3. Vyjednávací síla odběratelů 

Silní odběratelé se charakterizují koncentrací nebo velkým odebíraným množstvím, 

odebírají většinovou produkci. Odebíraný produkt lze snadno nahradit jiným s podobnými 

nebo shodnými vlastnostmi. Odběrateli je generován nízký zisk, a proto se snaží snižovat 

náklady. 

4. Ohrožení substituty  

Čím snadněji lze nahradit daný produkt tím méně je odvětví lákavé. 

5. Rivalita mezi stávajícími podniky 

Podniky se snaží zlepšovat své postavení a následkem toho je tvořena rivalita, zejména 

při zhruba stejně velké a silné konkurenci, a pokud se tržní podíl zvětšuje pouze na úkor 

konkurenta. Mezi další důvody zvýšené rivality se řadí vysoké fixní či skladovací náklady, 

nediferencovanost produktů. 
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Cílem Porterovy analýzy je nalezení takové pozice na trhu, aby byla co nejméně 

ohrožována potencionálními i stávajícími konkurenty, vyjednávací síla odběratelů 

a dodavatelů byla co nejnižší, a substituční produkty by ohrožovaly pouze minimálně.  

 

2.2.2 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostřední je prováděna pro zjištění a maximální využití příležitostí 

ve vnějším prostředí s dostupnými zdroji podniku pro získání konkurenční výhody. V určitém 

smyslu lze považovat za důležitější než analýzu vnějšího prostředí analýza, neboť se zaměřuje 

na samotný podnik a jeho zdroje, ale důležité jsou obě. 

 

Analýza zdrojů podniku 

Cílem podnikových strategií bývá dosahování souladu zdrojů a schopností s příležitostmi 

z vnějšího okolí. Aby k tomu mohlo docházet, musí být známy podnikové zdroje. K jejich 

poznání lze použít analýzu zdrojů podniku, za jejíž pomocí se určuje a porovnává, jaké zdroje 

jsou řazeny mezi strategicky klíčové a nezbytné pro podnik, ale neschopné tvorby 

konkurenční výhody. 

Za pomoci této analýzy je zkoumána prakticky celá podniková činnost. Je v ní řešen 

průběh dosavadních výsledků a předpokládaný vývoj za důrazu na vazby a souvislosti. 

Podnik je tedy posuzován jako unikátní celistvý soubor zdrojů a schopností. 

Za jejího využití je na podnik hleděno dvěma způsoby, a to z pohledu individuálních 

zdrojů podniku, ale také jako na způsob pomáhající budovat konkurenceschopnost. 

Hodnocení je komplikováno neexistencí dokumentu hodnotícího zdroje (rozvaha odráží pouze 

majetek a způsob jeho krytí). 

Touto analýzou se posuzují možnosti a schopnosti podnikových zdrojů, za pomoci 

zaměření na stávající zdroje, jejich unikátnost a kvalitu. Avšak měly by být brány v úvahu 

i všechny dostupné zdroje, vztahy s odběrateli i dodavateli a strategie šetrné k životnímu 

prostředí. Mělo by se také zjišťovat využívání a seskupování zdrojů do systému a míra jejich 

vzájemného doplňování. 

Je nutné identifikovat významné zdroje, které má podnik k dispozici a provést jejich 

analýzu. Tyto zdroje lze rozdělit do 4 skupin, a to: 



30 

 Hmotné (fyzické) zdroje – jsou mezi ně řazeny budovy, stroje, dopravní prostředky 

atd. Je nutno věnovat pozornost jejich využití a neformulovat pouze prostý výčet. 

Měla by být uvedena základní charakteristika spolu s vlastnostmi ovlivňující 

konkurenční potenciál (např. přesnost strojů, spolehlivost atp.). Dále musí být 

určeny faktory determinující kvalitu výstupu (např. strategie diferenciace), 

flexibilita zdrojů, tedy to jak široký sortiment může být vyráběn a pružnost 

výrobních systémů. 

 Lidské zdroje – jsou řazeny mezi nejvýznamnější, protože právě lidmi může být 

tvořena nenapodobitelná konkurenční výhoda. Měla by být popsána struktura 

lidských zdrojů, kvalifikace a motivace zaměstnanců. Riziko případné ztráty 

klíčových zaměstnanců lze eliminovat zaměřením na potřeby zaměstnanců a jejich 

význam a míru uspokojení ze strany podniku. Výsledky je možno využít 

pro motivaci pracovníků a odstraňovat tak rizika odchodu klíčových zaměstnanců. 

Konkurenční výhoda se může zakládat na kvalifikovaných pracovnících výzkumu 

a vývoje, schopných obchodních zástupcích a manažerech. 

 Finanční zdroje – poskytují informace o vlastním a cizím kapitálu a tedy o finanční 

struktuře a stabilitě podniku. Musí se brát v úvahu i možnosti přístupu k cizímu 

kapitálu, míra zadluženosti, náklady na kapitál. Také musí být určeny zdroje 

nezbytné, které jsou však k dispozici většině konkurentů a odlišit je od těch, které 

jsou potencionální konkurenční výhodou. 

 Nehmotné zdroje – jako například licence, patenty, know-how, dobré jméno, 

ochranné známky, obchodní tajemství a technologie mohou být také konkurenční 

výhodou. Mezi nehmotné zdroje lze zařadit i schopnosti pracovníků a jejich podíl 

na výzkumu a vývoji. 

Výše uvedené skupiny je nutné analyzovat s ohledem na jejich jedinečnost a obtížnou 

dosažitelnost pro konkurenty. Nesmí dojít k opomenutí vazeb mezi zdroji. Následně musí být 

identifikovány a analyzovány schopnosti podniku, aby bylo zjištěno, zda je schopen 

maximálního využití omezených zdrojů. Ve všech oblastech musí být řešen současný stav 

a posouzeny předpoklady budoucího rozvoje. [20] 
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2.3 SWOT analýza 

Je řazena mezi základní a jednu z nejčastěji využívaných metod. V názvu jsou zahrnovány 

zkoumané faktory, silné stránky podniku (značeno S z angl. Strenght), slabé stránky (W 

z angl.. Weaknesses), příležitosti (O z angl..Opportunities) a hrozby (T z angl.. Threats). 

Tato analýza je využívána pro její pohotovou a snadno použitelnou formu. Měly by být 

zkoumány pouze na strategicky významné faktory. V následující tabulce je vypracována 

SWOT analýza pro slévárenství. 

Tabulka 1.: SWOT analýza slévárenství 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá tržní pozice 

Dostatečné finanční zdroje 

Dobrá pověst 

Vývoj a výzkum 

Oborové organizace  

Nekompetentnost pracovníků¨ 

Nedostatečný výzkum a vývoj 

Vysoké náklady 

Odprodej patentů 

Zastaralá technologie 

Příležitosti Ohrožení (hrozby) 

Rychlejší růst ekonomiky 

Rozšíření portfolia výrobků 

Vstup na nové trhy nebo jejich segmenty 

Konkurence (zejména ze států s nižšími 

náklady) 

Nepříznivý vývoj kurzů měn 

Rostoucí síla odběratelů a dodavatelů 

Nepříznivé legislativní změny 
Zdroj: zpracováno dle [1, 31] 

Slabé stránky 

Odprodej patentů, jedna ze slabých stránek slévárenství je způsobena zčásti politickým 

přístupem k technologickým patentům v druhé polovině 20. století. Dále se na ní nepříznivě 

podepsal porevoluční „boom“ v odprodeji patentů a společností nejenom v rámci privatizace 

zahraničním investorům, kteří v mnoha případech odkoupené podniky zrušily částečně nebo 

úplně, hlavním důvodem byla potenciální konkurenceschopnost díky know-how, které tak 

získali. 

