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Anotace 
Práce se zabývá finanční analýzou společnosti WITTE Nejdek s.r.o. s prognózou 
do budoucnosti. Využitím teoretických základů je provedena analýza WITTE 
Nejdek s.r.o. pomocí finančních ukazatelů, ukazatelů produktivity, studiem 
trendu charakteristik podniku a komplexními indexy hodnocení podniku. Stejně 
tak je vytvořena analýza konkurence. S tou je v kratším časovém období WITTE 
s.r.o. porovnán pro zhodnocení konkurenceschopnosti podniku. Na základě 
zjištěných informací je zpracována předpověď budoucího vývoje s nastíněním 
možných cest vývoje a zhodnocením. 
 
Klíčová slova 
Finanční analýza, WITTE, Nejdek, automotive, krize, prognóza, finanční 
ukazatelé, ukazatelé produktivity 
 
 
 
Anotation 
The thesis is about financial analysis of WITTE Nejdek s.r.o. company with 
prognosis of future development. Fundamentals of company financing are used 
for creating the financial analysis WITTE Nejdek s.r.o. using financial and 
productivity indicators, studying the trend of characteristics of the company and 
complex indices for company evaluation. Analysis of competition is made as 
well. WITTE Nejdek s.r.o. is compared to the competition in a shorter time period 
to obtain information of its competitiveness. As a result, the prognosis of future 
development is made with evalution.  
 
Key words 
Financial analysis, WITTE, Nejdek, automotive, crisis, prognosis, financial 
indicators, productivity indicators 
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1 Úvod 
Finanční analýza podniku je důležitým nástrojem pro jeho hodnocení. Vypovídá 
o schopnosti podniku hospodařit se svými zdroji. Nejde jen o hodnocení 
společnosti. Finanční analýza poskytne základ pro předpověď vývoje do 
budoucna.   
Předpověď vývoje a zhodnocení možností je cílem bakalářské práce.  
Prvním krokem je stanovení a definice základních pojmů, finančních nástrojů a 
metod. Poté bude uvedena charakteristika firmy a jejího zázemí v letech 2006 – 
2017.  
Druhým krokem je finanční analýza WITTE Nejdek s.r.o. v letech 2006 – 2017. 
Během analýzy budou uvedeny dílčí prognózy a hodnocení. Bude využito 
finančních ukazatelů, ukazatelů produktivity a sledování trendu charakteristik 
společnosti. Porovnání s konkurencí v letech 2014 – 2017 využije stejné nástroje 
a poskytne informace o konkurenceschopnosti WITTE. V závěru budou využity 
komplexní indexy pro hodnocení společnosti. 
Třetím a posledním krokem je uvedení prognóz, které vyplývají z celé analýzy. 
Budou popsány cesty, kterými se firma může ubírat. Dojde k jejich zhodnocení.  
V závěru dojde ke shrnutí dílčích zjištění do stručné a ucelenější formy. 
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2 Teoretická část 
2.1 Finanční teorie 
V práci je předpokládaná základní znalost některých běžných pojmů, jako je 
podnik/firma a podrobnější definice těchto pojmů nebudou uvedeny.  
Finance jsou důležitým zdrojem podniku. Bez nich nemůže žádný podnik 
fungovat. Jejich zisk podmiňuje úspěch. Mezi další zdroje patří zaměstnanci, 
know-how či materiál. Proto je důležité zdroje optimálně využívat. Hodnocením 
schopnosti podniku nakládat se svými financemi se zabývá finanční analýza. 
Špatné zacházení s penězi může vést ke špatným výsledkům firmy nebo i k jejímu 
bankrotu.  
Přehled o podnikových financích zaznamenává účetnictví. Používané je podvojné 
účetnictví, které zapisuje každou položku na dvou místech. Zásady účetnictví 
jsou dány v rámci podniku, státu a mezinárodních institucí. Jelikož se historicky 
zásady účetnictví liší pro různé státy, je snaha o jejich sjednocení, a to především 
se vztahem ke globalizaci. Tyto sjednocující standardy jsou dány 
v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS – International 
financial reporting standarts). Ty napomáhají českým společnostem, neboť např. 
zohledňují plnou hodnotu leasingu a české společnosti si pak lépe stojí 
v porovnání se zahraničními (než při použití českého účtování). IFRS však nelze 
využít pro výpočet daně na českém území a firmy nemají na vybranou a musí 
účtovat podle českého účetnictví s možností účtovat navíc podle IFRS.  
2.1.1 Základní pojmy 
Data jsou běžným pojmem, budou však definována kvůli způsobu rozdělení, 
relevantnosti a přístupu k nim. Jeden způsob dělení dat je: 

 Interní 
 Externí. 

Interní data jsou neveřejná data, která společnost nemá povinnost nebo vůli 
publikovat. Jsou běžně dostupná určité skupině zaměstnanců, kde podle citlivosti 
může jít například o skupinu všech zaměstnanců nebo jen skupinu manažerů ze 
středního managementu. Veřejnost k nim však nemá přístup.  
Často se jedná o cenovou politiku, marže jednotlivých produktů či specifické 
náklady. Tím se nemluví o informacích, které jsou uvedeny ve veřejně 
dostupných výročních zprávách nebo na jiných, veřejně dostupných místech.  
Externí data jsou data veřejně přístupná, zpravidla pak jde o výroční zprávy. 
Z těch pak čerpá firma, která vypracovává finanční analýzu či posudek pro vlastní 
účely (či pro účely 3. strany jako zprostředkovatel). Externí data mohou být 
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přístupná online nebo na příslušném úřadě a není třeba žádné oprávnění k jejich 
nahlížení.  
Vlastní kapitál (VK) je takový kapitál, který je přímým majetkem firmy. Může jít 
o základní kapitál, který se skládá při zakládání firmy (případně se zvyšuje 
s expanzí) nebo výsledek hospodaření (zisk), tedy přímý výsledek fungování 
společnosti. Vlastní kapitál nese riziko.  
Cizí kapitál (CK) je kapitál, který firma získává z vnějších zdrojů – zpravidla ve 
formě půjček, závazků vůči zaměstnancům (za odvedenou práci) nebo faktura 
s odloženou splatností. Využíván pro pákový efekt – pomocí malého objemu VK 
je využíván velký objem CK.  
Kapitál má svoji cenu. Ta je, z hlediska investora, daná rizikem a požadovanou 
výnosností. VK má vyšší riziko – a tím i vyšší požadovanou výnosnost. Riziko 
je především dáno rizikem vlastníka společnosti, který VK riskuje vlastní obživu. 
Cizí kapitál je zatížen nižším rizikem, ale požadovaná výnosnost má svůj vliv. 
Náklady na kapitál nejsou konstantní. Určuje se WACC – vážený průměrný 
náklad na kapitál (weight average cost of capital) pomocí kterého se náklady určí. 
Cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál a jeho využívání se nazývá finanční 
páka. Ta zvedá výnosnost VK pomocí CK. Aby finanční páka působila pozitivně, 
musí splňovat podmínku (Zdroj: SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční 
řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 
Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0413-0.): 

> . 
Rovnice 1 – Podmínka pozitivního působení finanční páky 

EBIT (Earning before interest and taxes) značí zisk před úroky a daněmi, rd pak 
úrokovou míru úvěru.  
Stejně jako je CK levnější než VK, jsou KRZ (krátkodobé závazky) levnější než 
dlouhodobé. Kratší vázanost kapitálu snižuje cenu, ale zvyšuje riziko pro podnik, 
který musí mít schopnost splatit svůj závazek.  
Obratový cyklus peněz je proces, při kterém peníze mění svou formu v podniku. 
V běžném cyklu jsou fáze:  

1. Nákup materiálu za peníze (peníze -> zásoby) 
2. Výroba nedokončených výrobků ze zásob (zásoby -> zásoby nedokončené 

výroby) 
3. Výroba konečných výrobků z nedokončených (zásoby nedokončené 

výroby -> zásoby dokončené výroby) 
4. Prodej výrobků na fakturu (zásoby dokončené výroby -> pohledávky) 
5. Inkaso pohledávek (pohledávky -> peníze). 
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Čtvrtý krok může být vynechaný při okamžitém inkasu. Kapitál takto vázaný a 
obíhající v podniku se nazývá pracovní kapitál. 
Pracovní kapitál (PK) je oběžný majetek – zásoby, pohledávky a krátkodobý 
finanční majetek (hotovost, bankovní účet). Krytí pracovního kapitálu probíhá 
často cizím kapitálem. Jsou tři základní přístupy – konzervativní, vyrovnaný a 
rizikový (Zdroj: FREIBERG, František. Financování podniku. Praha, 2018.).  
 

NOM VK 
CK dl. 

OM CK kr. 
Tabulka 1 – Krytí PK 

V Tabulka 1 jsou použity zkratky: 
 NOM – neoběžný majetek 
 OM – oběžný majetek 
 VK – vlastní kapitál 
 CK dl. – cizí kapitál dlouhodobý 
 CK kr. – cizí kapitál krátkodobý. 

Platí, že čím více je ke krytí použito krátkodobého cizího kapitálu, tím více rizika 
na sebe firma bere.  
Přístupy se liší v poměru, jakým se kryje pracovní kapitál. Vyrovnaný přístup 
kryje NOM (NOM je jiné označení pro DM – dlouhodobý majetek) pomocí VK a 
CK dlouhodobého a OM (OM je jiný název pro OA – oběžná aktiva) pomocí 
kombinace CK dlouhodobého a krátkodobého. Rizikovější přístup používá ke 
krytí více CK krátkodobého, konzervativnější přístup více CK dlouhodobého.  
Čistý pracovní kapitál (ČPK) se vypočte dle vztahu: 

Č = −  [1] 
Rovnice 2 - ČPK 

to znamená pracovní kapitál snížený o krátkodobé závazky. Optimálně jde o 
nízké kladné číslo (Zdroj: Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital). In: 
ManagementMania.com [online]. Wilmington (DE) 2011-2019, 18.04.2016 [cit. 
31.03.2019]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/cisty-pracovni-
kapital) z důvodu, že je financován dlouhodobým majetkem, který je dražší než 
krátkodobý. Ideální je ČPK=0, ale v praxi se doporučuje mírně kladný.  
K tomu lze optimalizovat zásoby (materiálu, surovin, nedokončené výroby a 
dokončené výroby) pomocí různých metod tak, aby společnost neměla zbytečně 
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velké zásoby (a PK, potažmo ČPK). Nesmí být však ani příliš malé, aby 
nedostatek zásob neomezoval výrobu. Mezi přístupy k optimalizaci zásob patří 
just-in-time systém, který je navržený na co nejnižších nákladech (nejlépe 
žádných) s tím, že veškeré produkty nutné pro výrobu dorazí přesně ve chvíli, 
kdy je nutné jich využít a v takovém množství, aby stačily a nepřebývaly. Tento 
systém si má výhodu nízkých skladových požadavků a s tím spojených nákladů, 
ale zvedá se cena za logistiku – musí být optimalizovaná a dobře naplánovaná. 
Zahrnuje vysoké pokuty dodavatelům při zameškání dodávky. Dalším systémem 
je ABC. Ten se inspiruje Paretovým pravidlem 80 na 20, tedy že 80 % zásob je 
tvořeno pouhými 20 % položek a na ty je nutno se zaměřit.  
Pohledávky jsou závazky druhých vůči společnosti. Jde například o faktury, které 
zatím odběratel neuhradil. Stává se, že je ani neuhradí. Proto je důležitá platební 
politika podniku. Volnější politika přivábí zákazníky, ale je větší riziko, že 
pohledávka nebude inkasována. Zároveň tím má podnik vázané značné 
prostředky tak, že s nimi nemůže nic dělat. Podnik může prodávat přes 
dodavatelský úvěr (skonto) – nabídne slevu (může být předem sjednaná) za brzké 
uhrazení. Nabídka skonta (nebo popis na faktuře) pak může vypadat jako „5/15 
netto 30“, to znamená slevu 5 % při zaplacení do 15 dnů místo 30 dní.  
Příjem a výnos, či také tržba, jsou běžné pojmy, které se běžně pletou nebo se 
berou za jedno a to samé. Příjem je přijetí peněz (v hotovosti, na účet), výnos je 
na papíře – jde o uskutečněný prodej. Výnos nemusí vždy být a znamenat příjem, 
příjem nemusí být vždy následkem výnosu. Výnos, který není příjmem, může být 
uskutečněný prodej (na fakturu), který nebyl nikdy proplacen. Příjem, který není 
výnosem nebo jeho následkem může být pojistné plnění následkem pojistné 
události.  
Výdaj a náklad jsou běžné pojmy podobné příjmu a výnosu. Rovněž se často 
zaměňují nebo vydávají za stejný pojem. Výdaj je opak příjmu – jde o skutečně 
vydané a předané peníze, náklad je opak výnosu. Náklad je spotřebou zdroje. 
Rozdíl mezi příjmem a výdajem dává základ pro cash-flow. Toto je známo všem, 
kteří mají bankovní účet – historie transakcí je pak jejich vlastní cash-flow výkaz 
příjmů a výdajů. Snaha je mít vyšší příjmy než výdaje. 
Rozdíl mezi výnosem a nákladem je zisk, resp. výsledek hospodaření (VH). Je 
výsledkem Výkazu zisku a ztrát (objevuje se též Výkaz zisků a ztrát, výkaz zisků 
a ztráty, obecně se hovoří o výsledovce) a figuruje jako část výkazu Rozvaha.  
Zisk je tedy rozdíl mezi výnosy a náklady. Čistý zisk je zisk po zdanění dle 
daňové sazby daného státu. 
Odpis je druh nákladu, pomocí kterého bude názorně vysvětlen rozdíl mezi 
výdajem a nákladem. Odpis vyjadřuje znehodnocení majetku (peněžní snížení 
hodnoty opotřebením). Tento pojem byl změněn po roce 2015 na „úpravy 
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hodnot“. Je zažitý a dodnes se používá. Velikost odpisů závisí na legislativě státu, 
ceně odepisovaného majetku, odpisové skupině a způsobu odepisování. 
Odepisovat lze lineárně, kdy je hodnota odpisů v čase stejná, progresivně, kdy 
postupně roste, nebo degresivně, kdy se postupně snižuje.  
Podnik ABC se rozhodl pořídit stroj za 10 000 000 Kč a odepisovat ho (snižovat 
jeho hodnotu) po dobu 10 let. Podnik při nákupu převedl 10 000 000 Kč firmě 
DEF, od které stroj pořídil (=výdaj). Každý další rok pak ve svém účetnictví 
zapisuje odpis stroje ve výši 1 000 000 Kč (=náklad). Tím každý rok po dobu 10 
let snižuje svůj výsledek hospodaření o 1 000 000 Kč, přestože první rok vydal 
10 000 000 Kč a zbylých 9 let žádné peníze nevydal. 
S malou obměnou lze na stejném příkladě vysvětlit i rozdíl mezi příjmem a 
výnosem. 
Podnik ABC se rozhodl pořídit stroj za 10 000 000 Kč na fakturu (jde o 
odloženou splatnost částky) od firmy DEF a odepisovat ho (snižovat jeho 
hodnotu) po dobu 10 let. Uzavřením obchodu měla firma DEF výnos 10 000 000 
Kč (=výnos DEF). Podnik ABC 3 měsíce po nákupu převedl 10 000 000 Kč 
(=výdaj ABC) firmě DEF, od které stroj pořídil, a firmě DEF přišly peníze druhý 
den na účet (=příjem DEF). ABC každý rok ve svém účetnictví zapisuje odpis 
stroje ve výši 1 000 000 Kč (=náklad ABC). Tím každý rok po dobu 10 let snižuje 
svůj výsledek hospodaření o 1 000 000 Kč, přestože první rok vydal 10 000 000 
Kč a zbylých 9 let žádné peníze nevydal. 
2.1.2 Ukazatelé produktivity 
Ukazatelé produktivity sledují nejen finanční ukazatele a posuzují schopnost 
podniku efektivně využívat své zdroje. Mezi ukazatele patří takové, které sledují 
výkonnost podniku ve vztahu k zaměstnancům – jejich počtu a nákladům na 
mzdy, osobní náklady, přidanou hodnotu a průměrnou mzdu.  
2.1.3 Finanční ukazatelé 
Finanční ukazatelé jsou koeficienty získané výpočtem ze získaných dat. Mají 
lepší vypovídací hodnotu než původní data – může jít o ukazatele likvidity, 
rentability, obratu, zadluženosti a dalších. Jednotlivě budou vysvětleny dále.  
Ukazatelé mohou být absolutní (tokové nebo stavové) nebo relativní. Absolutní 
ukazatelé jsou k nalezení ve finančních výkazech výroční zprávy, stavové 
v rozvaze, tokové v Cash-flow a ve výkazu zisku a ztrát. Jde o konkrétní čísla 
(tržby, náklady, pohledávky, vlastní kapitál…). Stavové charakterizují stav 
v určitém momentu, tokové udávají stav během určitého období.  
Likvidita firmy vyjadřuje schopnost firmy splácet své závazky. Jsou tři úrovně 
(někdy též druhy) likvidity. Principy uvažování likvidity je následující: 
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1. Je nutno uhradit krátkodobé závazky (krátkodobé úvěry, dodavatelé, 
faktura za materiál…) – společnost zaplatí peněžními prostředky, jež má 
k dispozici 

