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1. Úvod 

Hlavním důvodem, proč jsou zakládány podniky a tím i hlavním motivem 

k podnikání, je dosažení zisku. Tento cíl není jednorázový ani krátkodobý. Podnikatelé usilují 

o efektivní dlouhodobé zhodnocování svých zdrojů (kapitálu). Aby zhodnocování mohlo být 

maximální, je nutné kvalitní řízení podniku, které se neobejde bez podrobných ekonomických 

analýz průběžně dosahovaných výsledků hospodaření, které mohou včas upozornit na hrozící 

rizika podnikání. 

K posouzení efektivnosti podniku existuje několik metod, které většinou vycházejí 

z účetních výkazů sestavovaných účetní jednotkou (podnikem), jedná se zejména o rozvahu a 

výkaz zisku a ztráty. 

Cílem diplomové práce je, aplikací metod finanční analýzy posoudit vývoj vybraného 

podniku v období 3 let a na základě zjištěných ukazatelů  provést zhodnocení fungování 

podniku. 

Diplomová práce bude rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické 

části budou popsány metody finanční analýzy, v druhé části pak budou vybrané metody 

aplikovány na konkrétní podnik. 

Hodnocení podniku ve třech po sobě jdoucích obdobích se bude zaměřovat nejen na 

ukazatele rentability podniku, ale budou zohledněny také další faktory. V případě, že 

dosažená úroveň analyzované oblasti nebude dosahovat požadované úrovně, popřípadě 

srovnání období bude vykazovat nežádoucí tendence, budou navržená opatření, vedoucí ke 

zlepšení dosažených hodnot. 

Praktická část práce se bude dělit na analytickou část, v níž budou provedeny analýzy, 

rozbory a srovnání tří po sobě jdoucích účetních období společnosti XY, identifikace 

problémových oblastí v jednotlivých obdobích a jejich dynamika. Vstupní data budou čerpána 

z veřejně přístupných dat společnosti.  Vycházet budu ze srovnávací analýzy účetních výkazů 

(horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty), následně se budu zabývat 

faktorovou analýzou poměrových ukazatelů ( ROE, ROA, ROS, ROC) a v závěru použiji 

souhrnné ukazatele vyhodnocující celkové finanční zdraví společnosti (Altmanova analýza, 

Tafflerův model).  V druhé části pak budou výsledky shrnuty, vyhodnoceny a budou navržena 

případná opatření vedoucí ke zlepšení stavu podniku.  

V celé praktické části diplomové práce bude analyzován potravinářský podnik, jehož 

jméno zde na žádost vedení podniku explicitně nebude uvedeno. Pro účel této práce bude 

používán název společnost XY, a.s. Důvodem tohoto rozhodnutí managementu je zejména 

skutečnost, že mi bylo dovoleno čerpat údaje jednak z finančního účetnictví a jednak 

z neveřejných zdrojů a vnitropodnikového účetnictví. Jedná se o středně velkou akciovou 

společnost s vlastním kapitálem zapsaným v OR ve výši 60 mil. Kč.  



5 
 

Svou pozici na trhu si firma snaží udržet nejen spoléháním se na svou víceletou 

tradicí, ale také klade velký důraz na kvalitu a přísné dodržování norem při výrobě svých 

produktů. Několik z těchto produktů získalo ocenění v celostátní potravinářské soutěži 

„Chuťovka roku“, několik obdrželo od Ministerstva zemědělství za splnění sedmi 

nadstandardních kritérií značku „Klasa A“ . V roce  2002 byla uskutečněna certifikace 

systému kritických bodů, čímž společnost XY, a.s. dosáhla úrovně hygieny srovnatelné 

s předpisy EU, což jí opravňuje působit na evropském unijním trhu bez hygienických 

omezení. 

Společnost XY, a.s. pokrývá svými výrobky převážně tuzemský trh a v posledních 

letech vyváží část svých výrobků na Slovensko. Nezanedbatelnou část svých výrobků prodává 

ve vlastních prodejnách, jejichž počet se postupně zvyšuje. Společnost XY, a.s. zaměstnává 

průměrně 350 pracovníků a dosahuje ročního obratu přes 750 mil. Kč. 
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2. Charakteristika nejvýznamnějších ekonomických analýz 

Finanční analýza je důležitou součástí řízení podniku. S využitím různých metod 

rozebírá údaje z účetních výkazů, které rekapitulují činnost firmy v číslech, navzájem je 

poměřuje a dává jim rozměr vyznačující se srozumitelností a vyšší vypovídací schopností pro 

ty, jímž je určena. Finanční analýza umožňuje svým uživatelům získat představu o finančním 

zdraví firmy, vyhledává a pojmenovává její slabé a silné stránky. Z historických dat se snaží 

dedukovat jejich následný vývoj. Informace získané ze správně provedené analýzy by měly 

managementu sloužit nejen jako podklady pro sestavování finančního plánu, ale také jako 

důležitý signál pro včasné přijetí vhodných opatření v oblastech, které byly označeny jako 

slabé stránky firmy.  

Provedení finanční analýzy je pracná a časově náročná činnost, často finančně nákladná. 

To je možná jeden z důvodů, proč je důležitost zpracovávání analýz, po dobu života zvláště 

menších firem, podceňována. Mám za to, že skutečnost, že kvalitní analýza může odhalit a 

pojmenovat skryté, případně hrozící problémy, je vždy pro podnik přínosem.  

 

2.1.  Zdroje vstupních dat 

Úspěšnost zpracování finanční analýzy je závislá na využití kvalitních dat.  

Nejdůležitější informace vycházejí z výkazů finančního účetnictví, jehož hlavním úkolem je 

věrné a poctivé zobrazení aktiv, pasiv, nákladů a výnosů podniku, z výroční zprávy podniku, 

oficiální statistiky a v neposlední řadě interní podniková data.  

V České republice je oblast účetnictví upravena zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 

Dle tohoto zákona je stanoven obsah účetní závěrky, která je povinně tvořena rozvahou, 

výkazem zisku a ztráty a přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace uvedené v rozvaze a 

výkazu zisku a ztráty a jejíž součásti může být přehled o peněžních tocích a přehled o 

změnách vlastního kapitálu (v současné době mají povinnost sestavit posledně jmenované 

přehledy účetní jednotky, které k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní 

období překročí hodnotu aktiv ve výši 40 milionů korun, roční úhrn čistého obratu činí více 

než 80 milionů korun, a nebo v průběhu účetního období činil průměrný přepočtený stav 

zaměstnanců více než 50).
1
 

Úprava finančního výkaznictví zákonem a prováděcími vyhláškami zabezpečuje splnění 

základních požadavků, jež jsou na finanční výkazy kladeny, a to srozumitelnost, spolehlivost, 

úplnost, významnost a porovnatelnost. 

 

 

                                                           
1
 §20 odst. 1 písm. a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: www.podnikatel.cz. 

1991. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi/cele-zneni/ 
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Rozvaha 

Rozvahu a výkaz zisku a ztráty sestavují účetní jednotky v peněžních jednotkách české 

měny, jednotlivé položky se vykazují zpravidla v celých tisících Kč. Položky "AKTIVA 

CELKEM" (netto) a "PASIVA CELKEM" se musí rovnat. Položka "***Výsledek 

hospodaření za účetní období" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "A. 

V. Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze (bilanci).
 2

 

 V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných 

pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze 1 k uvedené 

vyhlášce.
3
  K jednotlivým řádkům rozvahy jsou přiřazeny konkrétní účty aktiv a pasiv. U účtu 

aktiv jsou položky, u nichž je to přípustné, upraveny o účty představující korekci jejich brutto 

hodnot. Jedná se o účty oprávek a opravných položek. 

Položky rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých 

písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem položky; položky lze 

členit na podpoložky. Výpočtové položky se označují znaménky "+" a "*"
4
. Jednotlivé členění 

položek rozvahy je uvedeno v první příloze diplomové práce. 

Rozvaha je hlavním účetním výkazem tvořícím osu pro ostatní účetní výkazy. Podává 

věrný obraz o majetkové situaci podniku.   Na straně aktiv informuje o druzích a ocenění 

majetku, o výši jeho opotřebení a o jeho struktuře. Aktiva jsou v rozvaze členěna podle 

likvidity tj. podle doby jejich upotřebitelnosti. Postupuje se od položek nejméně likvidních, 

označovaných jako stálá aktiva, k položkám nejlikvidnějším označovaným jako oběžná 

aktiva.  Pasiva v rozvaze představují finanční strukturu kapitálu podniku v členění dle 

vlastnictví těchto zdrojů a obraz o finanční situaci podniku – zda a jakého zisku bylo 

dosaženo a jak s ním bylo naloženo.  

Při sestavování rozvahy musí být vždy dodrženo pravidlo, které udává, že součet 

celkových aktiv se musí rovnat součtu celkových pasiv.  

Rozvaha zachycuje stavové veličiny, tj. hodnoty jednotlivých položek aktiv a pasiv 

k určitému dni, nejčastěji ke dni účetní závěrky. Z rozvahy je možno už na první pohled 

vyčíst mnoho důležitých informací o podniku, např. struktura a opotřebení jeho majetku, 

z jakých zdrojů byl majetek pořízen, stav zásob, výše finančních prostředků, výše pohledávek 

a závazků.  

Při analýze rozvahy je sledován stav jednak vývoj bilanční sumy, struktura aktiv a 

pasiv, přiměřenost jednotlivých položek aktiva a pasiv a jednak poměr mezi hodnotou stálých 

                                                           
2
 § 4 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. In: 2002. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/ 
3
 § 3 odst. 2 vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

In: 2002. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/ 
4
 § 4 odst. 2 vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

In: 2002. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/ 
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aktiv a dlouhodobých pasiv, hodnotou stálých aktiv a vlastního kapitálu, velikost oběžných 

aktiv a krátkodobých cizích pasiv, poměřuje se finanční majetek a krátkodobé pohledávky 

s krátkodobými pasivy. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku 

hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v přílohách č. 