V mnoha slévárenských podnicích na našem území je využívána zastaralá technologie, 

zejména ze strachu z investic, který je podporován jejich finanční náročností. S tím z části 

souvisí i vysoké náklady, neboť zastaralé zařízení potřebuje pro svůj provoz většinou více 

energie, anebo je na obsluhu potřeba více zaměstnanců atp.  
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Velkým problémem ve slévárenství je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, problém 

se týká jak dělnických profesí, tak i technických inženýrů. V současné době se Ministerstvem 

školství mládeže a tělovýchovy provádí osvětové kampaně mající za cíl zvyšovat zájem 

o technické obory všeobecně. Situace by se tak časem mohla alespoň částečně zlepšit. 

Silné stránky 

Jako nejdůležitější silnou stránku lze považovat výzkum a vývoj nových technologií, který 

vede k efektivnějším výrobním zařízením a postupům. 

Existence oborových organizací je řazena do silných stránek, neboť jsou jimi rozšiřovány 

informace nejenom o nových technologiích odborné veřejnosti a zastupují slévárenství 

i v kontaktu s laiky. 

Příležitosti 

Příležitostí pro slévárenství ale i celý průmysl by mohl být ustálený růst ekonomiky, který 

nastává po odbytové krizi. Předpokládá se pomalý růst, ale i to přinese možnost rozvoje 

a hlavně udržení stávajících podniků. 

Podniky v odvětví by měly prozkoumat případnou poptávku po jejich výrobcích v Africe, 

je to kontinent s velkým potenciálem rozvoje. V současné době by šlo spíše o hromadnou 

výrobu například odlitků užívaných ve stavebnictví, které by se dodávaly jiným podnikům 

(například pro další prodej nebo samotnou výstavbu).  

Ohrožení 

Slévárenské odvětví je ohrožováno konkurencí ze států s nižšími náklady, než v tuzemsku. 

Dále hrozí nepříznivý vývoj kurzů měn, což k faktu výrazného podílu exportu, bude mít 

negativní dopad na odvětví. Může dojít i ke spojení předchozích dvou hrozeb, a to ohrožení 

ze států s nižšími náklady spolu s nepříznivým kurzem pro tuzemské výrobce. 

Přestože legislativní změny v současné době nemají na společnosti tak zničující charakter 

jako v 90. letech minulého století, i nadále jsou hrozbou, příčinou je zavádění ochrany 

životního prostředí spojené s vysokými náklady na investice do zařízení a postupů 

odpovídající legislativě. 

Nepříznivě může být odvětví ovlivněno díky rostoucímu tlaku odběratelů. Můžou 

požadovat nižší cenu z důvodu poklesu zájmu o jejich výrobky díky levnějším substitutům 

jejich konkurence. 
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3 PROFIL PODNIKU 

Vybraným podnikem pro tuto práci je Slévárna a Modelárna Nové Ransko, s.r.o. Výrobky 

podniku jsou využívány zejména ve strojírenských podnicích zaměřených na výrobu strojního 

zařízení pro potravinářský průmysl, stavebnictví, transportní zařízení a čerpací techniku. 

 

3.1 Základní charakteristika 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. (dále podnik) je komerční výrobní kapacitou 

zaměstnávající v roce 2013 průměrně 228 zaměstnanců. Mezi zaměstnanci jsou zastoupena 

obě pohlaví, avšak vzhledem k danému odvětví převládají muži. Podnik je zaměřen 

na kusovou a malosériovou výrobu na ručních pracovištích sléváren, střední a větší série jsou 

realizovány na strojních pracovištích sléváren. Objem výroby se pohybuje okolo 3 500 

t/ročně. Podnik zajišťuje přibližně 45 % zakázek pro export, především do Německa a dále 

do Rakouska, Polska, Holandska, Švýcarska, Francie, dříve i do Španělska ale i Mexika.  

K významným zahraničním odběratelům patří Siemens Berlin (Německo), Pintsch Bamag 

Dinslaken (Německo), Prokosch Pumpen ‘Ostringen (Německo), Getriebebau NORD 

Hamburk (Německo), KRONES AG Neutraubling (Německo). 

Podle odhadů společnosti je 40% dodávek zahraničí z toho je většina (39,5% států 

Evropské unie) a 0,5% Švýcarsko. [32] 

 

3.2 Historie 

První písemná zmínka o železném hamru pochází z roku 1480. Od roku 1669 po otevření 

hutí Ferdinanda z Dietrichštejna významně rostl význam slévárenství na Ransku. Během 

druhé poloviny 19. století zasáhl oblast nedostatkem dřeva k výrobě dřevěného uhlí, došlo 

k vyčerpání okolních železnorudných dolů, instalaci parních strojů pro zajištění stálého 

výkonu, což vedlo ke zvyšování nákladů. Docházelo ke snižování tržní ceny železa díky 

konkurenčním podnikům na Ostravsku, Plzňsku a Kladensku (díky blízkosti nalezišť černého 

uhlí možno využívat nové postupy). Situace byla komplikována chybějící železnicí. Došlo 

k zániku hutí a podniku na přelomu 19. a 20. století. 

U Starého Ranska se nachází Nové Ransko, kde Jan Pujman v roce 1885 zahájil výstavbu 

výrobní haly a začal s výrobou stabilních spalovacích motorů. Po 1. světové válce (se svými 
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syny) začal vyrábět zemědělské stroje. Před a po 1. sv. válce docházelo k výstavbě nových 

hal. Během 2. sv. války podnik vyráběl pro zbrojní průmysl Říšské říše. Po 2. sv. válce se 

stali Pujmanovi národními správci majetku, přestože prokázali činnost v odboji. Po dokončení 

znárodnění podniku v r. 1948 byli Pujmanovi vystěhováni a podnik byl převzat národním 

podnikem Agrostroj a poté Kovodělnými závody Chotěboř (později součástí trustu Chepos). 

V padesátých letech byla strojírenská výroba zrušena. V r. 1954 došlo k převedení 

slévárenské výroby ze Starého Ranska. 

Po roce 1989 se podnik stal závodem 06 Chotěbořských strojíren. Na základě 

privatizačních porad bylo rozhodnuto, že z Chotěbořských strojíren vzniknou samostatné 

právní subjekty. V r. 1991 došlo k založení s.r.o. Došlo k dopracování privatizačního 

projektu, podepsání kupní smlouvy a k vyrovnání restitučního nároku. 

Během první poloviny 90. let minulého st. byl podnik poznamenán nedostatkem zakázek, 

došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 36,5% a aktivnímu shánění zakázek, zejména 

v německy mluvících zemí. Postupně docházelo k nárůstu zakázek, obrat stabilně stoupal 

(přibližně na 100 mil Kč/rok), byli přijímáni nový zaměstnanci (jejich počet dosahoval 

v polovině 90. let 200 pracovníků, oproti roku 1990 13,4% nárůst). 

V druhé polovině 90. let došlo ke stagnaci, konzervativnímu přístupu a pomalé 

modernizaci. I přesto byly přijímány nové investice (pracoviště povrchových úprav odlitků 

z litin, dílna tepelného zpracování odlitků ze slitin hliníku, atp.). Koncem 90. let se začala 

měnit firemní kultura (uvědomění nutnosti investic, zaměření na efektivnost, budování 

dodavatelsko-odběratelských vztahů). Postupně docházelo k nárůstu produkce (export 

dosahoval téměř 50%) a obrat dosahoval přibližně 250 mil Kč ročně. 

 

3.3 Organizační uspořádání 

Podnik se dělí do čtyř výrobních úseků, podle vykonávaného druhu činnosti, a to:  

1. Slévárna litiny – je jí tvořeno 45% finanční produkce podniku. 

2. Slévárna neželezných kovů tvoří také 45% finanční produkce podniku, avšak v objemu 

výroby produkuje více než slévárna litiny.  

3. Modelárna - 70% produkce modelárny je určena pro vlastní potřebu slévárny. Podle 

potřeby zde dochází ke kooperaci s jinými podniky, zejména z důvodů nedostatečné 

výrobní kapacity. Modelárna se dělí podle zpracovávaných materiálů 
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na dřevomodelárnu a kovomodelárnu. Při tvorbě modelových zařízení je využíván 

i plast. 