2. Firma stále nemá dostatek peněžních prostředků – využije pohledávky 
(inkasem či jejich prodejem) 

3. Firma stále nemá dostatek prostředků na pokrytí krátkodobých závazků – 
rozprodá zásoby. 

Jestliže společnost dojde ke kroku 3, znamená to problémy. Nelze totiž vyrábět 
bez materiálu a nemá prostředky na pořízení nového. Od těchto kroků se odvíjí 
různé stupně likvidity. 
Likvidita 1. stupně, zvaná okamžitá nebo peněžní (cash position ratio), vyjadřuje 
schopnost podniku uhradit své závazky pouze z disponibilních prostředků 
(hotovost v pokladně, peníze na bankovním účtu). Vztah pro výpočet: 

=  [1] 
Rovnice 3 – OL 

zkratky použité ve vzorci: 
 PP – peněžní prostředky (hotovost, peníze na bankovním účtu) 
 KRZ – krátkodobé závazky. 

KRZ jsou jiný pojem pro CK krátkodobý. Hodnoty se dosazují ve stejných 
jednotkách – Kč, tisíce Kč, Euro apod. Doporučená hodnota okamžité likvidity 
se pohybuje v rozmezí 0,2 - 0,5 (Zdroj: Okamžitá likvidita (Cash point ratio) 
[online]. Management mania, 2018 [cit. 2018-11-03]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/okamzita-likvidita). 
Likvidita 2. stupně, též pohotová (quick asset ratio), udává schopnost podniku 
uhradit krátkodobé závazky pomocí peněžních prostředků (PP) a pohledávek. 
Vztah pro výpočet: 

= + ℎ á   [1] 
Rovnice 4 - PL 

kde hodnoty se dosazují ve stejných jednotkách – Kč, tisíce Kč, Euro apod. 
Doporučená hodnota pro pohotovou likviditu se pohybuje v rozmezí 1 - 1,5 
(Pohotová likvidita (Zdroj: QR - Quick Ratio) [online]. Management mania, 2018 
[cit. 2018-11-03]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/pohotova-
likvidita). Některé zdroje uvádějí rozmezí 0,7 - 1,2 (Zdroj: 70+ poměrových 
ukazatelů používaných ve FinAnalysis. FinAnalysis [online]. [cit. 2019-04-04]. 
Dostupné z: http://www.finanalysis.cz/pouzite-pomerove-ukazatele.html).  
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Likvidita 3. stupně, též běžná (current ratio), vyjadřuje schopnost podniku hradit 
své krátkodobé závazky pomocí oběžného majetku (oběžných aktiv). Vztah pro 
výpočet: 

= + ℎ á + á  [1] 
Rovnice 5 - BL 

kde hodnoty se dosazují ve stejných jednotkách – Kč, tisíce Kč, Euro apod. 
Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje v rozmezí 1,8 – 2,5 (Zdroj: 
Běžná likvidita (CR - Current Ratio) [online]. Management mania, 2018 [cit. 
2018-11-03]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/bezna-likvidita). 
Některé zdroje uvádí 1,5 (Zdroj: 70+ poměrových ukazatelů používaných ve 
FinAnalysis. FinAnalysis [online]. [cit. 2019-04-04]. Dostupné z: 
http://www.finanalysis.cz/pouzite-pomerove-ukazatele.html) jako 
akceptovatelnou hodnotu.  
Doporučené hodnoty likvidity se liší dle zdrojů. Čím má podnik stabilnější a 
zajištěnější příjmy, tím nižší může být hodnota jednotlivých likvidit. Běžná 
likvidita však nesmí klesnout pod hodnotu 1, neboť by to znamenalo, že by 
podnik musel rozprodávat dlouhodobý majetek (např. stroje, budovy) v případě 
vyplácení krátkodobých závazků. Nejenže by tedy přišel o veškeré peníze, 
pohledávky a zásoby (ať jde o materiál, nedokončené nebo dokončené výrobky 
atd.) ale i o stroje, potažmo budovy a pozemky, které k výrobě potřebuje. Zároveň 
lze doporučit, aby hodnota pohotové likvidity byla větší než 1. Tím si firma 
zajistí, že pro uhrazení krátkodobých závazků nikdy nebude muset rozprodávat 
zásoby. Platí však, že firmy s dobře zajištěnými příjmy mohou mít ukazatel 
likvidity nižší.  
Ukazatelé rentability zahrnují několik druhů finančních ukazatelů: 

 Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) 
 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed) 
 Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) 
 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 
 Rentabilita investice (ROI – Return on Investment). 

Způsoby výpočtu jsou podobné. Základní myšlenka je určení poměru mezi 
ziskem (čistý zisk EAT, zisk před úroky a zdaněním EBIT) a sledovanou 
veličinou. Vztahy jsou:  

=  [1] 
Rovnice 6 - ROA 
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=
= Vlastní kapitál + Rezervy + Dlouhodobé závazky + Bankovní úvěry dlouhodobé [1] 

Rovnice 7 - ROCE 

= ž  [1] 
Rovnice 8 - ROS 

= í á  [1] 
Rovnice 9 - ROE 

=  [1]. 
Rovnice 10 - ROI 

Rovnice 7 byla převzata z rentabilita investovaného kapitálu (Zdroj: ROCE – 
Return on Capital Employed). In: ManagementMania.com [online]. Wilmington 
(DE) 2011 - 2019, 01.12.2015 [cit. 31.03.2019]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/rentabilita-investovaneho-kapitalu), Rovnice 
6 - Rovnice 10 kromě Rovnice 7 z přednášky Financování podniku (Zdroj: 
FREIBERG, František. Financování podniku. Praha, 2018.).  
Pro výpočty lze zaměnit EAT a EBIT. EBIT je vhodnější, pokud se mění úroková 
sazba nebo daně. Je tedy lepší pro meziroční srovnání nebo analýzu víceletého 
trendu. Různé zdroje doporučují různé použití. 
Ukazatelé se liší pro různá odvětví – například pro ROS platí, že se pohybuje od 
2 – 50 % a měl by být vyšší než 10 % (Zdroj: Rentabilita tržeb (ROS – Return on 
Sales). In: ManagementMania.com [online]. Wilmington (DE) 2011-2019, 
16.08.2016 [cit. 31.03.2019]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/rentabilita-trzeb). 
Ukazatelé zadluženosti jsou ukazatele zaměřující se na CK. Podávají informaci o 
využívání CK, struktuře, a poměru k VK. Patří sem například: 

 Poměr VK a aktiv 
 Poměr CK a aktiv 
 Ukazatel věřitelského hlediska 
 Ukazatel úrokového krytí 
 Doba splácení dluhů 

a další. Pro dobu splácení dluhů se využije vzorec (Zdroj: • KNÁPKOVÁ, 
Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční 
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analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2.): 

= í á −
í  [ ], 

Rovnice 11 – Doba splácení dluhů 
a je-li použito CF za rok (a zbylé hodnoty, též, z roční uzávěrky), výsledek je 
v rocích.  
Obrat aktiv/zásob vypovídá, kolikrát tržby převyšují aktiva/zásoby (např. tedy, 
kolikrát se obnovily zásoby). Výpočet je následující (Zdroj: SCHOLLEOVÁ, 
Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0413-0.): 

 á = ž
á  [1]. 

Rovnice 12 – Obrat zásob 
Pokud by šlo o aktiva, je doporučené, aby měl ukazatel hodnotu větší než 1 
(Zdroj: KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel 
ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně 
aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 
978-80-271-0563-2.). Ve vzorci by nahradili zásoby. Jde o celoroční tržby. 
Doba obratu (DO) zásob udává, za jak dlouho se zásoby obnoví. Výpočet je 
následující (Zdroj: SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro 
neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert 
(Grada). ISBN 978-80-271-0413-0.): 

  á = á
ž360

 [1]. 

Rovnice 13 – Doba obratu zásob 
Tržby jsou ve vzorci děleny 360 dny – jde o tzv. ekonomický rok. Místo 
jmenovatele jde tedy dosadit denní tržby. Místo zásob lze počítat dobu obrazu, 
aktiv nebo dobu splatnosti pohledávek a krátkodobých závazků. 
2.1.4 Bilanční pravidla 
Bilanční pravidla se zabývají, z jakých zdrojů se financuje majetek. Patří sem 
následující pravidla (Zdroj: SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení 
pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert 
(Grada). ISBN 978-80-271-0413-0.): 
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 Zlaté bilanční pravidlo 
 Pravidlo vyrovnání rizika 
 Pravidlo Pari 
 Růstové pravidlo. 

Zlaté bilanční pravidlo je základní, ve kterém se má DM (dlouhodobý majetek) 
krýt z VK a CK dlouhodobého, zatímco OA (oběžná aktiva) z KRZ (KRZ jsou 
CK krátkodobé). Celková zadluženost by neměla být příliš vysoká. 
Podle pravidla vyrovnání rizika by měl podnik financovat svůj majetek alespoň 
z 50 % z VK. Pravidlo je podřazené zlatému bilančnímu pravidlu. 
Pravidlo Pari má podmínku, aby byl VK menší nebo roven CK dlouhodobému. 
Pokud by se spojilo s pravidlem vyrovnání rizika, znamenalo by to, že by podnik 
neměl využívat CK krátkodobého.  
Růstové pravidlo doporučuje v dlouhodobém měřítku tempo růstu tržeb vyšší 
nebo rovno tempu růstu investic.  
Je dobré tyto bilanční pravidla znát, vždy je však nutno posuzovat situaci podniku 
dle jeho podmínek. Ne všechny pravidla lze dobře dodržovat současně. Dají se 
chápat jako doporučení podložená znalostmi.  
2.1.5 Finanční analýza 
Finanční analýza je proces zhodnocení především, ne však výhradně, finanční 
situace podniku. Obecně se metody analýzy dají rozlišit podle: 

 Podle časového období 
 Podle přístupnosti dat 
 Podle způsobu vyhodnocení. 

Dělení podle časového období se liší v době, která je analyzována. Může být 
pouze pro poslední rok, několik let nebo od počátku fungování společnosti. 
Analýza posledního roku je spíše operativním nástrojem umožňujícím reagovat 
na krátkodobé změny podmínek nebo cíle. Výsledek analýzy lze použít 
z vyhodnocení podnikového plánu, investice nebo dopadů nenadálé změny. 
Dlouhodobější analýzy pak více napovídají a skutečném stavu a vývoji 
společnosti v dlouhodobějším časovém měřítku.  
Finanční analýzu mohou provádět buď lidé s přístupem k interním informacím 
nebo nikoliv. Podle toho se pak liší cíl analýzy a způsob jejich zpracování. Pokud 
je analýza zpracována uvnitř podniku, jsou k dispozici vnitropodnikové 
statistiky, prognózy a citlivá data, která prohloubí finanční analýzu. Výsledky 
slouží manažerům společnosti. 
Pouze s externími daty pracují investoři, konkurenti, odběratelé či dodavatelé. 
Jejich cílem je posoudit životaschopnost podniku, konkurenceschopnost a jeho 
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finanční zdraví. Na jejich základě se pak rozhodují o dalších krocích – ať 
investici, navázání spolupráce nebo její přerušení.  
Způsobů vyhodnocení je několik. Lze porovnávat finanční ukazatele, resp. 
výsledky finanční analýzy s konkurencí, v absolutních hodnotách s minulými 
hodnotami firmy nebo v relativních hodnotách (procentuálně) s minulými 
hodnotami společnosti.  K vyhodnocení se dají využít simulace, modely a 
statistika.  
Mezi základní metody finanční analýzy se bere (Zdroj: Finanční analýza 
(Financial Analysis). In: ManagementMania.com [online]. Wilmington (DE) 
2011-2019, 17.03.2016 [cit. 28.03.2019]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/financni-analyza): 

 Analýza extenzivních ukazatelů 
o Horizontální analýza 
o Vertikální analýza 

 Analýza fondů finančních prostředků 
o Analýza čistého pracovního kapitálu 
o Analýza čistých pohotových prostředků 
o Analýza čistých peněžních pohledávkových fondů 

 Analýza poměrových ukazatelů 
o Analýza ukazatelů rentability 
o Analýza ukazatelů likvidity 
o Analýza ukazatelů zadluženosti 
o Analýza ukazatelů aktivity 
o Analýza ukazatelů tržní hodnoty 

 Analýza soustav ukazatelů 
 Matematicko-statistické/nestatistické metody. 