2 a č. 3 k této vyhlášce 
5
, přičemž příloha č. 2 stanoví uspořádání tohoto výkazu v druhovém 

členění a příloha č. 3 řeší jeho účelové uspořádání. K jednotlivým řádkům výkazu zisku a 

ztráty jsou přiřazeny konkrétní účty nákladů (řádky označeny písmeny latinské abecedy) a 

výnosů (řádky označeny římskými číslicemi), které jsou obsaženy ve vzorové účtové osnově. 

Druhové a účelové členění VZZ tvoří čtvrtou přílohu této diplomové práce.  

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) zachycuje tokové veličiny. To znamená, že podává 

informace o nákladech a výnosech, z nichž se skládá dosažený výsledek, jak v jednotlivých 

oblastech (provozní, finanční a mimořádné), tak i celkový  za určité období.  Pokud  výnosy 

převyšují náklady, dosahuje podnik zisku a vytváří si tak další zdroj svého majetku, 

v opačném případě vykazuje ztrátu a svá pasiva si snižuje. Výsledek hospodaření za účetní 

období uvedený ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce „A. Výsledek hospodaření 

běžného účetního období" uvedené v rozvaze (bilanci).
6
 Tento fakt dokládá vzájemnou 

provázanost rozvahy s výkazem zisku a ztráty.  

Pomocí účtů časového rozlišení musí být účetními jednotkami uplatňována zásada 

zajišťující nezávislost účetních období tzv. akruální princip (znamená, že účetní jednotky 

účtují o skutečnostech do účetního období, s nímž věcně a časově souvisí). Je třeba  proto brát 

v úvahu skutečnost, že jsou zde zachyceny transakce v období svého vzniku bez ohledu na tok 

peněz. Výsledek vyčíslený v tomto výkaze se proto nemůže shodovat se skutečnou finanční 

hotovostí podniku. 

Při analýze výkazu zisku a ztráty je vyhodnocováno, v jaké míře jednotlivé položky 

ovlivnily dosažený hospodářský výsledek na jednotlivých stupních (viz schéma členění 

hospodářského výsledku).  

 

 

 

 

                                                           
5
 § 3 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. In: 2002. In: 2002. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/. 
6
 § 4 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. In: 2002.  In: 2002. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/. 
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Schéma 2. 1 Členění HV 

 

Zdroj: P. Růčková, Fin. analýza str. 46 

 

Příloha k účetní závěrce  

Příloha k účetní závěrce tvoří nedílnou součást účetní závěrky akciových společností, 

které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu  a účetních jednotek, které mají povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem. Nemá stanovenou jednotnou formu na rozdíl od obsahu, 

který je pevně daný ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 18 c. Jedná se o 

výkaz, který vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. 

V příloze k účetní závěrce nesmí chybět informace o významných skutečnostech, které 

nastaly v době od rozvahového dne do doby sestavení výkazu.  

 

Přehled o peněžních tocích – výkaz cash flow 

Přehled o peněžních tocích – výkaz cash flow na rozdíl od rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty je výkaz, jehož  uspořádání není striktně stanoveno. Z důvodu zajištění souladu při 

používání účetních metod jednotlivými účetními jednotkami určuje postup při sestavování 

přehledu o peněžních tocích Český účetní standard č. 023. 

Tento účetní výkaz podává informace o peněžních tocích během účetního období, 

slouží k zhodnocení skutečné finanční situace a dokládá  schopnost, v horším případně 

neschopnost podniku generovat peníze. V České republice je základem pro sestavení cash 

flow hospodářský výsledek upravovaný o operace zachycené  v rozvaze o nepeněžní a další 

operace. Výkaz dokládá, že dosažený zisk není totéž, co peníze. 

Výkaz se člení do tří základních částí – provozní, investiční a finanční činnost, 

přičemž nejdůležitější je část první věnovaná provozní činnosti. Zde jsou sledovány nejen 

výsledky z provozní činnosti, ale také změny v oblasti pohledávek a závazků. V investiční 

oblasti jsou uváděny výdaje vztahující se k pořízení investičního majetku a příjmy z prodeje 

tohoto majetku. V poslední části tohoto výkazu věnující se finanční činnosti je sledován 

pohyb dlouhodobého kapitálu týkajícího se např. dlouhodobých úvěrů a toky, jež mají vliv na 

pohyb VK (výplata dividend). Přehled o peněžních tocích tvoří druhou přílohu této práce.  

Hospodářský výsledek

HV provozní

HV z finančních operací

HV za běžnou činnnost

Mimořádný HV

HV za účetní období

HV před zdaněním



10 
 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu zobrazuje stav vlastního kapitálu účetní jednotky 

k rozvahovému dni minulého účetního období, jeho zvýšení a snížení v průběhu běžného 

účetního období a stav k rozvahovému dni běžného účetního období. Je podrobným 

přehledem pasivní položky rozvahy v oddíle „A Vlastní kapitál“. Nedílnou součástí je 

vyčíslení vyplacené dividendy. Přehled o změnách vlastního kapitálu tvoří třetí přílohu této 

diplomové práce.  

 

Výroční zpráva 

Výroční zprávu sestavuje povinně účetní jednotka, jejíž účetní závěrka podléhá auditu. 

Nemá stanovenou formu, ale její obsah upravuje zákon č. 563/1991 Sb. v § 21. „Účelem je 

uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím 

hospodářském postavení.“.
7
 Výroční zpráva musí zahrnovat např. také informace o 

významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni, předpokládaném vývoji 

činnosti, o aktivitách v oblasti výzkumu, vývoje, ochrany životního prostředí, 

v pracovněprávních vztazích, o případných organizačních složkách jednoty atd. Nesmí zde 

chybět účetní závěrka  včetně výroku auditora. U výroční zprávy auditor ověřuje její soulad 

s účetní závěrkou.  Výroční zpráva shrnuje nejdůležitější informace o firmě, mívá 

reprezentativní charakter  a  slouží k prezentaci firmy. 

 

2.2. Ukazatele finančních analýz a jejich členění  

Při zpracovávání finanční analýzy se vždy přihlíží k tomu, aby zvolená metoda finanční 

analýzy  odpovídala předem stanovenému cíli, tzn. splnila svůj účel, dále aby byla přiměřená 

z hlediska vynaložených nákladů  a související s návratností těchto nákladů, a hlavně aby byla 

spolehlivá.  

K vyhodnocení ekonomických postupů můžeme postupovat různým způsobem. 

V ekonomii existují dva základní přístupy. Jedná se o: fundamentální analýzu a analýzu 

technickou. Fundamentální analýza využívá znalostí vzájemné souvislosti mezi 

mimoekonomickými a ekonomickými procesy. Využívá velké množství informací a vyvozuje 

závěry bez algoritmizovaných postupů, zatímco technická analýza se opírá zpravidla o 

statistické, matematické a algoritmizované metody. Hodnocení výsledků technické analýzy se 

neobejde bez fundamentálních znalostí ekonomických procesů, proto jsou oba dva přístupy 

hodnocení ekonomických procesů na sobě závislé a nezbytné.  

 

                                                           
7
 § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: www.podnikatel.cz. 1991. 

Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi/cele-zneni/ 
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V odborné literatuře se můžeme potkat se dvěma kategoriemi analýz. Jedná se o 

elementární metody finanční analýzy a vyšší metody finanční analýzy.  

 

Schéma 2. 2   Elementární metody finanční analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů z knihy: P. Růčková, Fin. analýza str. 44 

 

Elementární metody finanční analýzy jsou postupy, které zahrnují analýzu stavových 

ukazatelů, analýzu rozdílových a tokových ukazatelů, přímou analýzu intenzivních ukazatelů 

a analýzu soustav ukazatelů. 

Vstupní data elementární metody finanční analýzy jsou čerpána z položek účetních 

výkazů a dalších čísel z nich odvozených. S tím také souvisí důležitost časového hlediska a 

rozlišování stavových a tokových veličin. Stavové veličiny se vztahují k danému časovému 

okamžiku, zatímco tokové se vztahují k danému časovému intervalu. Čím méně budeme mít 

vstupních informací a čím kratší bude doba, za kterou se společnost posuzuje, tím více 

nepřesný může být konečný výsledek analýzy. 

V současnosti existuje několik druhů členění jednotlivých ukazatelů, kdy nejznámější a 

nejvíce používaným je členění na objemové (extenzivní) a relativní (intenzivní) ukazatele, jak 

ukazuje schéma 2.3.   

Extenzivní ukazatele poskytují informace o rozsahu či objemu zkoumané položky. Jsou 

uváděny v přirozených (objemových) jednotkách, jako je například kvantita v peněžních 

jednotkách u analýzy základních účetních výkazů společnosti. Do této skupiny ukazatelů patří 

čtyři další ukazatele, a to:  
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 stavové – zachycují stav majetku společnosti a zdrojů jeho krytí. Stavové 

ukazatele jsou základem pro vyjádření následujících ukazatelů. Stavové veličiny 

nalezneme v položkách rozvahy společnosti, 

 rozdílové – představují rozdíl skupin A či P vztažených vždy ke stejnému 

okamžiku. Typický rozdílový ukazatel je ČPK, 
8
 

 tokové – informují o změně extenzivních ukazatelů k danému okamžiku. 