4. Obrobna – v obrobně se nachází 5 CNC strojů. Obrobna vytváří 11% produkce. 

Obrobením odlitku jsou zjišťovány případné vnitřní vady.  

Nedílnou součástí podniku pro jeho fungování jsou údržba a administrativní oddělení, 

kterými jsou: technické oddělení, obchodí oddělení (pod které patří expedice), nákup 

a oddělení řízení jakosti. 

Přesné organizační schéma je uvedeno v příloze A. 

 

3.4 Specifikace výroby 

V podniku jsou vyráběny odlitky ze šedé litiny (litina s lupínkovým grafitem nebo také 

LLG) a tvárné litiny (litina s kuličkovým grafitem nebo také LKG), slitin hliníku a mědi. Jsou 

vyžívány technologie strojního a ručního formování, slitiny hliníku jsou odlévány také 

do kovových forem. Vedle odlitků se v podniku vyrábí modelová zařízení a kovové formy. 

Část produkce odlitků se povrchově upravuje, tepelně zpracovává a obrábí. 

V elektrické středofrekvenční indukční peci o obsahu 4 t taveniny se připravuje tavenina 

pro odlitky z šedé a tvárné litiny. Tvárnou litinu je dále možno vyrábět v indukční peci 

o obsahu 0,6 t, pro zakázky realizované na bezrámové formovně.  

Ve slévárně neželezných kovů se tavenina připravuje v plynových kelímkových pecích. 

Obsah pro hliníkové slitiny je 100 kg, pro slitiny mědi to jsou 3 pece po 300 kg, 2 pece 

po 600 kg a 2 pece po 750 kg. 

Z hliníkových slitin jsou odlitky vyráběny strojním a ručním formováním do pískových 

forem pojených bentonity (anorganické jílové pojivo) a geopolymery (anorganická 

sloučenina), jádra jsou pojena aminy (organická sloučenina) či geopolymery. 

Při výrobě se také využívá gravitačního lití do kokil (kovových forem). V kokilárně je 

udržována tavenina v odporových kelímkových a slitinových pecích. Formování je prováděno 

za pomoci formovacích strojů (FORMAT 20) nebo ručně pomocí pneumatických pěchovaček, 

připravené poloformy jsou skládány a přemisťovány vozíčkovým dopravníkem. 
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3.5 Certifikace 

V podniku byla v roce 2004 získána certifikace v systému managementu jakosti podle 

ČSN EN ISO 9001:2001 a v systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 

14001:2005. Certifikace byla udělena certifikačním orgánem CQS akreditovaným podle 

normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Českým institutem pro akreditaci. Organizace CQS se 

řadí pod společnost IQNet působící ve 30 zemích světa.  

Před zavedením systému jakosti se prováděli výrobkové audity, které požadovalo mnoho 

odběratelů. Avšak tato činnost zatěžovala odborné pracovníky a nedařilo se ji objektivně 

přenést do ceny odlitků. Požadavky na výrobkové audity se snížily, od zavedení systému 

jakosti. Nyní se objevují požadavky na výrobkové audity především od zahraničních 

odběratelů, jejichž certifikace byla udělena jinými certifikačními instituty (např. TÜV). [7, 

29] 

V příloze B, C, D a E jsou umístěny kopie certifikátů podniku. 

3.6 Optimalizace nákladů a využívání cizích zdrojů 

Podnik se aktivně zabývá výzkumem a vývojem ve slévárenském oboru, vytváří plány 

investic a snaží hledat efektivnější výrobní postupy, které by snížily náklady.  

V roce 2012 proběhla výstavba nové budovy Slévárny neželezných kovů za využití 

dotačního titulu Potenciál Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2014 proběhla 

digitalizace metalografického mikroskopu, který je nezbytnou součástí slévárenských 

laboratoří. Digitalizace umožňuje úpravu stávajících mikroskopů místo pořízení nových. 

Investice do nového mikroskopu by neměla pro firmu přijatelnou dobu návratnosti. 
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4 ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE PODNIKU A JEHO POSTAVENÍ 

NA TRHU 

Pro zhodnocení ekonomické situace podniku bude využita finanční analýza společnosti. 

Díky které získáme přehled o jejím vývoji a situaci. Dále bude provedena analýza prostředí 

podniku a to vnitřní a vnější, za pomoci strategických analýz.  

4.1 Finanční analýza  

Finanční analýza podniku bude tvořena na základě dat z účetních výkazů, které jsou 

součástí výročních zpráv uveřejněných na webových stránkách Justice.cz, které jsou 

oficiálními stránkami ministerstva spravedlnosti. Bude využita analýza absolutních ukazatelů, 

za období 2010 až 2014, a poměrových ukazatelů, za období 2009 až 2014 (pro lepší 

názornost) 

4.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza se zabývá hodnocením absolutních ukazatelů dvěma způsoby. A to 

horizontální analýzou a vertikální analýzou. 

Horizontální analýza 

Níže je uvedena tabulka znázorňující horizontální analýzu. 

Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv 

  Aktiva (v tis. Kč) 

Změna 2010/2011 Změna 2011/2012 Změna 2012/2013 Změna 2013/2014 

absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

  Aktiva celkem 42891 28,02% 645 0,33% -8152 -4,15% 50280 26,68% 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 15627 17,91% 16532 16,07% -7165 -6,00% 27037 24,09% 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek -66 -34,02% 2575 2011,72% -1118 -41,36% -618 -38,99% 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 15693 18,03% 13957 13,58% -6047 -5,18% 27655 24,99% 
B. 
III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 27357 42,17% -15907 -17,25% -1047 -1,37% 23777 31,59% 

C. I. Zásoby 6554 23,59% 5226 15,22% -3686 -9,32% 5869 16,36% 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 
C. 
III. Krátkodobé pohledávky 21383 63,65% -20487 -37,27% 1133 3,29% 15725 44,14% 
C. 
IV. Krátkodobý finanční majetek -1876 -39,18% -646 -22,18% 1506 66,46% 2183 57,87% 

D. I. Časové rozlišení -92 -9,44% 20 2,27% 60 6,64% -534 -55,45% 
Zdroj: zpracováno dle [18] 
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Z výše uvedené tabulky horizontální analýzy aktiv, je patrný nárůst celkových aktiv 

v letech 2010 až 2012 a 2014, díky zvyšující se hodnotě dlouhodobého majetku. Hodnota 

dlouhodobého nehmotného majetku má od roku 2012 klesající trend, je to zapříčiněno 

klesající hodnotou v důsledku odepisování. Nejvíce krátkodobých pohledávek bylo ke konci 

roku 2011, v tu dobu byla zároveň i vysoká hladina zásob, což ovlivnilo výši oběžných aktiv, 

která mají v tomto roce zhruba 42% nárůst. Tato situace byla zapříčiněna zvýšeným počtem 

zakázek. 

 

Z níže uvedené tabulky Horizontální analýzy pasiv je patrné, že u základního kapitálu 

a kapitálových fondů nedocházelo ve sledovaném období ke změnám. V roce 2014 došlo 

k nejvyššímu nárůstu využívání cizích zdrojů a to dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů 

a výpomocí.  