Horizontální analýza sleduje trend finančních ukazatelů v čase. Na tomto základě 
lze posoudit vývoj společnosti v daném časovém období. Vertikální analýza se 
od horizontální odlišuje tak, že pracuje s procenty. Často se může vztahovat 
k celkovým aktivům (například á

á ). Vertikální analýza má lepší 
vypovídací hodnotu kvůli procentuálnímu vyjádření, a to především pokud jde o 
porovnání dvou firem ze stejného oboru.  
Účetní výkazy jsou výkazy využívající se v účetnictví k zachycení stavových a 
tokových veličin v podniku. Patří sem rozvaha(R), výkaz zisku a ztrát (VZZ) a 
výkaz cash-flow(CF). 
Rozvaha je účetní výkaz, který zachybuje stav společnosti v určitém časovém 
okamžiku. Využívá stavových veličin, kterými popisuje stav majetku a kapitálu. 



19 
 

Ve firmách se sestavuje zpravidla jako list položek (strojní zpracování), ale může 
být sestavena také ve tvaru T (Tabulka 2). 
 Aktiva Rxxxx(tis. Kč) Pasiva  

Dlouhodobý 
majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek     Základní kapitál Vlastní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek     Ážio a kapitálové fondy 
Dlouhodobý finanční majetek     Fondy ze zisku 

Oběžná aktiva 

Zásoby     Výsledek hospodaření minulých let 
Dlouhodobé pohledávky     Výsledek hospodaření běžného účetního období 
Krátkodobé pohledávky     Rezervy Cizí kapitál 

Krátkodobý finanční majetek     Dlouhodobé závazky 
Časové rozlišení     Krátkodobé závazky 

      Časové rozlišení pasiv 
  

Bilanční suma Bilanční suma   Tabulka 2 - Rozvaha 
Rozvaha Rxxxx(tis. Kč) má dvě hlavní části – část aktiv a část pasiv. Je připojeno 
barevné rozlišení – aktiva mají červený nápis, pasiva modrý. Po stranách je 
rozdělení na hlavní složky. Rxxxx značí rozvahu v roce xxxx, v závorce jsou 
udané jednotky, ve kterých čísla v tabulce jsou – nejčastěji jde o tisíce Kč. 
V prázdných buňkách se nacházejí hodnoty odpovídajících položek.  
Aktiva v rozvaze vypovídají o majetku společnosti. Děli se na část dlouhodobého 
majetku a oběžných aktiv (či krátkodobého majetku). Dlouhodobý majetek je 
z hlediska účetnictví takový, který má pořizovací hodnotu vyšší než 40 000 Kč a 
doba jeho životnosti je delší než 1 rok. Může být nehmotný (software, patenty), 
hmotný (budovy, stroje) či finanční (finanční investice životností delší než rok).  
Do oběžných aktiv pak patří zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, 
krátkodobý finanční majetek (peníze na bankovním účtu, v pokladně nebo 
krátkodobé finanční produkty (oproti dlouhodobému finančnímu majetku jde o 
investice s životností menší než rok – tedy například termínovaný vklad, pokud 
je na kratší dobu než rok). Hodnota lze zjistit z CF. Časové rozlišení jsou náklady 
a komplexní náklady příštích období, například záloha na energie nebo služby na 
další rok.  
Pasiva v rozvaze udávají způsob financování majetku společnosti. Dělí se na 
vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní kapitál do společnosti přichází nejčastěji od 
zakladatelů a pomocí nerozděleného zisku, který je použit na další rozvoj 
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společnosti. Patří sem základní kapitál, který se skládá při založení a rozšiřování 
společnosti. Výše se může lišit podle typu společnosti. Ážio a kapitálové fondy 
nevznikají jako výsledek hospodaření. Ážio vzniká emisí nových akcií jako rozdíl 
emitované a nominální hodnoty. Kapitálové fondy vznikají například přijetím 
daru. Zvyšují vlastní kapitál bez modifikovaní základního kapitálu. Fondy ze 
zisku tvoří společnost ze zisku buď ze zákona, nebo z vlastní iniciativy pro různé 
účely. Výsledek hospodaření minulých let a běžného období jsou výsledky 
hospodaření (zisk). Jde o vlastní kapitál společnosti, ze kterého se můžou 
vyplácet dividendy nebo z něho dotovat provozní fungování společnosti či nová 
investice. Výsledek hospodaření běžného období se získává z VZZ. Označuje se 
VH (výsledek hospodaření) či anglicky EAT (Earnings after taxes), je již zdaněn. 
VH minulých let vzniká jako nerozdělený zisk z minulého období. 
Cizí kapitál je takový, na který má nárok jiná společnost nebo osoba. Často jde o 
půjčky a závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům. Patři sem rezervy, které si 
společnost může vytvářet například v případě, že je žalována a očekává prohru a 
pokutu – odloží si stranou peníze, které vykáže již v cizím kapitálu, protože na 
ně kouká již jako na cizí peníze. Vytvářejí se jako náklady. Dále dlouhodobé 
závazky, které se od krátkodobých liší v době splatnosti – 1 rok. Dlouhodobé 
závazky mohou být bankovní úvěry. Krátkodobé závazky mohou být též bankovní 
úvěry, ale častěji jde o dodavatelské úvěry (faktura s odloženou splatností v řádů 
měsíců) nebo závazky vůči zaměstnancům. Časové rozlišení pasiv je položkou, 
která zajišťuje správné účetní vykazování. Položka musí být vykázána v období, 
ke kterému je vztažena. V případech, že je nutno vykázat něco, co se nevztahuje 
k aktuálnímu období, zahrne se to do časových rozlišen (aktiv, pasiv). V časovém 
rozlišení pasiv mohou být přijaté zálohy, které budou výnosy až v dalším období, 
nebo zaplacené služby se zpožděním.  
Rozvaha ukazuje, jaký majetek společnost má (aktiva) a jak ho pořídila (pasiva). 
Na konci tabulky je bilanční suma. Ta je součtem aktiv stejně jako součtem pasiv. 
Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv – bilanční sumy se rovnají. Toto 
pravidlo se nazývá základní bilanční pravidlo.  
Ve výročních zprávách společností se uvádí rozvaha řádkově (jako list), ne ve 
tvaru T. Uvádí se položky ve třech sloupcích – brutto, korekce, netto. Brutto 
vyjadřuje hrubou hodnotu (např. pořizovací hodnotu dlouhodobého majetku) 
nebo nominální hodnotu pohledávek. Ve sloupci korekce se brutto hodnoty 
upravují. V případě dlouhodobého majetku se jedná o součet odpisů, které se za 
roky kumulují a korekce tak vyjadřuje peněžně vyjádřené celkové fyzické 
opotřebení majetku. U pohledávek se pak jedná o korekci takových pohledávek, 
které jsou nedobytné a společnost nemá naději, že pohledávky vymůže. Ve 
sloupci netto je pak čistá hodnota – korekce odečtená od brutto sloupce. S netto 
hodnotami se poté pracuje, přesto je dobré sledovat např. korekce dlouhodobého 
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majetku a pohledávek, čímž lze získat údaje o způsobu, jakým společnost zachází 
se svými pohledávkami a jak udržovaný majetek (moderní) mají.  
Výkaz zisku a ztrát (VZZ) je dalším účetním výkazem, který podává informace o 
výnosech a nákladech společnosti a tím o hospodaření firmy. Někdy se též nazývá 
výkaz zisků a ztrát, výkaz zisku a ztráty apod., označuje se jako výsledovka. Ve 
firmě je udáván ve formě seznamu, lze však, podobně jako rozvahu, psát VZZ na 
dvě strany – na jednu náklady (levá strana) a na druhou výnosy (pravá). Položky 
VZZ se značí řeckými čísly a písmeny z abecedy – výnosy se značí římskými 
čísly, náklady písmeny z abecedy. Výstupem VZZ je VH – výsledek hospodaření, 
který se píše do pasiv v rozvaze. VH je značen pomocí *.  
Výkaz cash-flow (CF) je výkaz, který pomocí tokových veličin popisuje proudění 
financí z a do podniku. Zaznamenává příjmy a výdaje a lze jej psát řádkově jako 
seznam nebo v tabulce s jednou stranou příjmů a druhou výdajů. Vstupem jsou 
peněžní prostředky (bankovní účet, pokladna) minulého roku a výstupem je jejich 
nový stav. CF lze využít k ocenění hodnoty podniku (Zdroj: KALOUDA, 
František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-646-0.): 

= (1 + )  [ č]. 
Rovnice 14 – CF 

Ve vzorci je použito následující značení: 
 CFi – Cash-flow v jednotlivých rocích 
 i – daňová sazba 
 t – rok 
 n – počet hodnocených roků. 

CF se sestavuje přímou a nepřímou metodou. Přímá metoda zjišťuje rozdíl příjmů 
a výdajů. Někdy je výhodnější postupovat nepřímou metodou, která provádí 
korekci VH o položky, které na tok financí nemají vliv, ale ve VH jsou 
započítány.  
Jsou tři druhy CF: 

 z provozní činnosti 
 z investiční činnosti 
 z finanční činnosti. 

CF z provozní činnosti vyplývá z běžné činnosti podniku – například nákup a 
prodej zboží. CF z investiční vyplývá z investic do dlouhodobého majetku a 
dalších. CF z finanční činnosti zahrnuje například dary.  



22 
 

Výroční zpráva je dokument, který obsahuje informace a o společnosti, jejím 
zázemí. Jde o základní zdroj při tvorbě finanční analýzy podniku. Jedná se o 
externí data. Obsahuje finanční výkazy zvané Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a 
výkaz Cash-flow. Jsou kladeny zákonné požadavky na obsah a ověření výroční 
zprávy auditorem, podrobnosti však nejsou pro zpracování práce důležité. 
V práci jsou použita data z výročních zpráv, a to především z vyjmenovaných 
výkazů.  
2.1.6 Komplexní indexy hodnocení podniku 
Pokročilejším způsobem, jak hodnotit podnik, je využití komplexních indexů, 
které v sobě zahrnují více než jedno kritérium a často mu přiřazují určitou váhu. 
Indexy jsou zjišťovány zpravidla experimentálně, při dodržení stanovených 
podmínek. Každý index nelze využít na každý podnik ani každou situaci. 
Využívají se dva druhy indikátorů: 

 Bankrotní 
 Bonitní. 

Bankrotní indikátory jsou zajímavé pro investory, protože jim vypovídají 
schopnost podniku dostát svým závazkům. Některé indexy dokážou s jistou 
mírou pravděpodobnosti (liší se dle indexu a způsobu výpočtu) určit, zda 
společnost v příštích letech zkrachuje. Naproti tomu bonitní indikátory určují 
kvalitu a výkonnost firmy.  
Jedním z bankrotních indikátorů je Altmanova analýza, též zvané Z-skóre. Je 
schopna predikovat bankrot podniku 2 roky dopředu. Existují dvě verze výpočtu, 
jedna pro společnosti obchodované na kapitálových trzích (Zdroj1: 
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., 
aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 
978-80-271-0413-0.): 

= 1,2 + 1,4 + 3,3 + 0,6 +  [1]. 
Rovnice 15 – Z-skóre pro a.s. 

Pro firmy neobchodované na kapitálových trzích jde o vztah:  
= 0,717 + 0,847 + 3,107 + 0,42 + 0,998  [1]. 

Rovnice 16 – Z-skóre pro s.r.o. 
Jednotlivé faktory jsou v obou případech stejné (kromě ): 

  – (čistý pracovní kapitál)/aktiva 
  – (nerozdělený zisk minulých let)/aktiva 
  – EBIT/aktiva 

                                                 
1 Zdroj Rovnice 15 - Rovnice 20 kromě Rovnice 18 
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  – tržby/aktiva. 
V případě  jde u obchodovatelných společností o tržní hodnotu VK vydělenou 
účetní hodnotou celkových závazků, u neobchodovatelných pak o VK/CK2.  
Pro vyhodnocení indexu  se používá následující: 

  > 2,99 – firma je finančně v pořádku, nehrozí bankrot 
 1,81 <  < 2,99 – šedá zóna 
  < 1,81 – firma je finančně nezdravá, hrozí bankrot. 

Pro vyhodnocení indexu  se používá následující:  
  > 2,9 – firma je finančně v pořádku, nehrozí bankrot 
 1,23 <  < 2,9 – šedá zóna 
  < 1,23 – firma je finančně nezdravá, hrozí bankrot. 

Šedá zóna značí nejistotu při rozhodování. Nelze říci, jak si bude dále počínat.  
Dalším indikátorem je index IN05, který byl vytvořen speciálně pro české 
podmínky a prošel dlouhým vývojem. Byl vytvořen manželi Neumaierovými jako 
kombinace jejich předchozích indexů IN95 a IN01. Zjistí se výpočem: 

05 = 0,13 + 0,04 á . ú + 3,97 + 0,21 ý

+ 0,09 [1]. 
Rovnice 17 – IN05 

Pro vyhodnocení indexu IN05 se používá následující:  
 IN05 > 1,6 – firma je s pravděpodobností 67 % finančně v pořádku, 

nehrozí bankrot a tvoří hodnotu 
 0,9 < IN05 < 1,6 – šedá zóna 
 IN05 < 0,9 – firmu s pravděpodobností 86 % čeká bankrot. 

Jsou-li nákladové úroky oproti EBIT příliš malé ( á .ú > 9), použije se 
místo zlomku hodnota 9.  
Další možností zhodnocení podniku je využitím Beermanovy diskriminační 
funkce BDF. Ta se vypočte jako (Zdroj:  KALOUDA, František. Finanční 
analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-646-0.): 

                                                 
2 Zde se některé zdroje liší a uvádí poměr ZK/CK místo VK/CK (Zdroj: KALOUDA, František. 
Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-646-0.) 
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= 0,217 − 0,063 + 0,012 + 0,077 − 0,105 − 0,813 + 0,165
+ 0,161 + 0,268 + 0,124  [1]. 

Rovnice 18 - BDF 
BDF je speciálně vytvořené pro výrobní podniky. Čím nižší je hodnota BDF, tím 
lepší. Jednotlivé faktory se určí jako: 

  – (odpisy HIM)/(počateční stav HIM + přírůstek HIM) 
  – (přírůstek HIM)/(odpisy HIM) 
  – EBT/tržby 
  – (závazky bankám/CK) 
  – zásoby/tržby 
  – CF/CK 
  – CK/aktiva 
  – EBT/aktiva 
  – tržby/aktiva 
  – EBT/CK. 

Pro vyhodnocení BDF se používá následující:  
 BDF < 0,25 – společnost prosperující 
 0,25 < BDF < 0,3 – společnosti je v pořádku 
 BDF > 0,3 – společnost je špatná. 