Typickým tokovým ukazatelem je zisk, 
9
 

 nefinanční – tyto ukazatele nelze nalézt v žádném účetním výkaze, jako tomu je u 

předchozích třech ukazatelů. Vstupní informace pocházejí z vnitropodnikových 

údajů společnosti, například počet zaměstnanců, spotřeba energie, produktivita 

práce apod. Nefinanční ukazatele jsou nedílnou součástí finanční analýzy. 

 

Intenzivní ukazatele poskytují informace, v jaké míře jsou zdroje podnikem využívány. 

Rozlišujeme stejnorodé a nestejnorodé intenzivní ukazatele, přičemž stejnorodé jsou 

vyjádřeny poměry extenzivních ukazatelů, které jsou vyjádřeny ve stejných jednotkách. V této 

skupině ukazatelů ještě dále rozeznáváme procentní a vztahové ukazatele. Druhou skupinu 

tvoří nestejnorodé ukazatele, které jsou poměrem dvou ukazatelů v různých jednotkách. 

Kategorie intenzivních ukazatelů je vhodným nástrojem např. pro analýzu, která 

porovnává finanční zdraví společnosti s finančním zdravím podobných podniků. V případě, že 

jsou intenzivní ukazatele používány v delším časovém horizontu, a za předpokladu použití 

stejné metody finanční analýzy, můžeme ze získaných závěrů vyhodnotit celý vývoj 

společnosti, kdy se projeví vyvážená finanční situace společnosti, či se projeví ukazatele, 

které vykazují výkyvy. 

 

Schéma 2. 3 Členění finančních ukazatelů  

 
 Zdroj: P. Růčková, Fin.analýza , str. 69 

                                                           
8
 ČKP – čistý pracovní kapitál, tj. rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky. 

9
 Zisk - rozdíl mezi pětkovými a šestkovými účty (výnosy a náklady). 

Finanční 
ukazatele

Extenzivní 
ukazatele

stavové rozdílové tokové nefinanční

Intenzivní 
ukazatele

stejnorodé různorodé
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K nejpoužívanějším elementárním metodám patří přímá analýza intenzivních ukazatelů, 

též zvaná poměrová analýza. Při zpracovávání této metody analyzujeme ukazatele rentability, 

aktivity, zadluženosti, likvidity a ukazatele kapitálového trhu. Základem těchto poměrových 

ukazatelů je sestavení modelu, který zobrazuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými ukazateli.  

 

Vyšší metody finanční analýzy 

Druhá kategorie je považována za složitější, jedná se o vyšší metody finanční analýzy. 

Protože jsou uvedené metody zpracovávány na základě hlubších statistických, praktických a 

ekonomických znalostí, je zapotřebí, aby společnost disponovala kvalitním softwarovým 

vybavením, které dokáže potřebné údaje bez problémů zpracovat. Vyšší metody finanční 

analýzy nepatří k metodám univerzálním a zpravidla se jimi zabývají specializované 

společnosti, které takto uzpůsobený software mají k dispozici. Kategorie vyšší metody se 

zpravidla dělí na dvě podskupiny, a to  matematicko-statistické metody
10

 a nestatistické 

metody. Podrobnější členění těchto metod znázorňuje schéma 2. 4. 

Schéma 2. 4  Vyšší metody finanční analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů z knihy: P. Růčková, Fin. analýza str. 75 

                                                           
10

 KOVANIC, Pavel a Dana KOVANICOVÁ. Poklady skryté v účetnictví II. 2. vyd. Praha: Polygon, 1999.  

ISBN 80-85967-07-3, str. 23  a dále. 
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2.2.1. Stavové ukazatele  

V rámci analýzy stavových ukazatelů zaměřme naši pozornost na vertikální a 

horizontální analýzu účetních výkazů společnosti.  

 

Vertikální analýza  

Vertikální analýza prezentuje procentní rozbor základních účetních výkazů za jedno 

období. Zkoumá podíl jednotlivých položek na určitém základu – u rozvahy je jím např. 

bilanční suma, u výsledovky např. celkové náklady, výnosy nebo tržby v jednotlivých 

obdobích.  Skutečnost, že je tento rozbor vyjadřován v procentech, umožňuje srovnání jednak 

mezi jednotlivými obdobími, jednak mezi různě velkými firmami podnikajícími v podobném 

oboru eventuálně s odvětvovými průměry. 

Při aplikaci vertikální analýzy rozvahy je vhodné využít členění tohoto účetního 

výkazu a zvolit základnu menší než je bilanční suma, např. aktiva rozdělit na dlouhodobá a 

oběžná, pasiva na zdroje vlastní a cizí. Při použití vertikální analýzy je obvykle  postupováno 

od kapitálové struktury – strany pasiv – k majetku pořízeného  ze zkoumaných zdrojů – straně 

aktiv.   

Kapitálová struktura podává výpověď, z jakých zdrojů vzniká majetek. Vždy by měla 

být alespoň taková, aby firma byla schopna dostát všem svým závazkům. „  Správná skladba 

zdrojů financování  hospodářské činnosti označována obvykle jako finanční struktura 

podniku, podmiňuje zdravý finanční vývoj podniku, jeho prosperitu  a nezřídka rozhoduje o 

jeho existenci.“ 
11

  

Majetková struktura firmy je závislá na předmětu činnosti a finanční politice 

zkoumané firmy.  Struktura aktiv podává informaci o tom, do čeho firma investovala  svůj 

kapitál. Obecně platí, že dlouhodobějšími aktivy  může firma dosáhnout vyšší výnosnosti.  

Správný poměr dlouhodobých a krátkodobých aktiv však určuje povaha hospodářské činnosti 

zkoumané firmy.   

Také při aplikaci vertikální analýzy u výkazu zisku a ztráty je důležité zvolení vhodné 

základny, k níž jsou poměřovány ostatní hodnoty.  

Výsledky vertikální analýzy dílčích položek účetních výkazů zjištěné za dvě a více období 

mohou tvořit podklady pro horizontální analýzu. Typickým příkladem je např. vývoj 

dosahované marže z prodeje zboží v jednotlivých obdobích vyjádřený v procentech. 

 

 

                                                           
11

 KOVANIC, Pavel a Dana KOVANICOVÁ. Poklady skryté v účetnictví II. 2. vyd. Praha: Polygon, 1999.  

ISBN 80-85967-07-3, str. 255. 
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Horizontální analýza  

Neboli analýza trendů porovnává a vyhodnocuje změny jednotlivých ukazatelů 

uvedených v účetních výkazech v časové řadě. K získání co nejlepší vypovídací schopnosti je 

třeba sledovat delší časovou řadu údajů, u nichž je zajištěna srovnatelnost, a vyloučit 

mimořádné a náhodné vlivy, např. následky živelné pohromy, změnu metody atd. Při 

sledování dostatečně dlouhé časové řady lze vyvodit očekávané trendy, které mohou 

vlastníkům nebo managementu pomoci v rozhodování, co změnit, posílit, zlepšit – kam 

směřovat zaměření činnosti firmy. 

Porovnávání se provádí po řádcích (horizontálně) s cílem vyčíslit intenzitu a průběh 

změn. Výsledky se zaznamenávají jednak v absolutních hodnotách a jednak v procentních 

hodnotách. Při porovnávání absolutním jsou srovnávány hodnoty běžného období 

s hodnotami období minulého – vypočítáváme rozdíl hodnot. Při procentním vyjádření je 

poměřována absolutní změna k hodnotě výchozího období. 

Pro rychlou orientaci a přehlednost je vhodné prezentovat zjištěné hodnoty graficky.  

 

2.2.2. Poměrové ukazatele  

Poměrové ukazatele tvoří skupinu ukazatelů, která je nedílnou součástí finanční 

analýzy. Prostřednictvím poměrových ukazatelů můžeme vyvodit podrobnější náhled na 

finanční zdraví celé společnosti. Princip těchto ukazatelů spočívá ve vzájemném porovnání 

různých finančních položek a informací, nacházejících se v účetních výkazech společnosti. Při 

porovnání tokových a stavových informací je nezbytné převést stavovou informaci na 

informaci tokovou, a to způsobem přepočítání informace pomocí aritmetického průměru 

počátečního a konečného stavu za zvolené období. 

Poměrové ukazatele nejsou příliš vhodné pro porovnávání jednotlivých podniků 

navzájem mezi sebou. Vzhledem k tomu, že podniky nemusí mít stejný předmět podnikání a 

mohou mít různé výrobní technologie nebo různé zdroje krytí svého majetku, mohou být 

vyvozené závěry o finanční situaci podniku zkreslené. Proto je vhodnější porovnávat 

společnosti, které jsou navzájem totožné, hlavně v předmětu činnosti a použité technologie 

výroby. 

Poměrové ukazatele můžeme rozdělit do jednotlivých skupin ukazatelů, kdy je každá 

skupina zaměřena na jinou oblast aktivit podniku. Abychom v konečném závěru vyhodnotili 

finanční zdraví společnosti co nejpřesněji, je důležité zahrnout do konečného rozhodnutí 

výsledky ze všech skupin ukazatelů. Jen tehdy budou závěry nejvěrohodnější.  
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Skupiny ukazatelů
12

 

 ukazatele likvidity (platební schopnost), 

 ukazatele rentability a ziskovosti (měření výkonnosti), 

 ukazatele aktivity (doba obratu aktiv, rychlost), 

 ukazatele zadluženosti (finanční stabilita), 

 ukazatele kapitálového trhu (informace pro investory). 

 

a) Ukazatele likvidity  

Ukazatele likvidity jsou velice důležité skupiny ukazatelů. „ Likvidita vyjadřuje 

obecně schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, jež je možné použít k úhradě 

závazků“.
13

 Pomocí těchto ukazatelů zkoumáme riziko platební neschopnosti, neboli platební 

insolvenci. Solventnost tedy udává schopnost společnosti dostát závazků. 