 

Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv 

  Pasiva (v tis. Kč) 

Změna 2010/2011 Změna 2011/2012 Změna 2012/2013 Změna 2013/2014 

absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v% 

  Pasiva celkem 42891 28,02% 645 0,33% -8152 -4,15% 50280 26,68% 

A. Vlastní kapitál 13711 22,65% -1131 -1,52% 8477 11,59% 7406 9,08% 

A. I. Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A. II. Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku -1124 -37,79% 4065 219,73% -53 -0,90% -199 -3,39% 

A. IV. Výsledky hospodaření minulých let -997 -1,91% 12762 24,91% -1119 -1,75% 8530 13,57% 

A. V. 
Výsledky hospodaření běžného 
účetního období 12722 453,39% -14847 -95,61% 9649 1416,89% -925 -8,95% 

B. Cizí zdroje 30012 33,07% 1923 1,59% -16491 -13,44% 42634 40,14% 

B. I. Rezervy -2900 -100,00% 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 306 12,57% 63 2,30% -1608 -57,35% 691 57,78% 

B. III. Krátkodobé závazky 17306 37,91% -4959 -7,88% -9929 -17,12% 24536 51,04% 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 16301 42,04% 6818 12,38% -4954 -8,00% 17407 30,57% 

C. I. Časové rozlišení -833 -46,36% -147 -15,25% -138 -16,89% 240 35,35% 
Zdroj: zpracováno dle [18] 
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Tabulka 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

  
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

Změna 2010/2011 Změna 2011/2012 Změna 2012/2013 Změna 2013/2014 

absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

I Tržby za prodej zboží 440 55,21% 1337 108,08% -741 -28,79% 3702 201,96% 

A. 
Náklady vynaložené na prodej 
zboží 352 47,25% 1108 101,00% -748 -33,92% 3153 216,40% 

 + Obchodní marže 89 171,15% 228 161,70% 7 1,90% 549 146,01% 

II. Výkony 81370 39,76% -23771 -8,31% 8047 3,07% 36976 13,68% 

B. Výkonová spotřeba 47103 37,12% -9860 -5,67% -1411 -0,86% 21541 13,24% 

C. Osobní náklady 15400 21,26% -1339 -1,52% 2262 2,62% 10347 11,66% 

D. Daně a poplatky 82 23,56% 3 0,70% -107 -24,71% 39 11,96% 

E. Odpisy DHM a DNM 201 5,02% 2900 69,00% 2484 34,97% 313 3,26% 

F. 
Zůstatková cena prodaného DM 
a materiálu 995 67,69% 615 24,95% -265 -8,60% 2735 97,16% 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období (+/-) 

-1072 65,33% 2217 -81,72% 291 -58,67% 450 -219,51% 

H. Ostatní provozní náklady 563 175,39% 70 7,92% 114 11,95% -522 -48,88% 

* Provozní výsledek hospodaření 17365 391,81% -16695 -76,59% 3879 76,03% 5232 58,26% 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 12718 453,57% -14850 -95,67% -672 -100,00% -871 -8,50% 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 12722 453,39% -14847 -95,61% 9649 1416,89% -925 -8,95% 

**** 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 15820 480,12% -18371 -96,11% 4486 602,96% 4867 93,06% 

Zdroj: zpracováno dle [18] 

 

Z výše uvedené tabulky je patrný nejvyšší nárůst výkonů zahrnujících tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb v roce 2011 (tento rok je hodnocen podnikem jako rekordní). 

V následujících letech 2012 a 2013 nedocházelo k naplnění kapacit, situace se zlepšila v roce 

2014, což se projevilo na růstu výkonů. Druhá polovina roku 2012 a přelom následujícího 

roku je charakterizován poklesem zakázek. Musí se brát v úvahu, odložené projevení ztráty 

zakázek v účetnictví. 

 

Vertikální analýza 

Z níže uvedené tabulky vertikální analýzy aktiv je patrná nejnižší výše oběžného majetku 

v roce 2012 zejména u zásob. V roce 2012 proběhla výstavba nové haly, což se projevilo 

zvýšením dlouhodobého majetku, v témže roce podnik investoval i do kamerového 

a počítačového systému. 
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Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv 

  
Aktiva (v tis. Kč) 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 
  aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
B. Dlouhodobý majetek 56,99% 52,49% 60,73% 59,55% 58,33% 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,13% 0,07% 1,37% 0,84% 0,41% 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 56,86% 52,43% 59,35% 58,71% 57,93% 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
C. Oběžná aktiva 42,37% 47,06% 38,81% 39,94% 41,49% 
C. I. Zásoby 18,15% 17,52% 20,12% 19,04% 17,49% 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
C. III. Krátkodobé pohledávky 21,94% 28,05% 17,54% 18,90% 21,51% 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 3,13% 1,49% 1,15% 2,00% 2,49% 
D. I. Časové rozlišení 0,64% 0,45% 0,46% 0,51% 0,18% 

Zdroj: zpracováno dle [18] 

 

Z níže uvedené vertikální analýzy pasiv vyplývá, že ve sledovaném je podíl vlastního 

kapitálu převyšován cizím kapitálem, jehož výše se podílí na celkových pasivech zhruba 60%. 

Cizí kapitál je tvořen zejména krátkodobými závazky a bankovními úvěry a výpomocemi 

zhruba ve stejném poměru. 

Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv 

  
Pasiva (v tis. Kč) Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 
  Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
A. Vlastní kapitál 39,55% 37,89% 37,19% 43,29% 37,28% 
A. I. Základní kapitál 0,08% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 
A. II. Kapitálové fondy 1,57% 1,23% 1,22% 1,28% 1,01% 

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 1,94% 0,94% 3,01% 3,11% 2,37% 

A. IV. Výsledky hospodaření minulých let 34,12% 26,14% 32,55% 33,36% 29,91% 

A. V. 
Výsledky hospodaření běžného účetního 
období 1,83% 7,92% 0,35% 5,48% 3,94% 

B. Cizí zdroje 59,28% 61,62% 62,40% 56,35% 62,34% 
B. I. Rezervy 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
B. II. Dlouhodobé závazky 1,59% 1,40% 1,43% 0,63% 0,79% 
B. III. Krátkodobé závazky 29,82% 32,12% 29,49% 25,50% 30,41% 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 25,33% 28,10% 31,48% 30,21% 31,14% 
C. I. Časové rozlišení 1,17% 0,49% 0,42% 0,36% 0,38% 

Zdroj: zpracováno dle [18] 
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4.1.2 Hodnocení poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů se zabývá vybranými ukazateli rentability a likvidity. 

Ukazatele likvidity byly vybrány, neboť poukazují na schopnost podniku hradit své závazky 

a mohou varovat před potencionální neschopností včasné úhrady závazků, ale také mohou 

upozornit na zbytečně vázané finanční zdroje. Ukazatele rentability byly vybrány, neboť 

ukazují ziskovost podniku.  

 

Obrázek 3: Vybrané ukazatele rentability 

Zdroj: zpracováno dle [18] 

V tomto obrázku jsou uvedena i data z roku 2009 pro lepší znázornění průběhů rentabilit 

v čase z důvodů doznívání odbytové krize. Na vývoji ukazatelů se projevuje průběh množství 

zakázek podniku. Nejvyšší hodnoty byly dosahovány v roce 2011, který je podnikem 

hodnocen jako rekordně úspěšný. V roce 2013 dosahoval vyšších hodnot ukazatel rentability 

tržeb využívající ve výpočtu čistý zisk, to znamená, že v daném roce byl čistý zisk vyšší než 

zisk před zdaněním a úroky, situace je způsobena zápornou výší daně z příjmů za běžnou 

činnost.  

Dále je z ukazatele rentability aktiv patrné, že podnik nejvíce využíval svá aktiva 

ke generování zisku před zdaněním a úroky v roce 2011. Z ukazatele rentability 

investovaného kapitálu lze odvodit, že podnik efektivně využívá jak vlastní tak cizí kapitál. 

Z ukazatele rentability vlastního kapitálu vyplývá nejefektivnější zhodnocení vloženého 

kapitálu v roce 2011. Kdy 1 Kč VK se podílela zhruba 0,2 Kč čistého zisku. 
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Z níže uvedeného obrázku vývoje likvidity je patrná nízká běžná i okamžitá likvidita. 

U běžné a pohotové likvidity se projevuje rostoucí trend (zejména díky růstu krátkodobých 

pohledávek a zásob) a proto lze předpokládat jejich růst i v roce 2015. Běžná likvidita 

pro průmyslové podniky se doporučuje v hodnotě 2,2, ve sledovaném období se však 

pohybuje přibližně mezi 1 a 1,5. Pohotová likvidita se pohybuje ve spodní obecně doporučené 

hranici, pro průmyslové podniky je však navrhována spíše horní hranice. Pohotová likvidita 

podniku se nachází pod doporučovanou hodnotou 0,2. Přes nízkou okamžitou a běžnou 

likviditu, je podnik schopen hradit své závazky včas. 