Bonitním indikátorem je EVA – economic value added. Jde o ukazatel 
ekonomické přidané hodnoty. Vypočte se: 

= − ∗  [ č]. 
Rovnice 19 - EVA 

NOPAT je zdaněný provozní zisk: 
= í (1 − ). 

Rovnice 20 – Zdaněný provozní zisk 
C je kapitál (capital) a WACC jsou průměrné náklady na kapitál (weigh average 
cost of capital). T označují daňovou sazbu. Čím vyšší má EVA hodnotu, tím lepší.  
EVA není v práci použita, protože k jejímu určení je nutný přístup k interním 
informacím. Tyto informace se vztahují k výpočtu WACC. Eva je uvedena jako 
užitečný nástroj pro finanční analýzu.  
2.2 Charakteristika 
V další části bude charakterizován podnik, jeho struktura, podnikatelská činnost, 
zákazníci atp. Poté bude uvedena konkurence.  
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2.2.1 Charakteristika podniku WITTE Nejdek s.r.o. 
Podnik WITTE Nejdek s.r.o. působí v automobilovém průmyslu. V České 
republice operuje více než 20 let. V karlovarském kraji představuje jednoho 
z největších a nejstabilnějších zaměstnavatelů, který zajišťuje práci pro více než 
2000 lidí. V letech 2011 – 2015 obdržela titul „Zaměstnavatel regionu“ (Zdroj: 
WITTE Nejdek, spol. s r.o. [online]. WITTE Automotive, 2018 [cit. 2018-11-02]. 
Dostupné z: https://www.witte-automotive.cz/live/WITTE-nejdek/witte-
nejdek.aspx).  
Právní rámec společnosti je společnost s ručením omezením (s.r.o.), IČO 
40525881 (Zdroj: Informace o vybraném příjemci - standard [online]. Finanční 
správa, 2018 [cit. 2018-11-02]. Dostupné z: 
http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InternetV419/CommonPages/TakerStandardPage.aspx
?condition=43582e83-7b88-4c2e-b028-706bd09c99b0). Dne 12.11.1991 byl 
podnik založen zapsáním do obchodního rejstříku, který je vedený Krajským 
soudem v Plzni pod spisovou značkou C 1386, dne 11.12.1991 (Zdroj: Výroční 
zpráva společnosti. Nejdek: WITTE Nejdek spol. s r.o., 2018) originálně jako 
Witte Nejdek, spol. s r.o. a 3.6.1998 jako WITTE Nejdek, spol. s r.o. (Zdroj: 
Výpis z obchodního rejstříku [online]. Ministerstvo spravedlnosti, 2018 [cit. 
2018-11-02]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=151117&typ=UPLNY&sp=H4sIAAAAAAAAAKtWykv
MTU0JSCwCUiWpRcVKVtHVStmplUpWSpnJ%252BUo6SmWJOaWpQJ6JgamR
qYWF%250D%250AoVKtDkxBVmpeQE5iSV4qkrKwYFdnD79IpdrYWgCO7xhH
XAAAAA%253D%253D%250D%250A). K jejímu založení bylo složeno 
200 000,- Kč jako základní kapitál. Aktuální výše základního kapitálu dosahuje 
100 % splacených 97 000 000,- Kč. 
Aktuálně je jediným jednatelem společnosti od 1.8.2018 pan Tomáš Michal. 
Ovládající osobou je řídící společnost WITTE Automotive GmbH se sídlem 
v německém městě Velbert. Vznikla v roce 1899 (Zdroj: Witte Automotive 
[online]. [cit. 2018-11-02]. Dostupné z: https://www.witte-automotive.cz/) a 
specializovala se na zamykací systémy pro kufry, poté pro auta (též s ovládacími 
systémy). Investuje do vývoje v dalších oblastech – pohyblivé části karosérií, 
osvětlení SPZ či bezpečnostní systémy sedadel. Nedávno otevřený závod 
v Ostrově je nejmodernější světová linka na vnější lakované kliky. Závody má v 
zemích Evropy – Německo, Česko, Švédsko a Bulharsko. WITTE Nejdek je 
největším závodem skupiny.  
Ekonomické činností společnosti WITTE Nejdek jsou podle Registru 
ekonomických subjektů ČSÚ v ARES následující (Zdroj: Výpis z Registru 
ekonomických subjektů ČSÚ v ARES [online]. Ministerstvo financí ČR, 2018 
[cit.2018-11-02]. Dostupné z: https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/ares/darv_res.cgi?ico=40525881&jazyk=cz&xml=1): 
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 Výroba zámků a kování 
 Výroba odlitků z litiny 
 Povrchová úprava a zušlechťování kovů 
 Výroba nástrojů a nářadí 
 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 
 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 
 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti. 

Společnost své výrobky navrhuje, vyrábí a povrchově upravuje. Vyrábí si 
nástroje a nářadí a investuje do vývoje. Nejdecký závod má tyto oblasti: 

 Zpracování plastů 
 Technická opravna vozidel (TOV) 
 Montážní centrum 
 Výroba nástrojů a forem 
 Vývojové centrum 
 Produktové centrum 

Předmětem podnikání dle obchodního rejstříku je (Zdroj: Výpis z obchodního 
rejstříku [online]. Ministerstvo spravedlnosti, 2018 [cit. 2018-11-02]. Dostupné 
z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=151117&typ=UPLNY&sp=H4sIAAAAAAAAAKtWykv
MTU0JSCwCUiWpRcVKVtHVStmplUpWSpnJ%252BUo6SmWJOaWpQJ6JgamR
qYWF%250D%250AoVKtDkxBVmpeQE5iSV4qkrKwYFdnD79IpdrYWgCO7xhH
XAAAAA%253D%253D%250D%250A): 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 

 Zámečnictví, nástrojářství 
 Obráběčství 
 Slévárenství, modelářství. 

Z právního hlediska je společnost právnickou osobou, společnost s ručením 
omezením (s.r.o.). Její IČO je 40525881 (Zdroj: Informace o vybraném příjemci 
- standard [online]. Finanční správa, 2018 [cit. 2018-11-02]. Dostupné z: 
http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InternetV419/CommonPages/TakerStandardPage.aspx
?condition=43582e83-7b88-4c2e-b028-706bd09c99b0). Společnost s ručením 
omezením je označována jako kapitálová společnost.  
Společnost spolupracuje s většinou automobilových firem, na trhu se pohybuje 
více než dvě desítky let. Mezi nejdůležitější zákazníky se řadí: VW, Daimler, 
Volvo, Audi, BMW, Ford a GM.  
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Odběratelé z oblasti nákladních a užitkových vozů jsou: Daf, Freightliner, Iveco, 
Mercedes-Benz, Renault trucks, Man, Scania, Volvo trucks nebo VW 
Nutzfahrzeuge. 
Odběratelé z oblasti výrobců systémů jsou firmy: Benteler, Bosch, Brose, Delphi, 
Denso, Faurecia a další. 
Zákaznická základná je široká. Tím poskytuje stabilitu v případě fluktuace 
jednotlivých zákazníků. Zákaznické vztahy jsou kvalitní a dlouhodobé. Větší 
fluktuace zákazníků je nepravděpodobná. 
Společnost má spoustu dodavatelů. V září během Dne dodavatelů 44 
dodavatelských společností představilo své služby, produkty, know-how a 
budoucí trendy ve své výrobě nejen pro vedení WITTE, ale i všem manažerům a 
zaměstnancům. WITTE udělila ocenění 4 dodavatelským firmám ve 4 oblastech 
a to: 

 Dodavatelská věrnost 
 Zvláště dobré výkony v oblasti kvality 
 Inovace 
 Inovativní koncepci nástroje.  

Německá společnost Giesler Drehtechnik GmbH získala ocenění za 
dodavatelskou věrnost. Firma vyrábí přesně soustružené díly pro velké série. 
Další společnost, španělská Soniasa Sasonia de Corte Fino, S.A., získala cenu za 
zvláště dobré výkony v oblasti kvality. Společnost se orientuje na jemně stříhané 
díly. Rakouská Rejlek Metal & Plastics Group získala cenu za inovace. Zabývá 
se malými součástkami z kovu a plastu vyráběné vstřikováním. České 
Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD Bojkovice dostala zvláštní ocenění za 
inovativní koncepci nástroje. Firma vyrábí plastové díly pro automobilový 
průmysl.   
WITTE Nejdek s.r.o. má 5 hlavních skupin produktů: 

 Přední kapota 
 Dveře 
 Sedadla 
 Zadní víko/výklopná záď 
 Vymezení tolerancí. 

Ve skupině produktů přední kapoty se jedná o:  
 

 systémy ochrany chodců 
 zámky 
 záchytné háky.  
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Systémy ochrany chodců byly osvědčeny a vyrábí se jak s aktivními, tak 
pasivními zámky. Aktivní zámky obsahují pyrotechnické aktuátory. Systémy se 
dále dělí na vratné a nevratné. Všechny systémy splňují původní evropskou 
směrnici EU 2003/102/ES. Snižují následky nehod pro chodce (především po 
čelní srážce). Pasivní zámky u přední kapoty tvoří patentovaný systém. 
Ve skupině dveří jde o produkty: 

 kliky 
 výztuhy dveří 
 přitahování dveří 
 dveřní brzdy 
 vložky zapalování 
 pohony posuvných dveří 
 mini dveřní moduly 
 door protect systémy 
 zámky a zamykací čepy 
 dálkové rádiové ovládání 
 bezklíčové otevírání 
 klíčové garnitury.  

Bezklíčové kliky mají detekci přiblížení klíče k vozidlu. Je možná aktivace 
osvětlení kliky a nejbližšího okolí. Důležitá součást vozu je dálkové ovládání, 
které funguje jako ID senzor u bezklíčových systémů. Ochrana hrany dveří 
funguje následovně – při otevření na více než 32 cm vyjede lišta z plastu a pryže, 
obejme hranu dveří a ochrání tak lak a plech dveří auta i auta sousedního (např. 
na parkovišti obchodního centra).  
V produktové skupině sedadel jde o produkty: 

 zámky opěradel zadních sedadel 
 zajištění sedaček v podlaze 
 vícepolohové zámky opěradel sedadel 
 zamykatelné zajištění 
 páky s indikací 
 zamykací čepy. 

V produktové skupině zadního víka/výklopné zádi jde o produkty: 
 
 
 

 zamykací jednotky s přitahováním 
 aktuátory 
 zámky a zamykací čepy 
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 multifunkční lišty 
 LED Soft touch 
 kamerové moduly 
 kliky. 

U multifunkčních lišt se firma zabývá ovládáním, osvětlením a zabudováváním 
zamykacího cylindru. Jde o osvětlení SPZ a ovládání zadní kapoty. Zde firma 
používá LED Soft touch, která zajišťuje kombinaci osvětlení SPZ o ovládací 
prvek k prostorově úsporné a nákladově efektivní jednotce. Samotná technologie 
LED Soft touch nabízí zkrácení oproti běžným řešením na trhu průměrně o 400 
mm, nižší hmotnost průměrně o 320 g. Oproti jiným řešením je nutný pouze jeden 
konektor pro osvětlení SPZ a zároveň otevírání kufru. Technologie LED Soft 
touch splňuje všechny japonské, evropské a americké zákonné předpisy 
upravující osvětlení SPZ. Toto bylo i simulováno a otestováno. Řešení Soft touch 
zaručuje snadnou montáž a tím nižší náklady a nižší montážní čas. Zároveň 
poskytuje možnost doplnit o další funkce, jako je zpětná kamera nebo vložka 
zámku.  
V produktové skupině vymezení tolerancí jde o produkty: 

 systém automatického vymezení tolerancí WITOL®. 
WITOL® poskytuje velkou výhodu v oblasti nákladů. Díky automatickému 
vymezení tolerancí dochází k nižším výrobním i montážním nákladům. Montáž 
je jednoduchá a rychlejší než bez použitý WITOL®. Zároveň nezávisí na 
velikosti tolerance. Zajišťuje přesné polohování komponentů vůči sobě 
navzájem. Spoje jsou bez napětí, spojení je zajištěno tvarovým stykem. 
Automatická až robotická montáž je jedna z možností, jak se dá WITOL® 
uplatnit. Finální produkt se díky WITOL® vyznačuje vysokou výrobní kvalitou, 
jednoduchou montáží a demontáží, nízkými náklady na opravu a 
recyklovatelností.  
Pro výrobu produktů se ve firmě používá několik technologií. Mezi ně patří 
vstřikování, pro které má firma 50 vstřikovacích strojů v rozmezí 50 - 650 tun. 
Pro nýtování je možno použít jeden ze 110 strojů s nýtovacím průměrem 2 - 8 
mm. Laserovým svařováním lze skrz 5 variací technologie svářet materiály 
v rozmezí 20–200 mm tloušťky. Dále lze svařovat ultrazvukově, přičemž je na 
výběr ze dvou variací. Pro pájení je zde variací 5. Při montáži lze použít jeden 
nebo více kloubových závěsů a 211 sestav, z nichž je 17 robotických.  
Mezi certifikáty podniku patří IATF 16949, což je certifikát systému 
managementu kvality. Dalším je ISO 14001 týkající se enviromentálního 
managementu. Posledním certifikátem v souvislosti s technologiemi ve WITTE 
je OHSAS 18001. Tento certifikát je certifikátem systému bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.  
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2.2.2 Charakteristika konkurence 
MAHLE Behr Ostrava s.r.o. (dále jen MAHLE) je společnost v Ostravě 
zabývající se především výrobou plastových a pryžových výrobků, kovových 
konstrukcí, kovodělných výrobků, povrchovými úpravami, svařováním kovů a 
jiných materiálů, výrobou strojů a zařízení a vypracováváním technických návrhů 
a grafické a kreslířské práce (Zdroj: MAHLE Behr Ostrava s.r.o. - Živnostenský 
rejstřík. Kurzycz [online]. 2018 [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: https://rejstrik-
firem.kurzy.cz/27775763/mahle-behr-ostrava-sro/zivnosti/). Činnost byla 
zahájena v roce 2006.  
KE Ostrov Elektrik s.r.o. (dále jen KE) je společnost v Ostrově zabývající se 
především výrobou elektronických součástek, elektrických zařízení, opravou 
elektrických strojů a přístrojů, výrobou plastových a pryžových výrobků, 
povrchovými úpravami, svařováním kovů a dalších materiálů, zámečnictvím a 
nástrojářstvím (Zdroj: KE Ostrov Elektrik s.r.o. - Živnostenský rejstřík. Kurzycz 
[online]. 2018 [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: https://rejstrik-
firem.kurzy.cz/25205145/ke-ostrov-elektrik-sro/zivnosti/). 
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3 Praktická část 
3.1 Finanční analýza 
V této části je vypracována finanční analýza WITTE. Sledované roky jsou 
2006 - 2017. Sledované roky byly zvoleny s ohledem na nadcházející krizi. Je 
tedy žádoucí analyzovat podnik před, během i po poslední krizi a z toho posoudit 
schopnost podniku připravit se a reagovat na krizi. 
3.1.1 Analýza WITTE Nejdek 
Bilanční suma je suma aktiv, případně pasiv. Dává tak informaci o velikosti 
majetku podniku. Až do roku 2017 stabilně rostla, v roce 2017 nastal pokles na 
hodnotu nižší než v roce 2015. Došlo k vyplacení nerozděleného zisku ve výši 
810 600 tis. Kč jedinému společníkovi. Změnil se oceňovací rozdíl z přecenění 
majetku a závazků.  