Výsledky finanční analýzy, kdy se využívá hodnocení likvidity, jsou důležité pro 

několik cílových skupin. Jedná se nejen o vlastníky podniku, kdy nedostatek likvidity může 

spět například k poklesu ziskovosti nebo ke ztrátě kapitálových investic, ale také pro věřitele 

podniku a pro zákazníky či dodavatele. Nedostatek likvidity pro věřitele může znamenat 

hrozbu ztráty inkasování úroků a jistiny. U dodavatelů a zákazníků může při nedostatečné 

likviditě dojít ke ztrátě pracovních vztahů či neschopnosti plnění smluv. Naopak pokud je 

likvidita příliš vysoká, znamená to pro vlastníky společnosti, že se v aktivech nachází velké 

množství finančních prostředků, které nejsou zhodnocovány a „ukrajují“ tak z rentability.  

Likvidita je tedy velmi důležitá hlavně ze strany finanční rovnováhy společnosti, 

protože pouze dostatečně likvidní společnost je schopna dostát svým závazkům.   

Vzhledem k tomu, že poměrové ukazatele likvidity se často vyskytují jako součást 

hospodářských analýz a jsou obvykle součástí výročních zpráv akciových společností, je  pro 

vyvození závěrů likvidity doporučeno sledovat rozsáhlejší časové období a tvořit delší časové 

řady. Poté jsou výsledky této analýzy mnohem přesnější a lze vyhodnotit celkový vývoj 

ukazatele likvidity. 

 

Rozlišujeme tři stupně likvidity 

 likvidita 1. stupně – okamžitá likvidita, 

 likvidita 2. stupně – pohotová likvidita, 

 likvidita 3. stupně – běžná likvidita. 

                                                           
12

 HOLEČKOVÁ, Jaroslava.: Finanční analýza firmy. 1. vydání, Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008. 208 s.  

ISBN 978-80-7357-392-8, str. 32 
13

 MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. . 2. vyd. Praha : Ekopress, 2006. 634 s.  ISBN 978-90-

89929-49-1 
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Tab. 2. 1 Stupně likvidity 

Stupně likvidity 

Okamžitá likvidita Pohotové platební prostředky / okamžitě splatné závazky 

Pohotová likvidita (Oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Běžná likvidita Oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

Pro práci se všemi poměrovými ukazateli existují doporučované výsledné hodnoty. 

Prameny literatury se u těchto doporučovaných výsledných hodnot rozcházejí, ale v podstatě 

lze říci, že pro: 

 okamžitou likviditu je doporučována hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1,
14

 

 pohotovou likviditu je doporučována hodnota v rozmezí 1 – 1,5, 

 oběžnou likviditu je doporučována hodnota v rozmezí 1,5 – 2,5. 

 

Z hlediska dosažených výsledných hodnot ukazatelů likvidity je zásadní, pro kterou 

cílovou skupinu jsou výsledky zpracovávané analýzy určeny. Vlastníci přivítají hodnoty, 

nacházející se blíže spodním doporučovaným hodnotám. Naopak pro věřitele bude vhodnější, 

budou-li se výsledné hodnoty přibližovat horní hranici pásma. 

 

Okamžitá likvidita (cash ratio) 

Okamžitá likvidita, též zvaná hotovostní likvidita či peněžní likvidita, pracuje 

s nejlikvidnější částí prostředků podniku, a to s pohotovými platebními prostředky. Je to 

nejpřísnější ukazatel likvidity. Jedná se o finanční prostředky na účtech, v pokladně a  další 

peněžní ekvivalenty například v podobě cenných papírů, šeků, apod. Hovoříme tedy o 

finančním majetku společnosti. Součástí okamžitých splatných závazků jsou také krátkodobé 

závazky, běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci, které jsou vedeny v rozvaze 

odděleně od krátkodobých závazků v rámci výpomocí a bankovních úvěrů. Jedná se například 

o leasing či kontokorent. 

 

Pohotová likvidita (acid test) 

Princip výpočtu pohotové likvidity je totožný s principem výpočtu běžné likvidity 

s výjimkou toho, že bere v úvahu pouze část oběžných aktiv – peníze na účtech, peníze 

v pokladně, ekvivalenty hotovosti v podobě cenných papírů a pohledávky ponížené o opravné 

položky. Společnost by měla být schopna se vyrovnat se svými závazky, aniž by musela 

prodat část svých zásob. Vyšší hodnoty ukazatele jsou příznivější pro věřitele, naopak pro 

vlastníky podniku nejsou příliš příznivé, protože velké množství aktiv vázané v pohotových 
                                                           
14

 Pro ČR bývá často dolní mez rozšířena, kde  některé prameny literatury uvádí hodnotu 0,6. Dle metody 

ministerstva průmyslu a obchodu je dolní hranice již od hodnoty 0,2. 
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prostředcích nepřináší velký úrok, v mnoha případech nepřináší žádný úrok. Vložené 

prostředky do společnosti jsou poté neproduktivní a z toho důvodu nepříznivě ovlivňují 

celkovou výnosnost těchto prostředků. 

 

Běžná likvidita (current ratio) 

Běžná likvidita udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

společnosti. Jednoduše řečeno běžná likvidita vypovídá o schopnosti uspokojit věřitele 

společnosti, kdyby podnik proměnil veškerá oběžná aktiva za hotovost. Platí, že čím vyšší je 

výsledná hodnota ukazatele, tím je vyšší pravděpodobnost platební schopnosti. 

 

b) Ukazatele rentability a ziskovosti 

„Rentabilita (též výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu“.
15

 

Ukazatele rentability slouží k vyhodnocení celkové efektivnosti dané činnosti, která se 

většinou uvádí v procentech. Jde o ukazatele, jejichž závěrečně dosažené výsledky budou 

důležité hlavně pro akcionáře a eventuální investory. V časové řadě mají ukazatele rentability 

obecně rostoucí tendenci. Vstupní data při výpočtu těchto ukazatelů čerpáme hlavně ze dvou 

účetních výkazů, a to rozvahy a výsledovky. 

Obecně je rentabilita vyjádřena poměrem zisku k sumě vloženého kapitálu. V čitateli 

se vyskytuje daná položka odpovídající hospodářskému výsledku (toková veličina), ve 

jmenovateli daný druh kapitálu (stavová veličina) nebo tržba (toková veličina). Pojem zisk, 

jak uvádí většina českých publikací, můžeme chápat z několika různých výkladových 

pohledů. V zásadě však lze zisk, vstupující do jednotlivých ukazatelů rentability, rozdělit do 

těchto kategorií: 

 EBT – zisk před zdaněním, tj. provozní zisk snížený o finanční náklady, 

 EBIT – zisk před odečtením úroků a daní (též zvaný provozní hospodářský výsledek), 

 EBDIT – zisk před odečtením úroků, daní a odpisů, 

 EAT – čistý zisk, tj. ta část zisku, kterou dělíme na zisk k rozdělení (dividendy) a zisk 

nerozdělený, sloužící k reprodukci v podniku, 

 EAR – nerozdělený zisk. 

 

 

 

 

                                                           

15
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: Distanční studijní opora. 2.vyd. Karviná,  2005.  ISBN 80-7248-299-8.  
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Jednotlivé ukazatele rentability 

 ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, 

 ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu, 

 ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

 ukazatel rentability odbytu, 

 ukazatel rentability nákladů. 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu
16

 ROA (return on assets) nebo též 

ROI (return on investments) dává do poměru zisk s celkovými vloženými aktivy. Ukazatel 

odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské 

činnosti financovány.
17

 Ukazatel rentability vyjadřuje schopnost reprodukce kapitálu, tj. 

schopnost dosáhnout zisku za použití vloženého kapitálu. Dosažené výsledné hodnoty 

udávají, kolik Kč zisku před zdaněním a úroky připadá na 1 Kč celkových aktiv. V případě 

zisku po zdanění rentabilita vyjadřuje, kolik zisku po zdanění připadá na 1 Kč celkových 

aktiv. 

 

Do rovnice rentability mohou vstupovat dva druhy zisku 

a) V případě, že výsledná hodnota má být podkladem pro srovnání společnosti 

s rozdílným daňovým prostředím, bude rovnice ve tvaru:  

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  ú𝑟𝑜𝑘𝑦  𝑎  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                     (2.2.1) 

 

b) V případě čistého zisku EAT, ale před vyplacení dividend, se jedná o typickou 

interpretaci rentability, poté má rovnice tvar:  

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                       (2.2.2) 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu ROCE 

 Tento ukazatel ROCE (return on capital employed) lze lehce odvodit z předešlého 

ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu. Ukazatel měří hospodářskou efektivnost 

vloženého kapitálu, který se zaměřuje na dlouhodobé zdroje. ROCE  poměřuje zisk před 

                                                           
16

 Celkový vložený kapitál v případě ROA = celková aktiva společnosti 
17 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: Studijní opora. 2.vyd. Karviná,  2005.  ISBN 80-7248-299-8, str. 109 
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zdaněním (zisk pro akcionáře) a nákladové úroky pro věřitele s kapitálem dlouhodobým, tj. 

VK + dlouhodobé závazky). 

 

𝑹𝑶𝑪𝑬 =  
 𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚+𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 é ú𝑟𝑜𝑘𝑦  

 𝑉𝐾+𝑑𝑙𝑜𝑢 𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  
                     (2.2.3) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Ukazatel ROE (return on equity) vyjadřuje výnosnost kapitálu, který vložili akcionáři, 

společníci či investoři. Ukazatel vlastního kapitálu ROE poskytuje těmto účastníkům 

informaci, zda je kapitál, který vložili do společnosti reprodukován s patřičnou účinnosti 

odpovídající riziku jejich investice. V případě, že ukazatel roste, svědčí to například o 

zlepšení VH společnosti. Výsledná hodnota ukazatele tedy vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku 

náleží 1 Kč kapitálu, který byl do společnosti investován.  