 

Obrázek 4: Vývoj likvidity  

Zdroj: zpracováno dle [18] 

 

 

Na níže uvedeném obrázku je znázorněn vývoj čistého pracovního kapitálu v letech 2009 

až 2014 spolu s predikcí roku 2015. Ve sledovaném období docházelo k nárůstu čistého 

pracovního kapitálu, jímž je tvořen tzv. finanční polštáře zmírňujícího případnou špatnou 

finanční situaci podniku. 
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Obrázek 5: Vývoj čistého pracovního kapitálu 

Zdroj: zpracováno dle [17] 

4.2 Strategická analýza 

Ve strategické analýze bude provedena analýza vnějšího prostředí za použití Porterova 

modelu, v ní budou definovány vztahy s okolním prostředím a postavení na trhu. Strategie 

vnitřního prostředí pomocí analýzy zdrojů. 

 

4.2.1 Analýza vnějšího prostředí (Porterův model) 

Nejprve bude provedeno zmapování konkurenčních tlaků, stávající situace a náhled 

na možný vývoj jednotlivých aspektů. 

 

Noví konkurenti 

Významnou bariérou vstupu do odvětví je kapitálová náročnost zejména v podobě 

pořizovacích nákladů na strojní zařízení. 

Toto odvětví není lákavé ani svou 4% ziskovostí (zpracovatelské průmysly dosahují okolo 

10%). V tomto odvětví je i vzájemná znalost svých konkurentů a dodavatelů. Většina 

středních podniků má dlouhou historii a dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy.  

Jako další bariéru lze považovat legislativu v oblasti životního prostředí. Jako příklad lze 

uvést zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
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Proto nelze předpokládat výrazný zájem potencionálních konkurentů o toto odvětví. Nová 

konkurence hrozí spíše z rychle se rozvíjejících ekonomik jako například Čína a Indie. 

 

Dodavatelé 

Slévárenské odvětví je významným odběratelem těžebního a hutnického průmyslu. 

Při dodávkách surovin dochází k existenci odlišných fyzikálních a chemických vlastností 

podle místa původu suroviny. Dodávané suroviny jsou obvykle přepracovány tak, aby byla 

splňována kvalita a reprodukovatelně parametry pro zpracování v hutnictví a slévárenství.  

Dochází k vázání dodavatelů na dodávky z jiných odvětví (chemický průmysl a další 

průmyslová odvětví, která se zabývají přepracováním vytěžených surovin). Mezi nevýhody se 

řadí omezené surovinové zdroje, které se mohou vytěžit v daných lokalitách, což povede 

k dovozu ze vzdálenějších lokalit a tím i ke zvýšení nákladů a v extrémním případě může 

dojít až k úplnému vytěžení. 

 

Odběratelé 

Podnik má významné odběratele (největší odběratel nakupuje 6% produkce, ostatní méně 

v jednotkách až desetinách %), tedy nemá takového, který by odebíral většinovou produkci. 

Jejich vyjednávací síla by výrazně vzrostla, kdyby došlo k významnému úbytku jejich 

konkurence, nebo zánik některého zpracovatelského odvětví. Pro podnik by byla alespoň 

ze začátku výhoda úrovně stávajících vztahů a vzájemný respekt. Neboť podnik nezastává 

přístup „náš zákazník náš pán“, ale vnímá a je i vnímán svými odběrateli a dodavateli jako 

součást řetězce, v němž se jednotlivé články navzájem potřebují. 

Odběratelé se snaží o co nejnižší cenu dodávek, hlavním důvodem většinou bývá snaha 

o co nejnižší ceny jejich finálního produktu a tedy to, aby byl prodejný. 

 

Potencionální substituty 

Výrobky podniku jsou ve valné většině využívány v dalších zpracovatelských 

průmyslových odvětvích. V současné době jako substituční materiály připadají v úvahu 

výrobky z plastů, dřeva, skla a keramiky. Dřevo jako potenciální substitut musí být vyřazeno 

hned na začátku, neboť není díky svým vlastnostem vhodné pro užívání ve strojírenském 

a elektrotechnickém průmyslu, které se řadí mezi hlavní odběratele slévárenské produkce. 
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Plast lze využívat již více, avšak není vhodný do vysokých teplot, a časem může oproti kovu 

výrazně ztrácet své vlastnosti. Speciálně vyvíjené plasty s vlastnostmi porovnatelnými 

s kovovými výrobky dosahují vyšších cen, tím se stávají pro odběratele finančně nevýhodné. 

Sklo a keramika obecně snášejí lépe vysoké teploty než předešlé materiály, ale jsou 

charakteristické svou křehkostí. Dají se vyrobit i odolné a pevné, ale ve většině případů 

nedosahují požadovaných vlastností za přijatelnou cenu. 

Jako ohrožení ze strany nových substitutů je nejpravděpodobnější objevení nových slitin, 

nebo odlišných výrobních postupů a zařízení, které by byly výrazně efektivnější a levnější než 

stávající a jejich patentová ochrana. To by mělo za následek ztrátu hodnoty stávajícího 

majetku a zakázek. 

 

Rivalita stávajících konkurentů 

Vzhledem k tomu, že se vyrábí zejména na zakázku, nedochází k výrazné diferenciaci 

výrobků ze strany dodavatele. Růst tržního podílu na našem území probíhá převážně na úkor 

konkurenta. Rivalita v odvětví je snižována ekonomickou situací a nízkou ziskovostí podniků, 

které se mnohdy snaží primárně udržet. Pokud dojde k růstu ekonomiky, zvýší se 

pravděpodobně i rivalita, neboť se podniky budou snažit využít příležitosti pro růst. 

 

Podnik se nachází v tržní pozici, která není výrazně zranitelná od stávajících ale 

i potencionálních konkurentů, zejména pro své dobré jméno a etablovanost. Potencionální 

substituty významně neohrožují stávající produkty, které se však výrazně nediferencují 

v jednotlivých podnicích. Dodavatelé mají střední vyjednávací sílu, sice nemají moc možností 

jiných odběratelů (odvětví) pro danou surovinu, ale jsou silnými podniky se surovinou 

s omezenými zdroji. Vyjednávací síla odběratelů lze charakterizovat jako snesitelná. 

 

4.2.2 Analýza vnitřního prostředí (analýza zdrojů podniku) 

Pro interní neboli vnitřní analýzu bude využita analýza zdrojů podniku, za jejíž pomoci 

budou určeny strategicky významné zdroje a schopnosti a následně i specifické přednosti jako 

zdroje pro konkurenční výhody. 

Protože tato analýza řeší v podstatě veškerou činnost podniku, bude rozdělena 

a hodnocena ve čtyřech níže uvedených oblastech. 
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Hmotné (fyzické) zdroje 

Podnik se řídí plánem investic, postupně dochází k údržbě, opravám a obnovám budov 

a strojního zařízení. Obnova strojů je prováděna za účelem modernizace, pokud je to 

pro podnik výhodné jak z finančního tak technického hlediska. Díky novému strojnímu 

zařízení jsou do podniku přinášeny nové výrobní možnosti, vyšší přesnost a spolehlivost ale 

zároveň i snižování nákladů. V posledních letech bylo investováno například do kamerového 

zabezpečení a počítačové sítě, tyto investice byly žádoucí z důvodů zabezpečení podniku. 

V podniku jsou také prováděny investice do zařízení na filtraci vzduchu, odplyňování, atp. 

tedy do zařízení zlepšujících pracovní prostředí (často na základě legislativních opatření). 

Proběhlé opravy a údržby budov byly nevyhnutelné pro svůj špatný technický stav. Mezi 

nejvýznamnější investici lze zařadit výstavbu haly barevných kovů v roce 2012, která byla 

spolufinancována z dotací EU, za jejíž pomoci byla rozšířena výrobní kapacita a výrobní 

možnosti. 