 
Graf 1 – VH WITTE 

Na Graf 1 je vynesen meziroční vývoj výsledku hospodaření. V období před krizí 
výsledek hospodaření klesal a během krize3 spadl. Kromě mírného zvýšení v roce 
2010 byl stabilní. V posledních letech začal růst vysokým tempem. Do grafu je 
pomocí statistiky přidána predikce růstu v dalších letech, avšak je vidět, že 
nezohledňuje veškeré hodnoty. Na grafu je přidán údaj R2=0,8237, který udává 
míru, do jaké se dá na predikci spolehnout. Čím je blíž 1, tím lépe. Jde však vidět, 
že průběh predikce neprotíná téměř žádné dílčí výsledky hospodaření. Dle 
dlouhodobého trendu lze očekávat další růst VH, ale je možná nižší tempo růstu. 
Nynější tempo je vysoké. Růst VH je pozitivním jevem.  

                                                 
3 Krize je nepřesný, ale pro situaci v té době zažitý termín. Přesnější by byl termín hospodářská 
recese. 
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Výsledek hospodaření patří do pasiv v rozvaze, oddíl vlastního kapitálu. Na Graf 
2 je vyneseno složení pasiv v letech spolu s rozdělením na vlastní a cizí kapitál. 
Během let se pohybuje procento cizího kapitálu pod 50 %, což by odpovídalo 
pravidlu vyrovnání rizika. V letech 2012 - 2015 procento cizího kapitálu mírně 
přesáhlo hranici 50 %, pod kterou se v roce 2017 opět vrátilo. Podíl cizího 
kapitálu lze v následujících letech očekávat nadále kolem 50 %. 
Podobně jako Graf 2 byl sestaven i Graf 3 pro aktiva se členěním na oběžná aktiva 
a dlouhodobý majetek. Oběžná aktiva mají kromě prvních 3 sledovaných let 
hodnotu kolem 65 %. Již zde lze z Graf 2 a Graf 3 říci, že firma kryje svůj 
dlouhodobý majetek pomocí vlastního kapitálu (v souladu se zlatým bilančním 
pravidlem) a dokonce pro to ani nevyužívá cizí kapitál dlouhodobý. Cizí kapitál 
je obecně levnější než vlastní. Záleží však na odvětví a firmě, jak bude svůj 
majetek financovat.  
Je dobré si všimnout na procentuální obsazení oběžných aktiv z hlediska odvětví 
a charakteru hlavní činnosti podniku. Pro příklad – od firmy, která pouze 
přeprodává zboží by se dalo čekat velmi vysoké procento oběžných aktiv s malým 
procentem dlouhodobého majetku (a to především budovy). U výrobních podniků 
se procento snižuje, neboť musí mít nemalý kapitál investovaný v dlouhodobém 
(neoběžném) majetku – patenty, software, stroje, budovy. Podíl OA na aktivech 
se od rok 2010 pohybuje kolem 65 %, není důvod očekávat v budoucích letech 
cokoli jiného.  

 
Graf 2 – Složení pasiv WITTE 
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Graf 3 – Složení aktiv WITTE 

Na Graf 4 jde vidět vývoj jednotlivých položek během sledovaných let. Na něm 
lze lépe vidět, jak se jednotlivé položky ovlivňovaly. Trend, který je možný 
vypozorovat, je financování dlouhodobého majetku z vlastního kapitálu a 
oběžných aktiv z cizího. Neplatí to však vždy zcela, lze vidět např. v roce 2010 
mírné zvýšení vlastního kapitálu při snížení dlouhodobého. Oběžná aktiva však 
narostla více než cizí kapitál, byla dotována vlastním kapitálem (resp. jeho 
změnou). Kromě roku 2017 je trend rostoucí a lze tak očekávat i v dalších letech.  

 
Graf 4 – Vývoj položek rozvahy WITTE 
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Graf 5 ukazuje meziroční vývoj položek WITTE Nejdek potřebných pro výpočet 
likvidity. Datové řady byly zvoleny: 

 KRZ – krátkodobé závazky 
 KFM – krátkodobý finanční majetek 
 Pohledávky 
 Zásoby 
 KFM + Pohledávky (pro výpočet 2. stupně likvidity) 
 OA – oběžná aktiva. 

Krátkodobé závazky postupně narůstaly až do roku 2014, kdy dosáhly vrcholu a 
další roky postupně klesaly. Hodnotově se tak dostaly až nad součet 
krátkodobého finančního majetku a pohledávek, což je velice nepřiznivý jev (z 
hlediska likvidity). Pokud by společnost musela uhradit své závazky, nebyla by 
toho schopna bez rozprodeje části svých zásob. V dalších letech se dá očekávat 
přechod mírného poklesu KRZ až do stabilních hodnot. 

 
Graf 5 – Vývoj položek likvidity WITTE 

Krátkodobý finanční majetek si držel určitou hladinu do roku 2015 - 2016, kdy 
se dostal poměrně vysoko. Snaha je optimalizovat výši KFM tak, aby toto 
aktivum vydělávalo peníze (což KFM jakožto peníze na účtu nebo pokladně 
nedělají), ale nedostat ji pod určitou minimální úroveň potřebnou pro chod 
společnosti. Mohlo však jít o reakci na rok 2014, kdy společnosti značně narostly 
KRZ a její likvidita se dostala pod rozumnou úroveň. Pokud to bylo nečekané, 
mohlo to společnosti způsobit mírné problémy a vyústit v jistou prevenci 
v podobě vyššího KFM. Lze očekávat pokles na hodnotu z roku 2012.  
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Pohledávky zaznamenaly postupný nárůst se snížením v letech 2008 a 2017, což 
může být jeden ze znaků nově přicházející krize. Vzhledem k dlouhodobě 
rostoucímu trendu lze očekávat opětovný nárůst.  
Zásoby si po celou dobu vývoje drží téměř konstantní hodnotu. To je dobré 
znamení, neboť příliš velké zásoby zadržují velký kapitál. Nízké zásoby zase 
přinášejí větší riziko. V dalších letech lze očekávat stabilizaci, protože firma 
dosáhla plné výrobní kapacity.  
 

 
Graf 6 – Likvidita WITTE 

Graf 6 ukazuje hladiny jednotlivých likvidit ve sledovaných rocích. Jedná se o: 
 OL – okamžitou likviditu 
 PL – pohotovou likviditu 
 BL – běžnou likviditu. 

Okamžitá likvidita se vypočítá jako poměr KFM ke krátkodobým závazkům. 
Přestože byla v roce 2014 dosažena (historicky4) maximální hodnota 
krátkodobých závazků, hladina KFM je tak nízká, že se to na okamžité likviditě 
projevilo minimálně v porovnání s ovlivněním pohotové a běžné likvidity. 
WITTE drží poměrně stabilní úroveň okamžité likvidity, přesto klesla v letech 
2011 - 2014 nízko. Lze očekávat stejná hodnota nebo mírný pokles. Nebylo by 
pozitivní, kdyby byl pokles více než minimální. 

                                                 
4 Je-li řečeno historicky, je tím míněno období let 2006 - 2017, které bylo sledováno. 
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Pohotová likvidita se vypočítá jako poměr součtu KFM a pohledávek ke 
krátkodobým závazkům. Hodnota KFM s pohledávkami je značně vyšší než jen 
KFM a v roce 2014 lze vidět dosažení (historicky) minimální hodnoty (v 
důsledky vysoké hodnoty KRZ, vyšší než součet KFM a pohledávek). Likvidita 
se tak dostala na úroveň menší než 1, což je velice negativní jev. Hodnota 
likvidity v průběhu let klesala, pravděpodobně jako důsledek zvyšujících se 
krátkodobých závazků. Od roku 2015 pak, se snižujícími se KRZ, likvidita 
stoupala nahoru. Bylo by vhodné v letech úroveň likvidity mírně snížit, což lze i 
očekávat.  
Běžná likvidita vykazuje podobné chování jako pohotová likvidita. Hodnota 
běžné likvidity je vyšší než pohotové, protože při výpočtu čitatele se přičítají 
ještě zásoby. Zásoby však měly minimální vliv, protože v průběhu let byly téměř 
stejné. Při porovnání PL a BL lze vidět téměř stejný trend. Vezme-li se v úvahu 
stálost zásob, vliv na klesající tendenci mají především krátkodobé závazky, 
které rostou trochu rychleji než pohledávky. Tím se zvyšuje jmenovatel zlomku 
rychleji než čitatel a celý zlomek mírně klesá, což lze vidět i na Graf 6. Od roku 
2015 však KRZ klesají a s tím se zvyšuje i hodnota běžné likvidity. Vývoj i 
hodnocení je stejné jako u PL. 

 
Graf 7 – Diference likvidity WITTE 

Graf 7 znázorňuje diferenci likvidity od doporučených hodnot (DH) a 
průměrných hodnot (PH) pro všechny druhy likvidit (OL, PL, BL). Průměrné 
hodnoty byly vypočteny jako průměr porovnávaných firem, ne za celé odvětví 
automobilového průmyslu. To z důvodu vyšší vypovídací hodnoty z pohledu 
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charakteru průměrovaných firem. Započíst do průměru výrobce automobilů by 
mohlo zkreslit výsledky.  
Hodnoty, které jsou zajímavé, jsou pouze větší odchylky. Do roku 2015 byly 
odchylky běžné a pohotové likvidity od jejich doporučených hodnot, a to tak, že 
doporučené hodnoty převyšovaly (což, z hlediska rizika, je bezpečnější). Tato 
odchylka se postupně snižovala (rychlejším růstem krátkodobých závazků než 
pohledávek, stabilními zásobami a KFM) až do roku 2014, kde došlo dosažení 
historicky nejvyšší hodnoty krátkodobých závazků, které způsobily vyrovnání 
hodnoty běžné likvidity a doporučené hodnoty a snížení diference pohotové 
likvidity od doporučené hodnoty. V dalších letech pak odchylka opět vzrostla (v 
kladném směru – z hlediska rizika bezpečnějším). 
Jediné další hodnoty, které se odchylovaly, byly pohotová likvidita (PL) od (své) 
průměrné hodnoty (PH) a běžná likvidita (BL) od (své) průměrné hodnoty (PH), 
a to v roce 2014 a 2015. To má za následek změna průměrné hodnoty v daném 
roce (uvedeno v příloze) a snížení obou likvidit, pohotové pod bezpečný limit 
(roven 1). 
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) značí budovy a stroje, které jsou pro 
výrobní podnik důležité. Jejich oprávky jsou součty jejich odpisů. Výše oprávek 
napovídá o stavu DHM – jeho servisu a modernosti. Pokud oprávky dosahují 
vysokých hodnot (např. 95 %), většina zařízení podniku je téměř na konci své 
životnosti (pravděpodobně je část majetku již po životnosti).  

 
Graf 8 – Korekce/brutto DHM WITTE 

Graf 8 zobrazuje poměr hodnoty korekce a brutto z rozvahy. Korekce označuje 
oprávky – součet odpisů. Brutto je pořizovací hodnota. Rozdílem těchto dvou 
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hodnot  vznikne netto – aktuální hodnota majetku. Během let 2008 až 2010 je 
vidět značný nárůst poměru. Společnost v té době neinvestovala do modernizace 
ani nového majetku nebo dokonce část majetku prodala v reakci na tehdejší krizi. 
Od roku 2011 došlo ke stabilizaci a v následujícím roce ke snížení poměru – na 
Graf 4 jde vidět, že se dlouhodobý majetek v daném roce zvýšil. Trend posledních 
let napovídá další, přesto pouze mírné, snižování.  
Oprávky pohledávek mají jiný charakter. Jejich oprávky neznačí fyzické 
opotřebení v čase vyjádřené penězi, nýbrž hodnotu nedobytných pohledávek. To 
jsou takové pohledávky, které jsou po splatnosti po dlouhou dobu, a firma již 
nedoufá v jejich inkaso. Výše oprávek pohledávek částečně vypovídá o firemním 
způsobu řízení pohledávek. Pokud jsou oprávky vysoké, společnost má volné 
platební podmínky, na což se chytají neseriózní klienti, kteří nesplácejí své 
závazky.  
Na Graf 9 je zobrazena hodnota pohledávek spolu s jejich oprávkami. Po krizi 
2008 lze vidět nárůst oprávek pohledávek, které značí nedobytné pohledávky. 
Někteří klienti mohli během krize zkrachovat nebo nebyli náhle schopni splácet. 
Od roku 2011 se výše oprávek vrátila zpět do původních hodnot.  
Hodnota pohledávek se během let měnila, v roce 2008 klesla, během krize pak, v 
porovnání se snížením z minulého roku, vzrostla více než dvojnásobně. Během 
krize byla firma pravděpodobně nucena uvolnit odběratelům platební podmínky, 
což vedlo ke zvýšení pohledávek. V dalších letech, kromě roku 2010, hodnota 
pohledávek stabilně rostla až do vrcholu v roce 2015, od té doby klesla mírně v 
roce 2016 a značné snížení zažila v roce 2017. V dalším roce může dojít 
k mírnému snížení, přibližně na hodnotu 2012.  
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Graf 9 – Pohledávky a korekce WITTE 

 
Graf 10 – Korekce/brutto pohledávek WITTE 

Na Graf 10 je zobrazen poměr oprávek (korekcí) k brutto hodnotě pohledávek. 
Lze vidět nárůst během krize, především pak v roce 2010, kdy byl poměr zdaleka 
nejvyšší. Třikrát převýšil dva roky starou hodnotu 3 %. Od roku 2014 je 
udržována poměrně stabilní úroveň, kterou lze očekávat i v následujícím roce. 
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Během několika let je ale možné očekávat navýšení z důvodu přicházející krize, 
která zhorší platební schopnost odběratelů. 
Při zkoumání produktivity podniku se sleduje počet zaměstnanců, průměrná mzda 
a mzdové náklady.  

 
Graf 11 – Počet zaměstnanců WITTE 

Graf 11 znázorňuje počet zaměstnanců během let. Před krizí docházelo 
k mírnému propouštění. Během krize došlo ke značnému poklesu počtu 
zaměstnanců. Od roku 2010 počet zaměstnanců rostl do roku 2015, kdy počet 
zaměstnanců opět poklesl. Připomíná to tak situaci před krizí, kdy docházelo 
k postupnému propouštění. Kvůli naplnění výrobních kapacit nelze předpokládat 
výrazné navyšování ani propouštění. Tento vývoj potrvá až do nástupu krize.  