 

𝑹𝑶𝑬 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
                            (2.2.4) 

 

Rentabilita odbytu ROS 

ROS (return on sales) neboli rentabilita tržeb prezentuje poměry zahrnující ve 

jmenovateli tržby, které mohou být upraveny dle účelu analýzy a v čitateli uvádějí výsledek 

hospodaření taktéž v různých podobách (často jde o provozní výsledek hospodaření).  

 

Do rovnice rentability tržeb může vstupovat zisk v různých podobách 

a) První rovnice poměřuje zisk po zdanění s celkovými tržbami. V praxi se můžeme 

setkat s označením tohoto ukazatele jako ziskové rozpětí, pomocí kterého dochází 

k vyjádření ziskové marže. Ziskovou marži pak můžeme porovnávat s oborovým 

průměrem. Pokud jsou výsledné hodnoty tohoto ukazatele nižší než oborový průměr, 

poukazuje to na příliš vysoké náklady a nízké prodejní ceny výrobků, 

 

𝑹𝑶𝑺 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                  (2.2.5) 

 

b) Druhá rovnice poměřuje zisk před zdaněním s celkovými tržbami. Výsledné hodnoty 

jsou často používány pro vnitropodnikové potřeby, 

 

𝑹𝑶𝑺 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                           (2.2.6) 
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c) Třetí rovnice poměřuje zisk před zdaněním a nákladové úroky s celkovými tržbami. 

Tento ukazatel se používá hlavně při srovnání společnosti s jinými podniky. 

 

𝑹𝑶𝑺 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚+𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                   (2.2.7) 

 

Rentabilita nákladů ROC 

ROC (return on costs) bývá často označován jako doplňkový ukazatel k ukazateli ROS 

(ukazatel tržeb). Tento ukazatel udává poměr celkových nákladů k tržbám podniku. Čím vyšší 

jsou výsledné hodnoty tohoto ukazatele, tím lepších hospodářských výsledků podnik 

dosahuje, tzn. udává, kolik Kč zisku dosáhne společnost při vložení 1 Kč celkových nákladů. 

 

𝑹𝑶𝑪 =
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
                                (2.2.8) 

 

c) Ukazatele aktivity  

Pomocí jmenovaných ukazatelů můžeme zjistit informace o skutečnosti, jak efektivně 

a rychle společnost hospodaří se svými aktivy, tj. s majetkem, zásobami, pohledávkami apod. 

Ukazatele aktivity obecně posuzují schopnost podniku využívat vložených fin.prostředků 

v návaznosti na singulární složky kapitálu, a to v jednotlivých položkách aktiv a pasiv.   

Ukazatele aktivity mají přímou kontinuitu na ukazatele rentability, což je nejvíce 

viditelné na ukazateli obratu celkových aktiv. Vyjadřují dobu obrátek nebo počet obrátek 

jednotlivých složek zdrojů či aktiv. 

 

Rozeznáváme čtyři základní ukazatele aktivity 

 obrat celkových aktiv, 

 rychlost obratu zásob, 

 rychlost obratu pohledávek, 

 rychlost obratu závazků. 

 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel je pozoruhodný tím, že nejvíce ovlivňuje nejdůležitější ukazatele 

výnosnosti, a to rentabilitu vlastního a rentabilitu celkového kapitálu. Často bývá označována 

jako produktivita vloženého kapitálu. Měří efektivnost aktiv ve společnosti. Ukazatel je 

vyjádřen poměrem tržeb k celkovému vloženému kapitálu a udává, jak se zhodnotila aktiva ve 

výrobní činnosti společnosti, a to bez ohledu na zdroje jejich krytí.  



22 
 

V případě, že ve jmenovateli zaměníme celková aktiva za dlouhodobý hmotný 

majetek, získáme tím další ukazatel, a to ukazatel efektivnosti využívání dlouhodobého 

hmotného majetku a ostatního dlouhodobého HIM. Pokud bude výsledná hodnota tohoto 

ukazatele nepříznivá, značí to nízké využití výrobní kapacity.  

 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý𝒄𝒉 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                              (2.2.9) 

 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒔𝒕á𝒍ý𝒄𝒉 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢 𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑚𝑜𝑡𝑛 ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
                         (2.2.10) 

 

Rychlost obratu zásob 

Ukazatel obratovosti zásob (počet obrátek) vyjadřuje rychlost obratu zásob, který je 

dán poměrem tržeb a průměrného stavu zásob. Vyjadřuje, kolikrát za rok je jednotlivá 

položka zásob přeměněna v hotovost a znovu uskladněna. Pomocí tohoto ukazatele získáme 

přehled o úrovni likvidity zásob.  

 

𝑹𝒚𝒄𝒉𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
                           (2.2.11) 

 

Z ukazatele rychlosti obratu zásob můžeme snadno odvodit ukazatel Doba obratu 

zásob, který je vyjádřen poměrem 365 dní ku obratovosti zásob. Udává, na jak dlouhou dobu 

(ve dnech) jsou aktiva vázána v zásobách. Společnost by měla disponovat optimální zásobou, 

aby nedocházelo ke zbytečnému vázání finančních prostředků na těchto zásobách (například 

zbytečné vynaložené náklady na uskladnění). Z pravidla platí, že čím vyšší je obratovost 

zásob a doba obratu zásob kratší, tím lepší je situace ve společnosti.  

 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑇𝑟 ž𝑏𝑦

365
  

   𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐                      (2.2.12) 

 

Rychlost obratu pohledávek 

Na pohledávky ve společnosti je obvykle kladen velký důraz, protože představují 

důležitou součást oběžných aktiv. Při analýze rychlosti obratu pohledávek porovnáváme 

poměr tržeb k pohledávkám. 

 

𝑹𝒚𝒄𝒉𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒆𝒌 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦
                                      (2.2.13) 
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Stejně jako u rychlosti obratu zásob existuje u tohoto ukazatele doplňkový ukazatel, a 

to Doba obratu pohledávek (doba splatnosti pohledávek), která udává průměrnou dobu, za 

kterou zákazník společnosti zaplatí, tzn. jak dlouho jsou naše finance zadržovány 

v pohledávkách.  Doba obratu pohledávek dává do poměru průměrný stav pohledávek 

k průměrným tržbám. Je-li doba obratu pohledávek delší než běžně stanovená doba splatnosti 

faktur, ohlašuje tento ukazatel porušení obchodové úvěrové politiky ze strany obchodních 

partnerů. Poté je zásadní, jak velká společnost se s tímto problémem potýká. Pro malé 

společnosti může v konečném důsledku delší doba splatnosti pohledávek znamenat velké 

finanční problémy. Velké společnosti mají výhodu v tom, že mohou na základě finančního 

hlediska tolerovat delší lhůty splatnosti pohledávek.  

 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒅á𝒗𝒆𝒌 =
𝑃𝑜𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟 ž𝑏𝑦

365
  

   𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐                 (2.2.14) 

 

Rychlost obratu závazků 

Tento poslední ukazatel aktivity, také nazývaný jako ukazatel doby splácení 

krátkodobých závazků nebo průměrná doba odkladu plateb, dává do poměru tržby a závazky. 

Ukazatel vykazuje informace o rychlosti splacených závazků společnosti. Doba obratu 

závazků by měla být vždy delší než doba obratu pohledávek. V opačném případě by mohlo 

dojít k narušení finanční rovnováhy ve společnosti. Výsledné údaje tohoto ukazatele jsou 

podkladem hlavně pro dodavatele a věřitele, kteří tak zjistí, jaká je platební morálka ve 

společnosti.  

𝑹𝒚𝒄𝒉𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                                 (2.2.15) 

 

Podobně jako u všech předešlých ukazatelů je doplňkovým ukazatelem rychlosti 

obratu zásob ukazatel Doba obratu závazků udávající průměrnou dobu, která uplyne mezi 

nákupem zásob či externích výkonů a jejich úhradou. 

 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟 ž𝑏𝑦

365
  

   𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐                  (2.2.16) 

 

Obchodní deficit (trade deficit) 

Trade deficit udává vzájemný vztah mezi ukazatelem Doba obratu pohledávek ve 

dnech a Doba obratu závazků ve dnech. Výsledný rozdíl může představovat dvě situace.  

Kladná výsledná hodnota totiž znamená nárůst pohledávek oproti růstu závazků. Podnik je 

poté nucen hledat další zdroje financování nebo tento obchodní deficit musí kompenzovat 
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vhodným způsobem, například ziskovou marží, jinak může dojít k poklesu peněžních toků. 

Pokud je výsledná hodnota záporná, dochází k financování podnikových činností 

prostřednictvím odběratelů, tzn. podnik více využívá úvěrů od dodavatelských subjektů. Pro 

společnost je nejvýhodnější, pokud jsou výsledné hodnoty co nejnižší až záporné.  

 

𝑶𝒃𝒄𝒉𝒐𝒅𝒏í 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒕 =
𝑃𝑜𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦  𝑧  𝑜𝑏𝑐 .𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑇𝑟 ž𝑏𝑦

365

−
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘 𝑦  𝑧 𝑜𝑏𝑐  .𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑇𝑟 ž𝑏𝑦

365

             (2.2.17) 

d) Ukazatele zadluženosti (platební schopnosti) 

Podstatou tohoto ukazatele zadluženosti je stanovení optimálního vztahu mezi touto 

kapitálovou strukturou, tj. mezi cizím a vlastním kapitálem. Kapitálová struktura je ve 

společnosti velice důležitá, protože vyjadřuje potřebu kvalitního rozvoje podniku a tím 

poukazuje na zdravý finanční vývoj. V případě, že budou k financování použity zdroje pouze 

z vlastního kapitálu, znamená to snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. V opačném 

případě, kdy by mělo financování probíhat výhradně z cizích zdrojů, by jednak společnost 

měla značné problémy při získávání těchto zdrojů z důvodu značného objemu těchto 

prostředků a navíc tahle varianta by poté byla v rozporu se  Zákonem č. 513/1991 Sb., který 

vymezuje přesnou výši ZK u jednotlivých právních forem subjektivit.  