Konkurenční výhodou podniku je dodržování plánu investic a strategie udržitelného růstu 

na základě investic do podniku. Tento přístup podniku přináší snižování nákladů a možnosti 

efektivnější a přehlednější výroby s možností zaznamenávání dat samotnými výrobními 

zařízeními. Následná analýza takto získaných dat může podniku přinést například návrh 

na zlepšení technologických postupů.  

 

Lidské zdroje 

Lidské zdroje podniku jsou ze 75 % tvořeny dělníky a 28 % technickohospodářskými 

pracovníky, zhruba 14% zaměstnanců jsou ženy. Při zavádění certifikace byl kladen důraz 

na spolupráci všech zaměstnanců ze snahy o efektivnost a dodržování postupů. Budování 

vztahů k dosažení současné úrovně trvalo několik let a vyžadovalo mnoho úsilí. V současné 

době je uvědomění zaměstnanců v tom, že jejich dobré a využitelné nápady, které povedou 

ke zlepšení, přinesou něco jim samotným. Například při snížení výrobních nákladů získá 

podnik vyšší zisk, který může využít na svůj rozvoj a udržení nebo i k výplatě odměn. 

 

Finanční zdroje 

Finanční zdroje byly částečně analyzovány za začátku této kapitoly ve finanční analýze. 

Za konkurenční výhodu lze považovat možnost získat a samotné dosažení dotačních titulů 

MPO, například dotační titul Potenciál získaný na výstavbu slévárny neželezných kovů v roce 
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2012. Byla získána dotace ve výši 50% ze započitatelných výdajů podmíněná výzkumem 

a vývojem. Podnik by mohl, žádat i o dotace z fondů EU. 

 

Nehmotné zdroje 

Mezi konkurenční výhody lze řadit dobré jméno podniku Slévárna a modelárna Nové 

Ransko s.r.o., přátelské vztahy s odběrateli a dodavateli. Tyto vztahy jsou výsledkem letité 

spolupráce, řešení a předcházení problémů, navrhování zlepšení vlastností produktů 

a zvoleném přístupu podniku. Podnik by měl i nadále pracovat na přátelských vztazích 

s odběrateli a dodavateli na základě otevřeného přístupu. Mezi konkurenční výhodu se také 

řadí dlouholeté odborné vztahy technických pracovníků s ústavy vysokých technických škol, 

ale i jinými oborovými organizacemi. Touto vzájemnou spoluprací na vývoji a výzkumu je 

přinášen užitek pro všechny zúčastněné strany. Další výhodou je relativní stálost 

managementu firmy.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro konkurenceschopnost je nezbytná dobrá spolupráce 

s odběrateli, která bude mít za následek výrobky s vyšší přidanou hodnotou (projeví se 

i na ekonomických ukazatelích odvětví) a širším uplatnění. Dále musí být systematicky 

budováno dobré jméno.  
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5 ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉ SITUACE VYBRANÉHO PODNIKU A 

JEHO POSTAVENÍ V RÁMCI ODVĚTVÍ 

Finanční situace na konci sledovaného období se začíná stabilizovat. Další vývoj závisí 

na rozvoji nejenom tuzemské ale i evropské ekonomiky. Neboť podstatná část produkce 

směřuje na německy mluvící trhy. Významným aspektem ovlivňujícím rozvoj podniku je 

relativně nová hala neželezných kovů, jejíž výstavba proběhla v roce 2012 a díky ní došlo 

v podniku k rozšíření výrobní kapacity. 

5.1 Vyhodnocení finanční analýzy 

Finanční analýza byla provedena za pomoci hodnocení absolutních a relativních ukazatelů. 

Oba způsoby čerpají absolutní data z účetních výkazů. 

5.1.1 Vyhodnocení absolutní finanční analýzy 

Výraznou rozkolísanost v objemu zakázek lze sledovat i v horizontální analýze. Kde jsou 

vidět změny v řádů desítek procent jak kladným tak záporným směrem v průběhu 

zkoumaných let. 

Ve vertikální analýze je patrné větší využívání cizích zdrojů v průběhu let. Financování 

cizím kapitálem se stále pohybuje na udržitelném poměru. Cizí zdroje jsou pro podnik 

nezbytné, neboť umožnují investovat do nového zařízení, oprav, atp. Tyto investice jsou 

ve slévárenstvích charakteristické svou finanční náročností. 

5.1.2 Vyhodnocení relativní finanční analýzy 

Poměrové ukazatele rentability (ziskovosti) se odvíjely podle objemu zakázek. Tedy 

nejprve docházelo k rychlému  růstu, poté k výraznému poklesu a na konci sledovaného 

období k mírnému nárůstu, což by mohlo značit již ustalující se stav mírného růstu. 

Likvidita podniku ve sledovaném období postupně rostla, což bylo způsobeno růstem 

oběžných aktiv a to zejména krátkodobých pohledávek a zásob. Ale i přesto jsou hodnoty 

běžné a okamžité likvidity pod doporučovanými hodnotami. Podnik by měl tuto situaci 

zhodnotit a zamyslet se nad jejich zvýšením, například navýšením krátkodobého finančního 

majetku, jež ovlivňuje všechny druhy likvidity. Nízká likvidita by mohla vést k neschopnosti 

včasného hrazení závazků jak zaměstnancům, tak i dodavatelům, ale i ostatním věřitelům 

a následně ohrožení či ztrátě dobrého jména. 
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5.2 Vyhodnocení strategické analýzy 

Podnik může změnit vnitřní prostředí podniku, finanční zdroje poměrně snadno ale 

u lidských je zapotřebí trpělivost a komunikace, v nichž by se i nadále mělo pokračovat. 

S vnějším prostředím se podnik ovlivňuje navzájem a neustále, i když to na první pohled 

nemusí být patrné. 

5.2.1 Vyhodnocení Porterova modelu 

Podle Porterovy analýzy má podnik velmi dobré postavení, neboť existují bariéry vstupu 

pro novou konkurenci. Ani se neprojevují známky výrazného zvýšení vyjednávací síly 

dodavatelů nebo odběratelů. V současné době nejsou potencionální substituty na takové 

úrovni, aby významně ohrozily stávající výrobky. Konkurence v odvětví samozřejmě existuje, 

ale nemá destruktivní charakter.  

Obrázek 6: Vyhodnocení Porterova modelu pěti sil 

Zdroj: zpracováno dle [5, 31] 

5.2.2 Vyhodnocení analýzy zdrojů 

Podnik má konkurenční výhody zejména v oblasti lidských zdrojů a odborných vztahů 

za hranice podniku. Také má již za dobu své existence vybudováno dobré jméno. Mezi další 

výhody patří výzkum a vývoj, kterým se aktivně zabývá. Nesmí být opomenuty finanční 

Odběratelé – 
jejich vyjednávací 

síla: STŘEDNÍ 

Potencionální 
substituty – 
ohrožení: 
NÍZKÉ 

 Nově vstupující – 
ohrožení: 
NÍZKÉ  

Konkurenční 
ring  

 Dodavatelé – jejich 
vyjednávací síla 

STŘEDNÍ 
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zdroje, kde má možnost využívat dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jeho 

dotačních programů. Dále by se mohl podnik pokusit získat dotace i z fondů EU.  

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. provádí investiční činnost zaměřenou 

na udržitelný rozvoj společnosti. Tedy provádí potřebné opravy, ale i pořizuje nové zařízení, 

tak aby mohla vyrábět co nejefektivněji ale zároveň šetrně k životnímu prostředí. 

 

5.3 SWOT analýza 

Níže budou popsány a vyhodnoceny silné a slabé stánky podniku, posouzeny příležitosti, 

a reálné hrozby podniku, tato syntéza spojuje analýzu vnitřních a vnějších zdrojů. 