 
Graf 12 – Mzdové náklady WITTE 

Na Graf 12 jsou vyneseny mzdové náklady. Trend grafu je podobný jako u počtu 
zaměstnanců. Před krizí a během krize mzdové náklady stagnovaly a klesaly, od 
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té doby, kromě roku 2014, rostou stabilní rychlostí. V roce 2014 byly navýšeny 
mzdy.  

 
Graf 13 – Průměrná mzda WITTE 

Na Graf 13 jsou průměrné mzdy ve WITTE a průměrné mzdy podle ČSÚ (Český 
statistický úřad5). Průměrná mzda byla od 2006 nižší a během před a během krize 
se rozdíl zvětšil. V roce 2014 průměrná mzda WITTE převýšila průměrnou mzdu 
dle ČSÚ a od té doby je vyšší, přičemž jejich rozdíl se dále zvyšuje. Lze očekávat 
mírný nárůst mzdových nákladů (a s nimi průměrné mzdy) za stejného počtu 
zaměstnanců z důvodu průběžného zvyšování mezd.  

 
Graf 14 – Tržby za prodej zboží WITTE 

                                                 
5 Citace dat získaných z ČSÚ jsou v příloze v tabulce s danými daty. 
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Graf 14 Zachycuje vývoj tržeb za prodej zboží WITTE Nejdek během 
sledovaných let. Lze vidět, že i během krize docházelo k růstu tržeb6. V roce 2014 
dosáhly tržby maxima a od té doby klesaly se skoro stejnou rychlostí, jakou 
rostly. Vývoj tržeb za prodej zboží je podobný vývoji hodnoty krátkodobých 
závazků naznačující jistou kauzalitu a lze očekávat podobný vývoj.  
Výsledek běžné činnost podniku je tzv. provozní výsledek hospodaření. Ten 
zahrnuje výnosy a náklady z běžné činnosti. Graf 15 zachycuje vývoj provozního 
VH WITTE. 

 
Graf 15 – Provozní VH WITTE 

Od roku 2006 do roku 2013 lze sledovat klesající trend, který mohl být způsoben 
krizí. Trend, s malou výchylkou v roce 2010, pokračoval až do roku 2013, kdy se 
do roku 2014 dostal zpět na hodnotu z roku 2006. Dále rostl do roku 2016, kdy 
v následujícím roce opět klesl. Důvodem tohoto poklesu mohlo být otevření 
nového závodu v Ostrově, který se na počátku potýkal s mírnými problémy 
z hlediska získání pracovních sil. Část zaměstnanců přešla z Nejdku do Ostrova, 
což mohlo mírně ovlivnit provozní VH Nejdku.  

                                                 
6 V roce 2016 došlo ke změně v účetnictví. Došlo ke změnám struktury CF a VZZ. Ty ovlivnily 
některé položky. U grafů, na nichž jsou charakteristiky, kterých se to týká, jsou roky označeny 
hvězdičkou. Z výkazů z let 2016 a 2017 došlo k přepočtu hodnot tak, aby se dali použít pro 
srovnání. Zdroje se liší ve způsobu změny položek, proto položky se stejným charakterem a 
pojmenováním byly ponechány, a některé přepočítány.  
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Graf 16 – Finanční VH WITTE 

Na Graf 16 je vidět finanční VH, který se kromě výjimek stabilně drží mírně 
v červených číslech. Finanční činnost není hlavní činností WITTE, ale protože se 
sčítá s provozním VH a dává VH za běžné období, je zde uveden. V roce 2017 
finanční VH dosáhl zdaleka nejvyšší hodnoty ve sledovaných letech. Je zajímavé, 
že rostoucí trend měl v období krize. Je možné, že rok 2017 je výjimkou a 
v nadcházejícím roce dojde k prudkému poklesu. Druhou možností je další, avšak 
mírnější, růst.  

 
Graf 17 – Čistý peněžní tok z provozní činnosti WITTE 

K posouzení cash-flow z provozní činnosti se využije Graf 17. V roce 2009 jde 
vidět téměř nulový čistý peněžní tok. Stále převyšovaly příjmy nad výdaji, ale 
zanedbatelně. Po většinu let hodnoty oscilují kolem hodnoty 200 milionů Kč, 
převyšující ji v letech 2015 - 2017. V dalších letech může dojít k mírnému 
snížení.  
Výkonová spotřeba shrnuje náklady, které jsou spojené s výrobou (např. 
materiál).  
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Graf 18 – Výkonová spotřeba WITTE 

Na Graf 18 je výkonová spotřeba WITTE Nejdek. Během krize klesala do roku 
2010, kdy začala růst. V roce 2014 se ustálila a zůstala na téměř stejné hodnotě. 
Na Graf 19 je poměr výkonové spotřeby a VH WITTE Nejdek. Čím nižší poměr, 
tím lepší. Znamená to, že čím větší poměr, tím na jednotku výsledku hospodaření 
bylo nutno vynaložit více nákladů. Není zde řeč o položce výnosů, nýbrž 
výsledku hospodaření. S vyšším poměrem tedy nemusí nutně klesat výnosy nebo 
výsledek hospodaření, pouze to značí nižší efektivitu využívání zdrojů. V letech 
2009 a 2011 - 2015 je vidět vyšší hodnota poměru (tedy nižší efektivitu využívání 
zdrojů). Na Graf 15 jde vidět, že v roce 2013 dosáhlo WITTE nejnižšího VH 
z provozní činnosti ve sledovaných rocích. To zapříčinilo, spolu se stále rostoucí 
výkonovou spotřebou, nejvyšší poměr výkonové spotřeby a VH (Graf 19). 
Naplněním výrobních kapacit došlo k dosažení maximální výkonové spotřeby. 
Zaměřením na optimalizaci může dojít pouze ke snížení v následujících letech. 

 
Graf 19 – Výkonová spotřeba/VH WITTE 

Naopak v roce 2016 a 2017 je efektivita nejvyšší (a poměr nejnižší).  
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Graf 20 – KRZ/VH WITTE 

Graf 20 zobrazuje poměr KRZ a VH. Do roku 2013 je trend rostoucí, přičemž 
v roce 2013 dosáhl poměr hodnoty téměř 14. To znamená, že na 1 Kč VH měla 
14 Kč na krátkodobých závazcích. Od té doby poměr klesá do roku 2017, kdy je 
hodnota přibližně 7x nižší. Hodnota se v dalších letech stabilizuje. 

 
Graf 21 – Osobní náklady/VH WITTE 

Poměr osobních nákladů a VH (Graf 21) vyjadřuje produktivitu práce. Čím menší 
hodnota, tím lepší. Během let se hodnota měnila mezi 2 - 8, nejčastěji kolem 
hodnoty 6. Od 2014 je vývoj stabilnější a dochází ke snížení poměru a tím zvýšení 
produktivity práce. Lze očekávat další mírné snížení.  
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Graf 22 – Doba splácení dluhů WITTE 

Doba splácení dluhů (Graf 22) vyjadřuje, jak dlouho by společnosti trvalo z CF 
z provozní činnosti splatit své závazky (a to cizí kapitál bez rezerv). V potaz se 
nebere CF z ostatních činností. Kromě roku 2009 drží dobu splácení pod 10 let. 
V roce 2009, vlivem krize, byl CF z provozní činnosti na své historicky 
minimální hodnotě a zanedbatelně malý, což způsobilo velký výkyv v době 
splácení dluhů. Kromě roku 2009 si společnost drží stabilní hodnotu a trend bude 
v dalších letech stejný.  

 
Graf 23 – ROA WITTE 

Graf 23 sleduje meziroční vývoj výsledku hospodaření v závislosti na aktivech. 
Tato závislost je ROA – rentabilita aktiv. Význam ROA je, kolik 1 Kč aktiv 
vygeneruje Kč zisku.  
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Průběh vývoje ROA je podobný vývoji VH v absolutních hodnotách. Až na 
výjimky jsou hodnoty do 10 %, nejčastěji pohybující se kolem 5 %. S Graf 3, kde 
lze vidět stabilní pozvolný nárůst aktiv, lze říci, že se ve společnosti měnil 
výsledek hospodaření v závislosti na aktivech (např. roky 2006 - 2013, 2017). 
Růst aktiv zapříčinil klesající trend ROA, menší výkyvy v trendu pak způsobil 
vývoj VH. V roce 2017 byl nejen výsledek hospodaření vyšší, ale klesla aktiva, 
což zapříčinilo více než 20 % výsledek ROA. V roce 2009 ROA značně poklesla 
kvůli krizi.  
Význam ROE je podobný, jde však o rentabilitu vlastního kapitálu.  

 
Graf 24 – ROE WITTE 

Graf 24 popisuje vývoj hodnoty ROE v jednotlivých rocích. Jako ROA 
zaznamenala ROE pokles v roce 2009 jako závěr několikaletého poklesu. Od té 
doby se pohybovala kolem 6 – 9 % do roku 2014, kdy začala růst. V roce 2017 
dosáhla hodnoty vyšší než 35 %, což je dobrý výsledek a v historicky nejlepší.  
Průběh ROA a ROE je téměř stejný, neboť pracuje s blízkými položkami – aktivy 
a vlastním kapitálem. Díky základnímu bilančnímu pravidlu se suma aktiv rovná 
sumě pasiv. Vlastní kapitál je část pasiv. Rozdíl mezi průběhem ROA a ROE je 
tedy způsoben čistě rozdílem podílu vlastního kapitálu na pasivech (potažmo 
aktivech pro lepší pochopení, díky základnímu bilančnímu pravidlu). Vývoj se 
bude odvíjet od vývoje VH, může tedy dojít k mírnému nárustu v následujícím 
roce. 
Závěr 
Z této části analýzy lze vyvodit závěr, že společnost WITTE stabilně roste během 
celého sledovaného období. Přestože tržby za prodej zboží mírně rostly i během 
krize, provozní výsledek hospodaření klesal, stejně jako výsledek hospodaření za 
běžné období (tedy, celkový v daném roce). Během stejných let klesaly i hodnoty 
likvidity (kromě okamžité, která si držela stabilní hodnotu), výkonové spotřeby 
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(a tedy pravděpodobně objemu výroby) při růstu krátkodobých závazků. Došlo 
ke značnému propouštění zaměstnanců a pokles průměrné mzdy ve WITTE pod 
průměrnou mzdu v České republice. Přesto si firma udržela takové provozní CF, 
aby si udržela ukazatel doby splácení dluhů pod 10 let (kromě roku 2009). Firma 
nebyla připravena na krizi, ale podnikla kroky, které jí pomohly krizi překonat.  
3.1.2 Analýza WITTE proti konkurenci 
V této části je podnik porovnán s konkurenčními podniky na trhu, a to 
v porovnávaných letech 2014 - 2017. MAHLE Behr Ostrava bude dále jako 
„MAHLE“ a KE Ostrov Elektrik jako „KE“. V grafech je použit jednotný styl 
odlišení společností – pro WITTE je použita fialová barva, pro MAHLE vínová 
a pro KE zelená.  
Protože většina charakteristik byla popsána v analýze samotného WITTE, bude 
v této části kladen důraz na porovnání s konkurencí. Prognózy a hodnocení lze 
najít především v předchozí části. 
Na Graf 25 je porovnání VH na trhu. VH WITTE roste nejrychleji, kdežto KE 
během let kleslo. MAHLE roste, ne však stejným tempem jako WITTE.  
Na Graf 26 je porovnání složení aktiv (podíl oběžných aktiv proti dlouhodobému 
majetku). Nejvyšší podíl OA mělo KE, který byl značný – téměř 80 %. Trend 
podílu OA KE je podobný jako jeho trend VH. Podíl OA WITTE a MAHLE je 
stabilní.  
 

 
Graf 25 – Srovnání VH  
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Graf 26 – Srovnání OA/aktiva 

 
Graf 27 – Srovnání CK/pasiva 

Graf 27 ukazuje porovnání podílu CK na pasivech. Podíl WITTE mírně klesl, 
MAHLE v roce 2015 vzrostl, ale skončil na podobné hodnotě jako WITTE. Podíl 
cizího kapitálu KE se během let značně mění, v roce 2016 má trojnásobnou 
hodnotu a v následujícím klesne téměř o polovinu.  
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Na dalších třech grafech (Graf 28, Graf 29, Graf 30) je vývoj položek aktiv a 
pasiv. Vývoj položek WITTE je poměrně stabilní, křivka vlastního kapitálu 
sleduje křivku dlouhodobého majetku, křivka cizího kapitálu sleduje křivku 
oběžných aktiv. V roce 2016 se změní poměr, z většinového cizího kapitálu je ve 
společností většinový vlastní kapitál. Dle hodnot lze říci, že část oběžných aktiv 
je financována vlastním kapitálem a o výkyvy se stará cizí kapitál. Dlouhodobý 
majetek je plně kryt (s výkyvy) vlastním kapitálem.  
Podobně je to na dalším grafu pro MAHLE. Křivka vlastního kapitálu sleduje 
křivku dlouhodobého majetku, křivka cizího kapitálu křivku oběžných aktiv. 
V roce 2015 mírně převýší cizí kapitál ten vlastní, v dalších letech je vlastní 
kapitál opět většinový. Z hodnot jde vidět stejný způsob financování jako u 
WITTE. 
KE sleduje jiné trendy. Změna vlastního kapitálu se projevuje stejnou, opačně 
orientovanou změnou cizího kapitálu. Zároveň ale sleduje křivku dlouhodobého 
majetku. Opačně, cizí kapitál sleduje křivku oběžných aktiv. Změna 
dlouhodobého majetku se projevuje stejnou, ale opačně orientovanou změnou 
oběžných aktiv. Z hodnot lze říci, že vlastní kapitál plně kryje dlouhodobý 
majetek a většinu oběžných aktiv. Cizí kapitál dorovnává krytí. Náhlé změny jsou 
kryty cizím kapitálem a poté nahrazeny vlastním.  
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Graf 28 – Srovnání vývoje položek rozvahy (WITTE) 

 
Graf 29 – Srovnání vývoje položek rozvahy (MAHLE) 

 
Graf 30 – Srovnání vývoje položek rozvahy (KE) 
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Graf 31 – Srovnání položek likvidity (WITTE) 

 
Graf 32 – Srovnání položek likvidity (MAHLE) 

 
Graf 33 – Srovnání položek likvidity (KE) 
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Grafy (Graf 31, Graf 32, Graf 33) zobrazují meziroční vývoj položek pro 
jednotlivé firmy potřebné pro výpočet likvidity. Zatímco KRZ jsou u WITTE 
nižší proti OA až o polovinu, u MAHLE hodnotou odpovídají KRZ OA, od roku 
2016 jsou KRZ dokonce vyšší než OA. U KE jsou KRZ minimální, až v roce 2016 
a 2017 dosáhnou přibližně poloviční hodnoty v porovnání s OA.  
KFM MAHLE se stabilně drží na minimálních hodnotách oproti WITTE, u 
kterých hodnota narůstá. U KE je hodnota KFM vyšší než u MAHLE, ale do roku 
2017 velice stabilně drží hodnotu, načež klesne. Hodnota zásob MAHLE oproti 
WITTE v letech kolísá, KE drží velmi stabilní zásoby do roku 2017, kdy spadnou 
na stejnou hodnotu jako KFM.  
Na Graf 34 je vidět porovnání okamžité likvidity. MAHLE má kromě roku 2015 
hodnotu blížící se nule z důvodu minimálního KFM, což není doporučené. Je 
vysoké riziko problémů v případě náhlé nutnosti finančních prostředků nebo 
nutnosti dostát svým závazkům. WITTE se nejlépe pohybuje v doporučeném 
rozmezí, nedaří se však držet stabilní hodnotu. KE mělo v roce 2014 příliš 
vysokou hodnotu likvidity a do roku 2017 ji snížilo pod doporučenou hranici.  