Ukazatel zadluženosti přináší informace týkající se úvěrového zatížení společnosti. 

Příliš vysoká zadluženost je sice možná, ale pouze v případě, kdy společnost vykazuje vyšší 

hodnoty firemní rentability. Výsledné hodnoty ukazatele zadluženosti poskytují informace 

dvěma subjektům. Věřitelům, protože je pro ně důležité informovat se o situaci společnosti, 

zda vstupují do rizika či nikoliv. Čím vyšší je podíl cizího kapitálu ve společnosti na 

celkovém kapitálu, tím vyšší je riziko pro věřitele.  V případě akcionářů, kteří taktéž nesou 

riziko v souvislosti s rozsahem dluhového financování, taktéž platí, že čím vyšší je podíl 

dluhového financování, tím více jsou akcie rizikovější.  

Vstupní data ukazatele zadluženosti čerpáme hlavně z údajů v rozvaze společnosti. 

Princip spočívá v porovnání rozvahových položek, kdy se na základě tohoto poměru zjistí, 

v jaké výši jsou aktiva společnosti financována z cizích zdrojů.  

V praxi existuje těchto poměrových ukazatelů zadlužeností celá řada, v této diplomové 

práci jsou uvedeny pouze základní ukazatele zadluženosti. 

 

Ukazatel věřitelského rizika  

Jedná se o ukazatel celkové zadluženosti, který charakterizuje míru krytí podnikového 

majetku cizími zdroji. Platí, že čím vyšší je výsledná hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je 

riziko věřitelů. Pro věřitele je tedy výhodnější, když jsou výsledné hodnoty nízké. Výsledné 

hodnoty jsou obvykle vyjádřeny v procentech a uvádějí, kolika procenty jsou celková aktiva 
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společnosti financována z cizího kapitálu. Ve výsledné rovnici proto posuzujeme obecnou 

spojitost celkové výnosnosti společnosti ke vztahu k struktuře cizího kapitálu.  

   

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  .  100  %                                         (2.2.18) 

 

Ukazatel Equity ratio  

Tento ukazatel bývá často označován jako doplněk k ukazateli věřitelského rizika -  

koeficient samofinancování (equity ratio). Tento koeficient je opakem k celkové zadluženosti 

a výsledné hodnoty udávají míru, do jaké je společnost schopna pokrýt své potřeby ze zdrojů 

vlastních. Vyjadřuje finanční stabilitu společnosti a její samostatnost. Součet ukazatelů 

(Equity ratio a Debt ratio) by měl být roven 1 (případný rozdíl je odůvodněn nezahrnutím 

ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů). Na rozdíl od ukazatele věřitelského rizika dává tento 

ukazatel do poměru VK k celkovým aktivům společnosti. Výsledné hodnoty koeficientu 

vyjadřují proporci, ve které jsou aktiva společnosti tvořena peněžními prostředky akcionářů. 

 

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  .  100  %                        (2.2.19) 

 

Ukazatel míry zadluženosti Debt-equity ratio 

Debt-equity ratio dává do poměru cizí kapitál a vlastní kapitál společnosti. V praxi se 

ale využívá převrácená hodnota tohoto ukazatele, vyjadřující míru finanční samostatnosti 

společnosti. Tento ukazatel je úzce spjatý s předchozím ukazatelem Equity ratio v tom 

rozdílu, že ukazatel Debt-equity ratio nepracuje pouze s údaji uvedenými v rozvaze, ale navíc 

je zapotřebí zahrnout k cizím zdrojům také případné leasingové financování. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

 Tento ukazatel se využívá v případě, kdy je nutné zjistit, zda je pro společnosti 

dluhové zatížení únosné, to znamená, zda je společnost schopná dostát svým závazkům vůči 

věřitelským společnostem, které poskytují společnosti úvěr.  Ukazatel úrokového krytí udává, 

kolikrát je zisk vyšší než úroky. Situace, kdy je výsledná hodnota nižší než 1 svědčí o tom, že 

společnost nevytvořila potřebné množství prostředků k úhradě nákladů vzniklých z úroků. 

„Neschopnost platit úrokové platby ze zisku, může být znakem blížícího se úpadku“.
18

 Je-li 

výsledná hodnota rovna 1 svědčí to o tom, že společnost platí úroky z vygenerovaného zisku. 

                                                           
18

 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: Distanční studijní opora. 2.vyd. Karviná,  2005.  ISBN 80-7248-299-8, 

str. 118. 
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Ve zdravém podniku by se měla doporučená výsledná hodnota pohybovat v intervalu od 5 do 

10 (minimální hodnota se uvádí 3). 

 

𝑼𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍 ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗é𝒉𝒐 𝒌𝒓𝒚𝒕í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú𝑟𝑜𝑘𝑦
                          (2.2.20) 

 

Ukazatel maximální úrokové míry 

Za předpokladu zhoršeného finančního zdraví společnosti existují ještě další ukazatele, 

které jsou pro posouzení zadluženosti společnosti vhodnější. Jedná se o ukazatel maximální 

úrokové míry a ukazatel podmínek pro zadlužení. Abychom mohli vyvodit závěry z výsledků 

ukazatele maximální úrokové míry, je nutné ještě ukazatel maximální úrokové míry porovnat 

s vypočtenou rentabilitou, kdy do poměru vstupuje EBIT a celkové aktiva. Srovnáním těchto 

dvou ukazatelů vytvoříme ukazatel podmínek pro zadlužení.  

 

 rentabilita (ROA) > maximální úroková míra → je možné další zadlužování, 

 rentabilita (ROA) < maximální úroková míra → hrozící riziko insolventnosti, 

další zadlužování společnosti se nedoporučuje. 

 

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎á𝒍𝒏í ú𝒓𝒐𝒌. 𝒎í𝒓𝒂 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝐾+𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛 í ú𝑣ě𝑟𝑦+𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑒
                                        (2.2.21) 

 

e) Ukazatel kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu je možné využít pouze za předpokladu, že analyzovaná 

společnost je akciová společnost, s jejichž akciemi se volně obchoduje na trhu, kde se střetává 

poptávka a nabídka po akciích společnosti a vytváří se tím cena akcie. Stanovená cena akcie, 

tj. informace z trhu, vstupuje do rovnic všech ukazatelů kapitálového trhu. Tímto se liší 

ukazatel kapitálového trhu od předchozích ukazatelů rentability, likvidity a ukazatelů 

zadluženosti, kdy vstupními daty jsou převážně údaje z účetnictví dané společnosti (z 

rozvahy, apod.). Cena akcie se ve výsledných hodnotách ukazatelů dále porovnává například 

se ziskem, nominální hodnotou vlastního kapitálu či s dividendou, kterou akcie nese.  

Výsledné hodnoty poukazují na to, jak vysoký nám daná společnost přináší výnos oproti 

konkurenčním společnostem. Pomocí těchto ukazatelů můžeme také zjistit, zda dané akcie 

společnosti nejsou nadhodnoceny či podhodnoceny. Výsledné hodnoty mohou být dobrými 

podklady pro investory, kteří mají v úmyslu získat cizí zdroje společnosti. Předpokladem je 

tedy sledování jednotlivých hodnot akcií společnosti, kdy je pro investory žádoucí, aby 

hodnoty akcií v časovém horizontu rostly. 
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Ukazatele kapitálového trhu  

 výplatní poměr ( Pavout ratio), 

 dividendový výnos (Divident yield), 

 Market to Book value, 

 Price to Earning ratio, 

 tržní přidaná hodnota  MVA (Market Value Added), 

 ekonomická přidaná hodnota  EVA (Economic Value Added), atd. 

 

2.2.3. Rozdílové ukazatele 

Čistý pracovní kapitál (net working capital)  

Pracovní kapitál  je vlastně takový kapitál, který ve firmě neustále obíhá,  tedy pracuje. 

Jedná se tedy o oběžná aktiva uvedená v rozvaze (zásoby, pohledávky dlouhodobé a  

krátkodobé a krátkodobý finanční majetek). Pracovního kapitálu ve firmě by v ideálním 

případě mělo být tolik, aby bylo zajištěno její bezproblémové fungování (na skladě musí být 

neustále pohotovostní  zásoba, v pokladně optimální hotovost, na účtu tolik, aby byly závazky 

včas plněny, dohodnuta optimální splatnost pohledávek  s odběrateli). 

Ukazatel, čistý pracovní kapitál, vyjadřuje rozdíl oběžných aktiv a celkových 

krátkodobých dluhů, jde fakticky  o oběžný majetek sloužící k řízení plynulosti výrobního 

procesu, který je financovaný z dlouhodobých zdrojů a představuje sumu volných prostředků, 

která zůstane po úhradě všech běžných krátkodobých závazků. Je-li výsledkem výpočtu 

záporná hodnota, to znamená, že krátkodobý cizí kapitál převyšuje hodnotu oběžných aktiv, je 

takové zjištění označováno jako nekrytý dluh. 

 

Č𝑲𝑷 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎                          (2.2.22) 

 

Na zjištěné hodnoty čistého pracovního kapitálu lze pohlížet jednak z pohledu 

manažerského, jehož cílem je mít k dispozici co nejvyšší pracovní kapitál, který zaručuje, že i 

v případě nutnosti uhradit všechny své závazky bude firma pokračovat ve své činnosti, a 

jednak z pohledu vlastníků firmy, pro které je nejvýhodnější minimalizace čistého pracovního 

kapitálu, jelikož vlastníci upřednostňují financování oběžného majetku z krátkodobých 

zdrojů. 