 

Tabulka 7: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Investiční činnost 

Členství v odborových organizacích (ČSS a 

Svazu sléváren) 

Strategie 

Dobré jméno podniku 

Výzkum a vývoj 

Marketingová činnost 

Nedostatečná kapacita skladu 

Stávající certifikace 

Organizace marketingové činnosti 

 

Příležitosti Ohrožení (hrozby) 

Technologický pokrok  

Ekonomický růst 

Slévárenské organizace, projekty 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

Dotace z fondů EU a MPO 

Spolupráce se školskými institucemi 

Požadavky na certifikaci (od jiné 

certifikační společnosti) 

Nedostatek kvalifikovaných pracovních 

sil 

Legislativa v oblasti životního prostředí 

Rychle se rozvíjející ekonomiky 
Zdroj: zpracováno dle [1,31] 

Silné stránky 

 Investice – v podniku dochází k postupné a plánované investiční činnosti. 

 Přístup k dotacím – zejména z MPO.  

 Dobré jméno. 
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 Strategie. 

 Vztahy - kladen důraz na budování a udržování dodavatelsko-odběratelských 

vztahů.  

 

Slabé stránky 

 Stávající certifikace – zejména z důvodů existence mnoha certifikačních 

společností a jejich nepřehlednosti musí podnik stále provádět výrobkové audity. 

 Marketing – není definována primární zodpovědnost. 

 Chybějící zpětná vazba od zákazníků.  

 Kapacita skladu – příležitostná nedostatečnost. 

 Nízká likvidnost – hodnoty jednotlivých likvidit se pohybují výrazně pod 

doporučenými hodnotami, může tak být ohrožena schopnost splácet závazky. 

 

Příležitosti 

 Pokračování růstu ekonomiky.  

 Vybudování další skladovacích prostor. 

 Poskytování skladovacích služeb pro zákazníky. 

 Dotaze z MPO a fondů EU (Operační program Zaměstnanost, Životní prostředí, 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). 

 Lze předpokládat růst celosvětové populace což bude vyžadovat růst metalurgie a tím 

pádem i slévárenství. [28] 

 Mohla by být využity i služby agentury CzechTrade, která spadá pod MPO. Tato 

agentura poskytuje informace, poradenství a asistenční služby, dále provádí exportní 

vzdělávání a také pořádá akce pro exportéry, kde umožnuje setkat se s potenciálními 

zahraničními odběrateli.[7]  

 Účast na projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Svazu průmyslu 

a dopravy ČR Rok průmyslu a technického vzdělávání, který má za cíl podporu zájmu 

žáků o technické obory. [20, 21] 
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Hrozby 

 Legislativa v oblasti životního prostředí - může být tak vyvolána zvýšená finanční 

náročnost odvětví. 

 Rychle se rozvíjející ekonomiky - typickým příkladem je Čína ale i Indie, sice se 

v posledních letech jejich tempo růstu snížilo, ale i přesto je výrazně vyšší než 

u evropských ekonomik. [28] 

 Přetrvávající výrobkové audity – jsou vyžadovány některými zahraničními 

odběrateli s certifikáty od jiných certifikačních společností, následkem může být 

ztráta odběratelů. 

 Nedodržení termínů – podnik se zaměřuje na zakázkovou výrobu, může se stát, že 

například z technických důvodů nebude dodržen termín dodání. 

 

 

5.3.1 Kvantifikace SWOT analýzy 

Pro lepší vypovídací schopnost je provedena kvantifikace jednotlivých položek SWOT 

analýzy. Obodování položek podle významnosti pomůže zjistit na které položky, je třeba se 

zaměřit. 

 

Váhou je určena významnost jednotlivých položek v dané kategorii, každá kategorie 

ve svém váhovém součtu dosahuje hodnoty 1. Čím nižší je váha u položky, tím méně je 

důležitá a naopak. 

 

Položky jsou obodovány na stupnici od 1 do 5. Přičemž nejnižší hodnotou je značena 

nejnižší míra spokojenosti. Je využita kladná (u příležitostí a silných stránek) i záporná 

(u hrozeb a slabých stránek) hodnota. 
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Tabulka 8: Kvantifikace SWOT analýzy 

Kategorie Položka Váha Body 
Váha x 
body 

Příležitosti 

Růst eknomiky 0,1 2 0,2 
Vybudování skladovacích prostor 0,2 2 0,4 
Služba skladování 0,1 1 0,1 
Dotace z programů MPO 0,3 4 1,2 
Dotace z fondů EU 0,2 3 0,6 
CzechTrade 0,05 1 0,05 
Rok průmyslu a technického 
vzdělávání 0,05 1 0,05 
Celkem 1  - 2,6 

Hrozby 

Legislativa 0,15 -4 -0,6 
Rychle se rozvíjející ekonomiky 0,15 -2 -0,3 
Přetrvávající výrobkové audity 0,3 -3 -0,9 
Nedodržení termínů 0,2 -1 -0,2 
Nízká likvidnost 0,2 -1 -0,2 
Celkem 1 - -2,2 

Silné stránky 

Investice 0,2 4 0,8 
Přístup k dotacím 0,1 3 0,3 
Spolupráce se školami 0,1 3 0,3 
Dobré jméno podniku 0,2 5 1,0 
Vztahy 0,15 4 0,6 
Strategie 0,25 4 1,0 
Celkem 1  - 4,0 

Slabé stránky 

Stávající certifikace 0,3 -3 -0,9 
Marketing 0,2 -3 -0,6 
Chybějící zpětná vazba 0,1 -2 -0,2 
Kapacita skladu 0,25 -3 -0,9 
Míra likvidity 0,15 -2 -0,3 
Celkem 1  - -2,9 

Zdroj: zpracováno dle [31] 

Pro vyhodnocení tabulky byly provedeny výpočty: 

 Součet výsledků interní části analýzy, kde jsou hodnoceny silné a slabé stránky 

podniku, a to: 4,0 – 2,9 = 1,1 

 Součet výsledků externí části analýzy, kdy se pro výpočet využijí hrozby 

a příležitosti, a to: 2,6 – 2,2 = 0,4 

 Konečná bilance, je tvořena součtem externí a interní analýzy, a to: 1,1 + 0,4 = 1,5 
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Výsledkem kvantifikace SWOT analýzy je hodnota 1,5. Jako hranice mezi příznivým 

a nepříznivým výsledkem je hodnota 0,5. Z toho je patrný příznivý výsledek analýzy 

v podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. I přes příznivé výsledky je nutno 

sledovat jednotlivé položky a snažit se o zlepšení výsledku.  

Položky představující významný možnosti zlepšení jsou „Stávající certifikace“ 

a „Kapacita skladu“ řazené ve slabých stránkách. Položkou představující ohrožení je 

„Legislativa“ změna legislativy nelze ovlivnit podnikem. 

 

5.4 Predikce dalšího vývoje podniku 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. bude pravděpodobně i nadále vyrábět 

a exportovat do německy mluvících zemí. Prováděný výzkum by mohl přinést technologie 

spořící čas a snižující náklady.  

Spolupráce se studenty, ale i školami šíří povědomí o podniku a zlepšuje dobré jméno. 

Z této skutečnosti bude Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. získávat postupně výhody. 

Na základě spolupráce se školami může pro sebe získat schopné zaměstnance na základě 

doporučení nebo budou vybráni přímo podnikem. Tato spolupráce přináší možnosti 

analyzování oblastní podniku, které bývají opomíjeny, přinést inovaci technologického 

postupu, atp. Také mohou být studenti a odborní pracovníci inspirování k řešení problémů 

v oboru, či nové oblasti výzkumu. 

 

Obrázek 7: Predikce vývoje likvidity na rok 2015 

Zdroj: zpracováno dle [18, 31] 
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Predikce byla vypočítána podle lineární spojnice trendu, do jeho vzorce byly dosazeny 

hodnoty a následně byl proveden graf s hodnotami minulého období spolu s predikcí na rok 

2015. 