 
Graf 34 – Srovnání OL 

Graf 35 popisuje pohotovou likviditu. MAHLE i WITTE si drží stabilní hodnotu 
oproti KE, WITTE v roce 2016 přesto mělo zbytečně vysokou hodnotu. Graf je 
zkreslený kvůli vysokým hodnotám likvidity KE, která je mnohonásobně vyšší, 
než jsou jakékoliv doporučené hodnoty.  
 

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

2014 2015 2016 2017

Hod
not

a lik
vidi

ty [
1]

Porovnávané roky

Okamžitá likvidita WITTE a konkurence v jednotlivých rocích

WITTE Nejdek MAHLE Behr Ostrava KE Ostrov Elektrik



54 
 

 
Graf 35 – Srovnání PL 

Graf 36 popisuje vývoj běžné likvidity. V porovnání s předchozím grafem jde 
vidět, že běžná likvidita KE je výrazně ovlivněna pohotovou likviditou. MAHLE 
drží stabilní likviditu, ale pod doporučeným limitem. Likvidita WITTE mírně 
stoupá, v roce 2016 je mírně, ale zbytečně vysoká.  

 
Graf 36 – Srovnání BL 

Na grafech (Graf 37, Graf 38, Graf 39) je meziroční vývoj hodnot likvidit. 
Všechny stupně likvidity WITTE se v čase značně mění, pro MAHLE a KE však 
zůstávají velice stabilní. Grafy jsou rozděleny na podniky, aby byly vidět všechny 
likvidity „pod jednou střechou“. Při posuzování grafů je nutno vzít v potaz 
rozdílné měřítko, jde však hlavně o trend a vzájemný průběh likvidit v jednom 
podniku. 
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Graf 37 – Srovnání likvidity (WITTE) 

WITTE má rostoucí trend likvidit. V roce 2014 má PL nižší než doporučenou 
hodnotu, po zbytek času jsou hodnoty spíš nad doporučeným limitem, v roce 
2016 až příliš. 

 
Graf 38 – Srovnání likvidity (MAHLE) 
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MAHLE vykazuje vyšší stabilitu likvidit než WITTE. Jejich hodnota je ale 
nedostatečná7. Hodnota BL dokonce klesne pod 1, tzn. při nutnosti dostát svým 
závazkům toho firma nebude schopná. 

 
Graf 39 – Srovnání likvidity (KE) 

KE v roce 2016 snížilo přemrštěné hodnoty likvidit, které měla. Stále jsou vysoké 
(PL, BL), ale ne tolik.  

 
Graf 40 – Srovnání korekce/brutto DHM 

Graf 40 zobrazuje porovnání poměrů korekce a brutto hodnoty DHM. WITTE má 
nejvyšší poměr, tedy relativně nejvyšší korekce. To ukazuje na nejstarší DHM. 
                                                 
7 Podnik si však optimální hodnotu musí určit sám podle vlastních podmínek, trhu a ekonomické 
prostředí. Faktorem je i míra rizika, kterou je ochoten podnik podstoupit, a jak důvěryhodně 
chce působit na investory. 
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MAHLE má stejně stabilní průběh jako WITTE, má však téměř poloviční hodnotu 
poměru. Jejich majetek není odepisovaný tak dlouho, případně nedávno bylo 
nakoupeno nové zařízení, které vysoce zvedlo DHM.  
To nastalo u KE, kde se provedla vysoká investice do DHM, která zapříčinila 
jeho zvýšení o 3/4 původní hodnoty. Tím se snížil poměř pod 20 %. Od té doby 
nedošlo k podobně velké investici. Výše oprávek však roste mnohem rychleji než 
u WITTE a MAHLE, kvůli malým průběžným investicím do renovace DHM. 

 
Graf 41 – Srovnání Korekce/brutto pohledávek 

Graf 41 zobrazuje poměr korekce a brutto hodnoty pohledávek. To značí, kolik 
procent z původní hodnoty pohledávek společnosti odepsaly jako nedobytné. KE 
má nejnižší procento se stabilním klesajícím trendem, značící dobré řízení 
pohledávek. WITTE se drží kolem hodnoty 1,75 %, ale hodnoty MAHLE se 
v letech značně liší (v porovnání s konkurencí).  
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Graf 42 – Srovnání počtu zaměstnanců 

Dle Graf 42 jde vidět vývoj počtu zaměstnanců. Kromě náboru MAHLE v roce 
2014 si všechny společnosti drží stabilní počet zaměstnanců. 

 
Graf 43 – Srovnání mzdových nákladů 

Mzdové náklady WITTE a KE (Graf 43) se drží konstantní (u KE velmi, u WITTE 
jsou změny v letech). Mzdové náklady MAHLE však téměř lineárně rostou, 
přestože počet zaměstnanců stejný trend nemá. 
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Graf 44 – Srovnání průměrné mzdy 

Průměrná mzda WITTE (Graf 44) je v porovnávaných letech nejvyšší (vyšší i než 
průměrná mzda dle ČSÚ). V roce 2015 došlo k jejímu snížení (stejně jako u 
MAHLE, které tak kleslo pod průměrnou mzdu dle ČSÚ). Vývoj průměrné mzdy 
WITTE a MAHLE je podobný. Vývoj průměrné mzdy KE je lineární následující 
trend průměrné mzdy dle ČSÚ. Hodnotou je ale nižší.  

 
Graf 45 – Srovnání provozního VH 

V Graf 45 je vidět, že provozní VH KE klesá, MAHLE v roce 2017 dohnalo 
WITTE, kde VH WITTE kleslo z předchozího roku. 
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Graf 46 – Srovnání VH před zdaněním 

Přestože provozní VH (Graf 46) byl pro MAHLE a WITTE stejný (v roce 2017), 
VH před zdaněním má jiný průběh – WITTE i MAHLE mají rostoucí tendenci, 
WITTE má však vyšší hodnoty. KE má klesající tendenci, která se vyrovnává až 
v roce 2017. Rozdíl je, že ve VH před zdaněním jsou započítány VH z ostatních 
činností podniku. 

 
Graf 47 – Srovnání výkonové spotřeby/VH 

Nejvýhodnější výrobu (Graf 47) z pohledu výkonové spotřeby vůči VH mělo 
během let KE, k roku 2017 došlo k vyrovnání.  
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Graf 48 – Srovnání KRZ/VH 

Vývoj Graf 48 je podobný jako vývoj Graf 47. To odpovídá způsobu financování 
OA z cizího kapitálu (neboť v OA jsou materiál, zásoby, KFM, pohledávky a 
dokončená výroba – výrobky k prodeji, ke kterým se váže výnos). Je tak vytvořen 
vztah, který v určitém rozpětí hodnot (OA, KRZ) platí.  

 
Graf 49 – Srovnání doby splácení dluhů 
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Pro dobu splácení dluhů (Graf 49) v porovnávaných letech platí klesající 
tendence u všech firem. V roce 20178 byl provozní CF KE záporný (vyšší výdaje 
než příjmy z provozní činnosti), což ovlivnilo hodnotu doby splácení, která 
v roce 2017 nemá vypovídací hodnotu. MAHLE se postupně přibližuje k hodnotě, 
na které se pohybuje WITTE v letech 2015 - 2017. 

 
Graf 50 – Srovnání ROA 

ROA WITTE (Graf 50) se z nejnižší hodnoty v roce 2014 dostalo na nejvyšší 
s rostoucím trendem. ROA KE značně klesla, MAHLE zaznamenala menší 
výkyv, ale s KE skončily na blízké hodnotě.  

 
Graf 51 – Srovnání ROE 

Průběh ROE (Graf 51) je podobný jako ROA (Graf 50), je však dosaženo vyšších 
hodnot. Rozdíl je pouze pro MAHLE a KE, kde KE mělo v roce 2016 a 2017 
                                                 
8 Pro KE nebyly nalezeny CF výkazy v účetních uzávěrkách či výročních zprávách. Jsou tedy 
uvedeny pouze hodnoty pro roky 2016 a 2017. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

2014 2015 2016 2017

ROA
 [%]

Porovnávané roky

ROA WITTE a konkurence v jednotlivých rocích

WITTE Nejdek MAHLE Behr Ostrava KE Ostrov Elektrik

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

2014 2015 2016 2017

ROE
 [%]

Porovnávané roky

ROE WITTE a konkurence v jednotlivých rocích

WITTE Nejdek MAHLE Behr Ostrava KE Ostrov Elektrik



63 
 

vyšší hodnotu ROA (ze své nejvyšší hodnoty v roce 2014 nekleslo pod ROA 
MAHLE), kdežto ve stejných letech hodnota ROE KE klesla pod ROE MAHLE. 
Závěr 
Z analýzy v porovnání s konkurencí (MAHLE, KE) plyne, že WITTE má nejvyšší 
VH (a stále roste) a to jak za běžné období, tak před zdaněním. Poměr OA 
k aktivům mají firmy podobný, se stabilním průběhem. To stejné platí pro 
zastoupení CK na pasivech, kde MAHLE a WITTE mají podobnou hodnotu, KE 
však příliš nízkou. Vývoj položek DM, OA, CK a VK je podobný pro WITTE a 
MAHLE naznačující podobný způsob financování. MAHLE má však v poměru 
2x vyšší KRZ v porovnání s OA než WITTE.  
V oblasti likvidit si WITTE stojí dobře – OL v porovnávaných letech z firem 
nejlepší, ale není dobrá – v některých letech klesá pod doporučenou hodnotu. 
MAHLE má však, z důvodu velmi nízkého stavu KFM, likviditu v podstatě 
nulovou. Porovnání s KE nemá smysl – všechny likvidity KE jsou 
několikanásobně větší než doporučené hodnoty i než hodnoty zbylých podniků. 
PL hodnota WITTE je v porovnání nejlepší, přesto velmi mírně klesne pod 
doporučenou hodnotu v roce 2014 a příliš vystoupá v roce 2016. Likvidita 
MAHLE je příliš nízko pod doporučenou hodnotou. Pro BL platí to stejné, 
WITTE má nejlepší výsledky.  
V oblasti oprávek DHM má WITTE nejvyšší oprávky značící nejstarší zařízení. 
Oproti ostatním podnikům je hodnota dvojnásobná (poměr korekce/brutto 
hodnota). Oprávky pohledávek jsou stabilní mezi hodnotami oprávek MAHLE a 
KE (poměr korekce/brutto hodnota).  
Z hlediska produktivity mají nejvyšší počet zaměstnanců spojený s nejvyšší 
průměrnou mzdou i poměrem mzdových nákladů k aktivům. S tím spojená je 
výkonová spotřeba. Ta, v poměru k VH, je nejnižší s klesající tendencí (tím 
pádem nejnižší spotřeba ke generování VH). To platí i pro poměr KRZ a VH – 
WITTE dosahuje nejnižší hodnoty s klesající tendencí. Obě nejnižší hodnoty 
poměrů byly dosaženy až v roce 2017. V roce 2014 mělo WITTE poměr KRZ/VH 
nejvyšší. S tím spojená je doba splácení dluhů, kterou má WITTE nejnižší.  
Z analýzy ROA a ROE vychází WITTE nejlépe. Své ROA a ROE navíc v letech 
zvyšuje, což se nedá říct o KE, které zaznamenalo prudké snížení, ani o MAHLE, 
které v roce 2015 zaznamenalo pokles a od té doby pouze mírný nárůst.  
3.1.3 Souhrnné indexy hodnocení podniku 
Altmanova analýza využívá 5 faktorů, které mají empiricky přidělenou svoji 
váhu. V Tabulka 3 jsou uvedeny hodnoty faktorů (hodnota X1,…) a koeficientů. 
Hodnoty nemají jednotky (jde o poměry, jsou bezrozměrné).  
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 X1 X2 X3 X4 X5 
Hodnota 0,302 0,259 0,224 1,294 0,205 
Koeficient 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Tabulka 3 – Výpočet Altmanova Z-skóre pro VK/CK 
Při výpočtu 4. faktoru byl použit poměr VK/CK. Altmanovo Z-skóre pak vyjde 
1,88. Hodnota se nachází v šedé zóně a nelze pomocí Z-skóre určit finanční 
zdraví podniku.  
Pokud by se použil poměr ZK/CK jako v Tabulka 4: 

 X1 X2 X3 X4 X5 
Hodnota 0,302 0,259 0,225 0,075 0,205 
Koeficient 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Tabulka 4 – Výpočet Altmanova Z-skóre pro ZK/CK 
Vyšlo by Z-skóre 1,37. Tato hodnota je značně nižší, stále se však nachází v šedé 
zóně a nelze podle ní posoudit, zda je WITTE finančně zdravé.  
Index 05 (IN05) byl vytvořen speciálně pro český trh. V Tabulka 5 je uveden 
výpočet faktorů a jednotlivé koeficienty (váhy).  