Obecně platí, že čistý pracovní kapitál by měl být přiměřený. Čím vyšší je totiž jeho 

kladná hodnota, tím větší část běžného provozu firmy je vlastně financována z dlouhodobých 

pasiv nebo z vlastních peněz společnosti, které nesou největší díl podnikatelského rizika a 

jsou jednoznačně nejdražším zdrojem financování. 
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Obratový cyklus peněz a kapitál potřebný na oběžný majetek  

Kapitál potřebný na oběžný majetek je ovlivněn dvěma faktory určujícím kapitálovou 

potřebu peněz pro financování oběžného majetku. Těmito faktory jsou obratový cyklus a 

jednodenní náklady na prodané zboží. Kapitál potřebný na oběžný majetek je zjištěn jako 

součin těchto dvou hodnot.  

 

𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍𝒐𝒗á 𝒑𝒐𝒕ř𝒆𝒃𝒂 = 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠  .  𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦               (2.2.23) 

 

Obratový cyklus (OC) peněz je ukazatel, který udává, kolik dní jsou zdroje podniku 

vázány v oběžných aktivech, čili zjišťuje, jaká je průměrná doba mezi úhradou nakoupeného 

materiálu, jeho zpracováním na finální výrobek a přijetím platby za jeho prodej.  

 

𝑶𝑪 =  𝐷𝑂 𝑧á𝑠𝑜𝑏 + 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑙. −𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 

                  (2.2.24) 

Přičemž doba obratu zásob je průměrná doba od pořízení materiálu do prodeje 

vyrobeného produktu. 

 

𝑫𝑶𝒁 =
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟 ž𝑏𝑦

365
  

                             (2.2.25) 

Doba obratu pohledávek (doby inkasa) - je doba od vystavení faktury za produkt do 

dne přijetí úhrady za příslušnou fakturu. 

 

 𝑫𝑰 =
𝑃𝑜𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟 ž𝑏𝑦

365
  

               (2.2.26) 

 

Doba splatnosti (odkladu plateb) snižuje dobu obratového cyklu. Je to doba mezi 

nákupem materiálu a platbou za něj.  

 

𝑫𝑶𝑷 =
𝐷𝑙𝑢𝑦  𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 ů𝑚

𝑇𝑟 ž𝑏𝑦

365
  

                  (2.2.27) 

 

Obecně pro firmu platí, že čím nižší je zjištěná hodnota tohoto ukazatele, tím lépe. 

Proto při nepříznivé výši tohoto ukazatele je doporučováno zaměřit se např. na zkrácení doby 

obratu zásob s ohledem na dodržení technologických postupů, zainteresování odběratelů na 

včasnosti plateb případně na zkrácení doby splatnosti pohledávek, prodloužení doby splatnosti 

závazků bez nebezpečí narušení vztahů s dodavateli apod.  
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Jednodenní náklady na prodané zboží je ukazatel, jehož hodnotu vypočteme z 

výkazu zisku a ztráty jako součet nákladových položek tohoto výkazu / 360. 

 

𝑱𝒆𝒅𝒏𝒐𝒅𝒆𝒏𝒏í 𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

365
               (2.2.28) 

 

2.2.4. Soustavy ukazatelů  

Pomocí poměrových ukazatelů hodnotíme stav či vývoj společností jediným číslem, tzn. 

měří se pouze jediný rys velice složitého procesu. Protože má ekonomický proces mnoho 

vlastností, existuje hodně druhů ukazatelů, mezi kterými existuje určitá vzájemná souvislost. 

Jakýkoliv zásah do tohoto procesu se projeví v celé soustavě. Poznatky o jednotlivých částech 

procesu je proto nutné třídit, vyhodnocovat a vzájemně propojovat nejen jednotlivě, ale taky 

společně. Pro usnadnění této obtížné analýzy a syntézy byly vytvořeny systémy ukazatelů, 

např. pyramidové soustavy ukazatelů, DuPontův rozklad rentability či analýza odchylek. 

 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

 Principem pyramidových soustav ukazatelů je  postupný a v každém kroku 

podrobnější rozklad ukazatele, který by co nejpřesněji postihoval primární cíl společnosti, 

popř.  hlavní úkol prováděné analýzy.  Název je odvozen od postupného rozšiřování počtu 

dílčích ukazatelů v podrobnějších rozkladech.  Zvolený cílový ukazatel představuje vždy 

vrchol pyramidy.  V druhé linii se vrcholový ukazatel dále rozkládá na dva a více dílčích 

ukazatelů, z nichž některé se opět rozkládají na podrobnější ukazatele ve stále hlubších 

vrstvách pyramidy. V soustavě ukazatelů se obvykle za vrchol pyramidy považuje zpravidla 

rentabilita vlastního kapitálu nebo rentabilita aktiv. 

 

 Při rozkládání jednotlivých ukazatelů lze zvolit jednu ze dvou metod: 

 Aditivní metoda – výchozí ukazatel se rozkládá do součtu či rozdílu dvou a více 

dalších ukazatelů 

 Multiplikativní metoda – výchozí ukazatel je součinem nebo podílem (v případě 

potřeby aditivního rozkladu jmenovatele výchozího ukazatele v hlubších vrstvách 

pyramidy) dvou a více ukazatelů. 

 

Z důvodu přehlednějšího znázornění vzorců a výsledných hodnot pyramidové soustavy je 

v praxi žádoucí zobrazovat soustavy ukazatelů také v grafické podobě. Jediný graf poté 

nahrazuje rozsáhlý systém rovnic a tím usnadňuje orientaci ve vzájemných závislostech 

ukazatelů.  
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Du Pont  rozklad ukazatele rentability 

Úplně poprvé byl pyramidový rozklad proveden v chemické společnosti Du Pont de 

Nomeurs. Název tohoto pyramidového rozkladu byl odvozen z názvu této společnosti a 

dodnes zůstává nejtypičtějším pyramidovým rozkladem právě Du Pont.  Tento rozklad se 

zaměřuje na rentabilitu vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek vstupujících do 

tohoto ukazatele. 

 

Schéma 2. 5 Rozklad rentability vlastního kapitálu 

 

 Zdroj: P. Růčková, Fin. analýza, str. 153  

 

Celkové schéma můžeme rozdělit na dvě strany. Pravá strana schématu je ukazatelem 

pákového efektu, tj. převrácené hodnoty equity ratio. Je zřejmé, že pokud bude společnost 

využívat ve větším rozsahu cizí kapitál, může tím být dosaženo za určitých okolností vyšších 

hodnot rentability. Bude-li společnost produkovat takový zisk, aby vykompenzoval vyšší 

nákladové úroky, projeví se pozitivní vliv zadluženosti.  

Z ukazatele je patrné, že vrcholový ukazatel je dále rozdělen. Čistý zisk je možno dále 

rozložit na rozdíl tržeb a celkových nákladů.
19

 Stejným způsobem můžeme dále rozdělit na 

celková aktiva, která se skládají ze stálých a oběžných aktiv a ostatních aktiv. 

 

2.3. Bankrotní a bonitní modely 

Nedílnou součástí finančních analýz společností bývají bankrotní a bonitní modely. 

Společnosti čím dál častěji využívají těchto metod při snaze o co nejrychlejší a nejjednodušší 

stanovení finančního zdraví společnosti jako celku. V praxi se můžeme často setkat 

s označením těchto modelů jako „predikční modely“, tzv. modely včasného varování.  

Rozlišujeme dvě základní skupiny těchto modelů, a to modely bankrotní a modely 

bonitní. Hlavním rozdílem těchto modelů, predikujících finanční zdraví společnosti a 

                                                           
19

 Celkové náklady, do kterých patří např. úroky, odpisy, daň ze zisku apod. 



31 
 

vyhodnocující prosperitu či naopak hrozbu bankrotu společnosti, je konečný příjemce, 

kterému výsledky těchto modelů poskytují důležité informace, od kterých se dále odvíjí 

rozhodnutí o budoucnosti společnosti. Bankrotní modely jsou důležité především pro věřitele, 

a to z důvodu poskytnutí informací o schopnosti společnosti dostát svým závazkům. Bonitní 

modely jsou důležité naopak pro vlastníky a investory, protože se hlavně zaměřují na 

ziskovost zkoumaných společností.  

Obě skupiny modelů mají společné to, že svými výsledky mohou upozornit na blížící se 

ohrožení podniku úpadkem. 

 

2.3.1. Bankrotní modely  

Princip výpočtů bankrotních modelů spočívá v porovnávání zpravidla šesti skupin 

poměrových ukazatelů. Každá skupina těchto ukazatelů se váže k určitému aspektu 

finančního stavu společnosti.  

 

Šest skupin poměrových ukazatelů 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele produktivity, 

 ukazatele tržní hodnoty společnosti, 

 ukazatel aktivity. 

 

 Bankrotní modely můžeme rozdělit na dvě skupiny modelů. Skupina, která je tvořena 

pouze finančními ukazateli (vyžití poměrových ukazatelů) a skupina, kterou tvoří nefinanční 

ukazatele (například silné a slabé stránky společnosti). 

 

Mezi nejznámější nefinanční bankrotní modely patří například 

 Argentiho model, 

 model hodnocení podniků dle H. Pollaka, 

 český benchamrkingový index. 

 

Mezi nejznámější finanční bankrotní modely patří například 

 Altmanova analýzy (Z-skóre),  

 Tafflerův model,  

 index IN01,  
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 index IN05, 

 bilanční analýza, apod. 

 

V praktické části této diplomové práce se pracuje pouze s finančními bankrotními modely. 