Výpočty: 

 Běžná likvidita: y = 0,0535x + 1,0175 po dosazení x: y = 0,0535*7 + 1,0175 = 

1,392 

 Pohotová likvidita: y = 0,0317x + 0,5499 po dosazení x: y = 0,0317*7 + 0,5499 = 

0,7718 

 Okamžitá likvidita: y = 0,0005x + 0,0593 po dosazení x: y = 0,0005*7 + 0,0593 = 

0,0628 

Hodnota x pro rok 2015 se rovná sedmi, neboť je to sedmé sledované období. 

Na výše uvedeném obrázku je znázorněna predikce vývoje likvidity, určená na základě dat 

z předchozích let, spolu s hodnotami z předešlých období pro lepší názornost. 

 

Obrázek 8: Predikce vývoj čistého pracovního kapitálu na rok 2015 

Zdroj: zpracováno dle [18, 31] 

Predikce byla vypočítána podle lineární spojnice trendu, do jeho vzorce byly dosazeny 

hodnoty a následně byl proveden graf s hodnotami minulého období spolu s predikcí na rok 

2015. 

Výpočet: y = 2957,8e0,3764x po dosazení za x: y = 2957,8e0,3764*7=30090,6913 

Hodnota x pro rok 2015 se rovná sedmi, neboť je to sedmé sledované období. 
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Na výše uvedeném obrázku je uvedena predikce čistého pracovního kapitálu soplu 

s hodnotami z předešlých let pro svoji vypovídající schopnost v čase. Z rostoucího trendu lze 

usuzovat, že roste zdroj, o který může být snížena hodnota podniku, aniž by to ohrozilo jeho 

existenci, pokud bude třeba.  

5.5 Doporučení pro další rozvoj podniku 

Autorka níže uvedené doporučuje na základě provedené analýzy a zhodnocení: 

 I nadále pokračovat v investiční činnosti, která může vést k výraznému snížení 

nákladů, objevení nových technologií a tedy k udržitelnému rozvoji podniku. 

 Podnik musí dále budovat své dobré jméno, které by se mělo ukotvit v povědomí 

oboru. Jedním z důvodů proč by se na to společnost měla zaměřit, je 

i potencionální vstup podniků z rychle se rozvíjejících ekonomik. Pokud by přestal 

podnik budovat své dobré jméno, mohlo by se časem vytrácet z povědomí, a to by 

mělo neblahý vliv na rozvoj podniku. 

 Měla by být zvážena aktivní účast na zahraničních veletrzích, kde by došlo 

k prezentaci podniku a získání nových zákazníků, dodavatelů ale i podniků pro 

kooperaci. Tato aktivita by však s sebou nesla poměrně vysoké náklady ale 

i mnoho potřebného času na přípravu. Vyhodnocení tohoto návrhu je již pouze 

na podniku. 

 Podnik by měl zvážit využití operačního programu EU Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost 2014-2020, například se zaměřením na úspory energie 

nebo zvýšení podílu materiálového a energetického využívání odpadů, které jsou 

součástí jedné kategorie operačního programu. 

 Měla by být zhodnocena účast na projektu Rok průmyslu organizovaným 

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Za pomoci tohoto 

projektu, by mohl podnik získat potenciální budoucí zaměstnance, na základě 

rozvinutí spolupráce se středními školami. Zároveň by mohl do určité míry ovlivnit 

i obsah učební látky. Také by mohl ve spolupráci se základními školami 

naplánovat návštěvy těchto zařízení spojených s představením oboru a podniku. 

Pokud by se vhodným způsobem zdůraznil nedostatek kvalifikovaných pracovních 

sil, mohla by tato skutečnost působit motivačně pro žáky, jež by uvažovali 

o vzdělání v oboru, neboť je zde vysoké uplatnění absolventů. Tímto by podnik 

mohl získat v budoucnu kvalifikovanou pracovní sílu. 
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ZÁVĚR 

Vzhledem k nestabilnímu počtu zakázek, je podnik nucen v obdobích nenaplněné výroby 

přijímat operativní opatření pro snižování nákladů a zvýšit svou aktivitu oslovováním 

potencionálních dodavatelů. Vzhledem k povaze zakázek jsou vyřizovány v rámci několika 

dní, týdnů nebo i měsíců od poptávky po předání všech výrobků. Na výrazné výkyvy 

množství zakázek měla vliv doznívající poptávková krize, která po svém skončení přinesla 

„boom“ zakázek a poté nastal opět úpadek. Situace by se již mohla ustalovat a nemělo by 

docházet k výrazným výkyvům. 

Dále je velice důležitým aspektem výzkum a vývoj slitin, postupů šetrných k životnímu 

prostředí a jejich aplikace. Tyto výrobní postupy umožní dosahovat u výrobků vyšších 

užitných vlastností za nižších nákladů. Tento přístup umožňuje existenci a rozvoj podniků 

v odvětví. 

Výhodami Slévárny a modelárny Nové Ransko, s.r.o. je dlouholetá spolupráce 

se zahraničními odběrateli, dobré jméno a vztahy. Toho by si podnik měl být vědom 

a neustále by se měl snažit o zlepšování tohoto stavu a přístupu. 

SWOT analýza podniku hodnotí vnitřní a vnější prostředí a to silné a slabé stránky 

podniku a hrozby a příležitosti okolí. Mezi silné stránky podniku jsou řazeny inovace, které 

jsou nezbytné pro další vývoj. Pro financování inovací se využívají zejména cizí zdroje, 

podnik se snaží využívat i dotace. Tento postup doporučuje autorka i nadále, a také 

doporučuje zvážení využití dotací nejenom z programů MPO, ale i z dotačních fondů EU. 

Autorka práce, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, dále doporučuje i nadále 

spolupracovat se školskými institucemi a oborovými organizacemi a zvážit účast v projektu 

Rok průmyslu. Tímto byly splněny cíle práce formulované v jejím úvodu. 

Přínosem práce je prozkoumání finanční situace podniku, vyhodnocení zkoumaných 

ukazatelů a návrhy pro zlepšení finanční stability. Práce bude využita pro další zhodnocení 

stávajícího přístupu k likviditě podniku, a následcích dalšího možné vývoje. Také přináší 

pohled na vývoj ukazatelů ziskovosti ve sledovaném období, které bylo pro podnik náročné 

zejména z důvodu nedostatku zakázek v období celosvětového poklesu ekonomik. Dále je 

prozkoumáno vnitřní i vnější prostředí podniku, zhodnocena situace a navrhnuto řešení, která 

by podniku mohly přinést užitek, zejména v oblasti možných příležitostí, například 

spolupráce na programu Rok průmyslu, který by mohl v budoucnu přinést více 
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kvalifikovaných pracovních sil, a využití služeb CzechTrade, který by mohl pomoci 

s prozkoumáním, komunikací a organizací činností na zahraničních trzích.  

Mezi očekáváné změny v budoucnu je řazeno rozsáhlé a efektivní využívání komunálního 

odpadu, který obsahuje kovy a slitiny v malém množství. Tento potenciální zdroj není 

v současné době využíván zejména z ekonomicko-technologických důvodů. Strategií, kterou 

podnik má, tedy udržitelný rozvoj za pomoci výzkumu a vývoje, je v současné době 

rozšířenou. Neboť i ostatní podniky v dnešní době chápou, důležitost udržitelného rozvoje, 

který je základem životnosti podniků. Strategie zaměřená pouze na zisk může podnik rychle 

zničit. Lze tedy očekávat konkurenci i v oblasti výzkumu a vývoje. 

Vzhledem k rozkolísanosti objemu zakázek v jednotlivých letech sledovaného období, 

nelze jednoznačně určit, zda se poptávka bude již po dobu několika let stabilně, ale pomalu 

zvyšovat, nebo bude docházet „ve vlnách“ k poklesu a růstu zakázek, jak tomu bylo 

ve sledovaném období, avšak již menšími „skoky“. Očekávaný vývoj, naznačuje stabilní 

a pomalý růst od roku 2015. 
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