 A/CK EBIT/NÚ EBIT/A Výnosy/A OA/KRZ 
Hodnota 2,294 9,000 0,225 0,205 1,991 
Koeficient 0,130 0,040 3,970 0,210 0,090 

Tabulka 5 – Výpočet IN05 
Faktor EBIT/NÚ vycházel vyšší než 9, byla proto použita hodnota 9. IN05 
vychází 1,77. Hodnota je vyšší než 1,6 a podle IN05 tedy podnik 
s pravděpodobností 67 % vytváří hodnotu.  
Beermanova diskriminační funkce (BDF) je určena speciálně pro výrobní a 
řemeslné podniky.  
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
Hodnota 0,142 1,519 1,096 0,155 0,929 -0,105 0,436 0,225 0,205 0,516 
Koeficient 0,217 -0,063 0,012 0,077 -0,105 -0,813 0,165 0,161 0,268 0,124 

Tabulka 6 – Výpočet BDF 
V Tabulka 6 je výpočet jednotlivých faktorů a jejich koeficienty. Jako HIM 
(hmotný investiční majetek) byl použit DHM (dlouhodobý hmotný majetek) a 
jako EBT (zisk před daněmi) použit EBIT (zisk před úroky a daněmi). Hodnoty 
EBT a EBIT se nemusí lišit. Pokud ano, EBIT je vyšší (EBT se získá odečtením 
úroků od EBIT). BDF vychází 0,176. Touto hodnotou se podnik řadí mezi 
prosperující podniky. Zde lze vidět, že i použitím potenciálně vyšší hodnoty 
EBIT místo EBT se podnik stále řadí mezi prosperující podniky (čím menší BDF, 
tím lepší).  
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Závěr 
Dle Altmanova Z-skóre se firma nachází v šedé zóně, což nutně neznamená 
problémy, ale nevzbuzuje důvěru. Nicméně, dle IN05 vytvořeného speciálně pro 
české podmínky i podle BDF optimalizovaného pro výrobní a řemeslné podniky 
dosahuje WITTE dobrých výsledků.  
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4 Vývoj a zhodnocení možností 
Kromě závěrů z prvních dvou analýz (WITTE samotného a v porovnání 
s konkurencí) navíc vyplývá následující: WITTE by si mělo víc hlídat úroveň 
likvidity (Graf 6), zvážit a zhodnotit investici do modernizace majetku (není 
nutná, záleží na zhodnocení přínosu - Graf 40) a zvážit způsob řízení pohledávek 
tak, aby bylo sníženo procento nedobytných pohledávek (Graf 9, Graf 10). 
WITTE se však drží na dobré konkurenceschopné úrovni, produktivita práce i její 
efektivita se zvyšuje (a to především v posledních 2 letech – např. Graf 1, Graf 
6, Graf 13, Graf 23, Graf 24), způsob využívání zdrojů se zlepšuje (Graf 19) a 
výsledek hospodaření roste (Graf 1). Výsledky posledních let jsou dobré, hodnoty 
likvidity stabilní. Společnost dodržuje některá pravidla pro snížení rizika, jako 
je zlaté bilanční pravidlo, je blízko dodržení pravidla vyrovnání rizika. Vzhledem 
k datům lze říct, že nedodržení některých pravidel (ať už úmyslně či nikoliv) 
společnost zvládá.  
Dle komplexnějších způsobů hodnocení společností WITTE dosahuje dobrý 
výsledků (dle hodnotících kritérií se řadí do nejlepší třídy hodnocení) a 
prosperuje (u IN05 s pravděpodobností 67 %). Dle Altmanovy analýzy se 
pohybuje v šedé zóně, což nutně neznačí problémy. Kvůli jisté nepřesnosti (na 
rozdíl od IN05 nebyl vytvořen speciálně pro české podmínky) metody není nutno 
vyvozovat významné závěry. Přesto, z prvních dvou analýz vyplývá, že ne 
všechny způsoby řízení podniku jsou zcela v pořádku. Nebylo by od věci pohlídat 
si vývoj Z-skóre pro případ, že klesne pod limit, který značí problémy.  
Některá data vyznačují stejné chování jako před krizí. Poslední krizi firma 
překonala, přestože musela učinit značná opatření (např. propustit třetinu svých 
1500 zaměstnanců během 3 let, viz. Graf 11). Z hlediska krize je dobré, že firma 
nemá systém Just-in-time (tedy systém nulových zásob), neboť v případě náhle 
krize by tento systém mohl vést k vážným problémům.  
Firma má několik možných cest, kterými se nyní může vydat. Může se začít 
připravovat na nadcházející krizi, expandovat na rozvíjející se trhy nebo rozšířit 
produktovou paletu a investovat do vývoje a inovaci stávajících produktů.  
Cesta příprav 
Nikdo nedokáže bezpečně předpovědět, kdy krize přijde, jak ovlivní trh a jaké 
důsledky pro společnosti bude mít. Je stejně těžké se na krizi připravit. Dle 
vývoje některých charakteristik (ceny nemovitostí, vývoj úvěrů, ale i vývoj 
položek WITTE jako je vývoj likvidity na Graf 6 nebo vývoj finančního VH na 
Graf 16) i některých odborníků se krize blíží. Například, likvidita před a během 
krize klesala a po určitém zvýšení po krizi začala v roce 2017 opět klesat. Dobrá 
zpráva, pokud jde o řízení likvidity (v roce 2017 byla mírně vyšší, než 
doporučené hodnoty). Špatná zpráva, pokud je to projev situace na trhu. Finanční 
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výsledek hospodaření se drží stabilně v záporných hodnotách. Výjimkou byla léta 
2006 – 2008, kdy rostl (tedy, před a během krize) a po návratu na původní 
hodnoty začal opět v roce 2017 stoupat.  
Firma se může vydat cestou příprav na krizi, aby minimalizovala její dopady. 
Optimalizovat výrobu (úroveň zásob, výkonovou spotřebu - Graf 5, Graf 18). 
Zaměřit se na celý pracovní kapitál, který váže kapitál v oběhu.  Zanalyzovat 
produktové portfolio a zhodnotit, zda vše, co firma vyrábí, má svůj přínos. 
Pomocí marketingových a finančních nástrojů zhodnotit, kam jednotlivé 
produkty spadají. Pomocí BCG matice zjistit, které produkty jsou hvězdy, dojné 
krávy, otazníky a unavení psi. Zhodnotit životní cykly produktů a zvážit stažení 
některých z nich. Nepouštět se do velkých investic ani expanzí, které by si mohly 
během následujících let vyžádat zdroje, které firma nemusí v tu dobu mít. 
Zanalyzovat lidské zdroje společnosti a určit, zda jsou všechny nezbytné pro 
fungování společnosti (Graf 11, Graf 21). Upevnit vztahy s dodavateli a 
odběrateli, aby došlo k prohloubení vztahů a pojištění dlouhodobé spolupráce 
(např. Dnem dodavatelů, který firma pořádá). 
Přínosem nebude pouze minimalizace ztrát a problémů během krize. Optimalizací 
dojde k efektivnějšímu využití zdrojů, větší konkurenceschopnosti a vyšším 
ziskům před i po krizi. Zaměřením se na produkty, které mají potenciál stát se 
dojnými krávami nebo hvězdami podnik zaměří své úsilí směrem, který se 
vyplatí. Nebude tak plýtvat zdroje na produkty, které nemají tak velký přínos. 
Cesta expanze 
Riskantnější cesta než cesta příprav, zvlášť, přijde-li krize. Přesto má tato cesta 
své odůvodnění – pokud bude expanze úspěšná, může přinést velké výnosy a 
zisky společnosti, které ji poté pomohou překlenout období krize. Trhy jako Čína, 
Thajsko a celá Jižní Asie se nabízí pro expanzi v automobilovém průmyslu.  
Čínský automobilový trh roste. V roce 2017 zde (v Číně a Tchaj-wanu) bylo 
prodáno 30 milionů aut (Zdroj: VÁCHAL, Adam a Denis CHRIPÁK. Hlavním 
hráčem automobilového průmyslu bude Čína. Tlačí na přechod k elektromobilitě. 
Hospodářské noviny [online]. 2018 [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: 
https://infografiky.ihned.cz/budoucnost-
autoprumyslu/r~4a9d204084fd11e88b6b0cc47ab5f122/), což činí zhruba ¼ 
celosvětových prodejů (v samotné Číně pak bezmála 25 milionů). Aut v Číně je 
však pouze polovina proti lidem s řidičským oprávněním (Zdroj: PROKOPEC, 
Petr. Hlavním hráčem automobilového průmyslu bude Čína. Tlačí na přechod k 
elektromobilitě. Autoforum [online]. 2018 [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: 
https://www.autoforum.cz/zajimavosti/prodaji-7-milionu-aut-rocne-a-skoro-
nikdo-je-nezna-projdete-si-nejvetsi-cinske-automobilky/) – lze předpokládat 
nárůst prodejů aut. Podle odhadů se pro rok 2024 prodá na stejném trhu 42 
milionů aut. Při úspěšné expanzi by došlo ke značným výnosům z daného trhu. 
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Čínská vláda navíc tlačí na vývoj elektromobilů a poskytuje obrovské dotace. 
Vyvinout produkt, který by uspokojil některou z potřeb nebo přání vázaných na 
elektromobily by pomohlo nejen proniknout na čínský trh, ale vybudovat si tam 
silnou pozici.  
Vzhledem k rostoucím VH společnosti (Graf 1) se tato cesta jeví jako možná. 
Spolu s lepším využíváním zdrojů (Graf 19) by společnost mohla být schopna se 
do expanze pustit. Je však nutno důkladně zvážit rizika. Muselo by však dojít 
k velkému zadlužení, aby měla společnost dost prostředků k expanzi (Graf 2). 
Došlo by ke snížení likvidity (Graf 6) a to by mohlo způsobit jistou nedůvěru a 
především riziko.  
Cesta inovace a vývoje 
Z hlediska rizika jde o cestu středem. Investice do této cesty budou nižší než 
investovat do expanze. Přínosy této cesty nebudou tak vysoké. Cílem je vyvinout 
produkt nebo inovovat stávající takovým způsobem, aby byl těžko nahraditelný 
konkurencí. Vytvoření hvězdy zajistí podniku pozici na trhu a spolupráci 
s automobilovými společnostmi (a výnosy z toho plynoucími). Spolu s tím je 
třeba zaměřit se na posilování a udržení dobrých vztahů s odběrateli i dodavateli 
(např. Dnem dodavatelů, který pořádají).  
Investice do inovace a vývoje by byla možná z důvodu rostoucích VH (Graf 1). 
Podnik momentálně prosperuje (dle IN05 nebo BDF). Tímto krokem si může 
zajistit nárůst tržeb a jistou stabilitu a nenahraditelnost na trhu.  
Ostatní cesty 
Společnost má na výběr i další cesty (např. nedělat nic, kombinace 
předcházejících cest). Kombinace předcházejících cest je riskantní, neboť je malá 
šance, že by některá z cest skutečně vyšla, ale zároveň by to s sebou neslo značné 
množství nákladů. Cesta nicnedělání s sebou nenese riziko v podobě dalších 
nákladů, nepřináší ale ani prospekt zisku nebo vyšší stability. Cesta je to schůdná, 
ale silně pasivní s pouhým reagováním na okolnosti. Společnosti, které pouze 
reagují, mohou mít úspěch, ale nikdy nebudou na špičce.  
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5 Závěr 
Následující závěry byly popsány dříve, jde o jejich ucelení a sjednocení.  
Na základě analýzy společnosti v letech 2006 – 2017 lze říct, se společnost 
dosahuje dobrých výsledků (Graf 1, Graf 6, Graf 17, Graf 18, Graf 22, Graf 23). 
Výsledek hospodaření a celkový majetek firmy roste, stejně jako příjmy. Zvýšila 
se produktivita práce a podnik efektivně využívá svých zdrojů. Má stabilní počet 
zaměstnanců, s dodavateli i odběrateli si udržuje dobré vztahy. 
V porovnání s konkurencí v letech 2014 – 2017 dosahuje též dobrých výsledků 
(Graf 25, Graf 47, Graf 50, Graf 51). Některé charakteristiky jsou v porovnání 
podobné (Graf 26, Graf 27, Graf 35, Graf 36, Graf 44). Podnik lze nazvat 
konkurenceschopným. 
Na co by se měla firma zaměřit je úroveň likvidity (Graf 6), která se v letech liší 
od doporučených i bezpečných hodnot. Tím se vystavuje riziku. 
Přes mírné nedostatky vše nasvědčuje budoucímu růstu společnosti i výsledků 
hospodaření. Pozitivní výsledky WITTE potvrzují i komplexní indexy hodnocení 
vytvořené speciálně pro české podniky a pro výrobní a řemeslné podniky. WITTE 
směřuje k budoucímu efektivnějšímu využívání zdrojů a vyšší produktivitě. Má 
předpoklady pro přežití další krize.  
Dříve popsanými závěry a zhodnocením byly splněny cíle bakalářské práce.  

  



70 
 

7 Přílohy 
Tabulky likvidit 

 
Průměrné mzdy 

2006 0,2 0,7 1,5 0,32 1,82 2,77
2007 0,2 0,7 1,5 0,16 2,08 3,04
2008 0,2 0,7 1,5 0,29 1,66 2,52
2009 0,2 0,7 1,5 0,18 1,89 2,57
2010 0,2 0,7 1,5 0,28 1,40 2,11
2011 0,2 0,7 1,5 0,07 1,22 1,83
2012 0,2 0,7 1,5 0,16 1,39 1,92
2013 0,2 0,7 1,5 0,06 1,10 1,57
2014 0,2 0,7 1,5 0,2549099 2,65101546 3,38776356
2015 0,2 0,7 1,5 0,36782093 2,91487272 3,76360249
2016 0,2 0,7 1,5 0,17955801 1,31152297 1,75034102
2017 0,2 0,7 1,5 0,08155624 1,59608342 1,94991734

Pruměrná 
hodnota PL 

(PH)
Pruměrná 

hodnota BL 
(PH)

Odvětví
Doporučená 
hodnota PL 

(DH)
Doporučená 
hodnota BL 

(DH)
Rok

Doporučená 
hodnota OL 

(DH)
Pruměrná 

hodnota OL 
(PH)
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Rok
Průměrná 
hrubá 
mzda[Kč]

Zdroj

2006 20211

Mzdy - 4. čtvrtletí 2006. Český statistický úřad  [online]. 2007 
[cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/mzdy-4-ctvrtleti-2006-
ngb9t7d16n

2007 21692
Mzdy - 4. čtvrtletí 2007. Český statistický úřad [online]. 2007 [cit. 
2019-04-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/mzdy-4-
ctvrtleti-2007-vy0hc313dr

2008 23542
Mzdy - 4. čtvrtletí 2008. Český statistický úřad [online]. 2008 [cit. 
2019-04-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/mzdy-4-
ctvrtleti-2008-232plbuitc

2009 23598

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2009. Český statistický úřad [online]. 
2009 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2009-
ff6i9ziz42

2010 23951

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2010. Český statistický úřad [online]. 
2010 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2010-
d3rmaj0ytt

2011 24319

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2011. Český statistický úřad [online]. 
2011 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2011-
eklbwslk02

2012 25101

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2012. Český statistický úřad [online]. 
2012 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2012-
xjxhpyztbz

2013 25128

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2013. Český statistický úřad [online]. 
2013 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2013-
2w1wzcxx2x

2014 25686

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2014. Český statistický úřad [online]. 
2014 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2014-
truea9fbwn

2015 26467
Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2015. Český statistický úřad [online]. 
2015 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2015

2016 27589
Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2016. Český statistický úřad [online]. 
2016 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2016

2017 29504
Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2017. Český statistický úřad [online]. 
2017 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2017
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