 

a) Altmanova analýza 

Altmanova analýza, nazývaná též Z-skóre neboli Altmanův model, je modelem 

finanční analýzy a vypovídá o finanční situaci ve společnosti. Jedná se o druh tzv. 

bankrotního modelu, který dokáže předpovídat pravděpodobnost přežití či bankrotu 

zkoumané společnosti.  Altmanova analýza (vznik v roce 1968) tedy ukazuje finanční situaci 

společnosti. Čím je skóre vyšší, tím je šance na přežití společnosti vyšší. V modelu je 

objektivně váženo a nakládáno s pěti finančními poměry. 

 

𝒁 =  𝛼1 . 𝑋1 +  𝛼2 . 𝑋2 +  𝛼3 . 𝑋3 +  𝛼4 . 𝑋4 +  𝛼5 . 𝑋5                         (2.3.1) 

 

αi jsou diskriminační koeficienty určující oddělující nadrovinu, i = 1,  2,  …., 5. 

Xi jsou diskriminační proměnné (poměrové ukazatele), i = 1, 2, …, 5. 

 

Modifikace rovnice vyjadřující Z-skóre
20

 podle Prof. Edwarda I. Altmana 

 

𝒁 =  1,2 . 𝑋1 +  1,4 . 𝑋2 +  3,3 . 𝑋3 +  0,6 . 𝑋4 +  1,0 . 𝑋5                                     (2.3.2) 

 

X1 =  Čistý pracovní kapitál 
21

( Working capital) / Aktiva celkem (Total Assets) 

X2 =  Nerozdělený zisk 
22

 (Retained earnings) / Aktiva celkem  

X3 = Zisk před zdaněním – EBIT (Earnings Berofe Interest and Taxes) / Aktiva celkem, 

X3 = Zisk před zdaněním – EBIT (Earnings Berofe Interest and Taxes) / Aktiva celkem, 

X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu (Market value of exuity) / účetní hodnota cizích zdrojů 

X5 = Tržby celkem (Sales ) / Aktiva celkem  

 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – závazky krátkodobé
23

 (splatnost do 1 roku) 

Aktiva celkem = dlouhodobý kapitál v peněžních jednotkách, který je tvořen stálými aktivy 

(finanční investice a majetek) a oběžnými aktivy (finanční majetek, pohledávky, zásoby). 

                                                           
20

 V diplomové práci bude použita obecná metoda Z-skóre, dle původního autora prof. Edwarda I.Altmana. 
21

 Při odlišným způsobu výpočtu Z-skóre se  Čistý pracovní kapitál definuje  jako Dlouhodobý kapitál =vlastní 

kapitál + dlouhodobý cizí kapitál – dlouhodobý majetek (aktiva) 
22

 Zisk po zdanění + rozdělený zisk minulých let 
23

 Včetně krátkodobé finanční výpomoci a krátkodobých bankovních úvěrů splatných do 1 roku. 



33 
 

Nerozdělený zisk24 
= část zisku, která slouží k dalšímu podnikání, nerozděluje se tedy mezi 

jednotlivé majitele firmy. Tvoří část vlastního kapitálu společnosti. 

EBIT – výsledek hospodaření před odečtením daní a úroků. Jde o výsledek hospodaření 

z běžné činnosti. Můžeme jej vyjádřit jako součet Výsledku hospodaření před zdaněním a 

Nákladových úroků nebo součtem Provozního a Finančního výsledku hospodaření a 

Nákladových úroků. 

Vlastní kapitál – kapitál patřící majiteli, vlastníkům či společníkům. Výše vlastního kapitálu 

se mění v závislosti na výsledku hospodaření (v případě zisku vlastní kapitál roste, v případě 

ztráty vlastní kapitál klesá), nejedná se tedy o stálou veličinu. Podíl vlastního kapitálu na 

celkovém kapitálu společnosti je ukazatelem finanční jistoty společnosti. 

Tržby (T) – označení peněžní částky, kterou společnost získala prodejem výrobků, služeb či 

zboží v daném účetním období. Jde o výnosy z činnosti společnosti, neboli tržby za prodej 

výrobků a služeb, jakožto hlavním finančním zdrojem podniku.  

 

𝑻 = 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙. 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 𝑎 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů + 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží             (2.3.3)  

nebo 

𝑻 = 𝑝 . 𝑞  kde p je cena zboží a q množství             (2.3.4) 

 

Za předpokladu bezchybného doplnění hodnot do rovnice Profesora Edwarda I. 

Altmana, vyjadřující bankrotní hrozbu společnosti, získáme výslednou hodnotu, podle které 

E. I. Altman rozděluje společnosti do 3 pásem. První možnost ukazuje uspokojivou finanční 

situaci společnosti, kdy výsledná hodnota analýzy je větší než hodnota 2,99. Druhá, tzv. „šedá 

zóna“ nevyhraněných výsledků je v rozmezí hodnot od 1,81 do 2,99, tzn. je vyšší než hodnota 

1,81, ale nižší než hodnota 2,99. V  tzv. „šedé zóně“ nelze jednoznačně určit, jaká je situace 

v podniku. Poslední možnost, kdy výsledná hodnota je pod hodnotu 1,81,  charakterizuje 

finanční problémy zkoumané společnosti a upozorňuje na hrozbu bankrotu. 

 

Tab. 2. 2 Výsledné hodnoty Altmanovy analýzy  

Výsledná hodnota Stav podniku 

Z > 2,99 Uspokojivá finanční situace 

1,81< Z < 2,99 „Šedá zóna“ 

Z < 1,81 Značné finanční problémy 

 

Pro společnosti, jejichž akcie nejsou obchodovatelné na burze byl Altmanův model 

ještě upraven. Změna byla provedena pouze u ukazatele X4. U upravené rovnice Altmanova 

                                                           
24

 Nerozdělený zisk z minulých let 
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modelu je X4 poměrem účetní hodnoty vlastního kapitálu (namísto tržní hodnoty vlastního 

kapitálu) a účetní hodnotou cizích zdrojů.  

Při vyhodnocování výsledků zkoumaného podniku se v závislosti na změně ukazatele 

X4 mění jednotlivá výsledná pásma. Horní hranice, která ukazuje uspokojivou finanční situaci 

se nachází nad hodnotou 2,9.  Tzv. „šedá zóna“ se nachází v rozmezí hodnoty 1,2 – 2,9. Dolní 

hranice, kdy má společnost značné finanční problémy se nachází již pod hodnotou 1,2. 

 

Tab. 2. 3 Výsledné hodnoty Altmanova modelu pro společnosti, jejich akcie nejsou 

obchodovatelné na burze 

Výsledná hodnota Stav podniku 

Z > 2,9 Uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z < 2,9 „Šedá zóna“ 

Z < 1,2 Značné finanční problémy 

 

Na rozvojových trzích se můžeme setkat s další modifikací Altmanova modelu. Tato 

varianta modelů se liší především ve vahách, které jsou jednotlivým ukazatelům přiřazeny a 

zároveň je vynechán ukazatel X5. Výhodou modifikace modelu je skutečnost, že metoda 

využívá data ze základních účetních výkazů, proto ve čtvrtém ukazateli X4 je použita účetní 

hodnota vlastního kapitálu i cizích zdrojů. 

 

𝒁 =  6,56 . 𝑋1 +  3,26 . 𝑋2 +  6,72 . 𝑋3 +  1,05 . 𝑋4                                       (2.3.5) 

 

X1= pracovní kapitál/ aktiva celkem, 

X2= nerozdělený zisk/ aktiva celkem, 

X3= zisk před úroky a zdaněním/ aktiva celkem, 

X4= účetní hodnota vlastního kapitálu/ účetní hodnota cizích zdrojů. 

 

V případě, že výsledný koeficient je nad hranicí 2,6, společnost je prosperující a 

úpadek jí v nejbližší době nehrozí. Pokud ale je výsledný koeficient nižší než 1,1, společnost 

se potýká se značnými finančními problémy a hrozba bankrotu je vysoká. „Šedá zóna“ se 

taktéž nachází v rozmezí těchto dvou hodnot. 

 

Tab.  2. 4  Výsledné hodnoty modifikace Altmanova modelu  

Výsledná hodnota Stav podniku 

Z > 2,6 Uspokojivá finanční situace 

1,1 < Z < 2,6 „Šedá zóna“ 

Z < 1,1 Značné finanční problémy 
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Altmanův model byl v 90. letech modifikován speciálně pro společnosti,  jejichž místo 

podnikání se nachází na území České republiky, speciálně pro společnosti, které nejsou 

kótovány na burze.  Úprava spočívala v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů, 

které vstupují do tohoto modelu: 

 

𝒁 =  0,717 . 𝑋1 +  0,847 . 𝑋2 +  3,107 . 𝑋3 +  0,42 . 𝑋4 +  0,998 . 𝑋5                                (2.3.6) 

 

X1= pracovní kapitál/ aktiva celkem, 

X2= nerozdělený zisk/ aktiva celkem, 

X3= zisk před úroky a zdaněním/aktiva celkem, 

X4= tržní hodnota vlastního kapitálu/ účetní hodnota cizích zdrojů, 

X5= tržby/ aktiva celkem, 

 

Výsledné hodnoty jsou stejné, jako tomu bylo u modifikace Altmanova modelu pro 

společnosti, jejichž akcie nejsou obchodovatelné na burze, uvedené v Tab. 2. 3. 

 

b) Tafflerův model25 
 

Tento model byl sestaven v roce 1977 profesorem Tafflerem, a to pro účely finanční 

analýzy britských společností.  Model je postaven na čtyřech základních ukazatelích, které 

naznačují podstatné rysy platební schopnosti společnosti. 

 

Hlavní ukazatele platební schopnosti 

 ziskovost (ziskovost vyjadřuje ukazatel R1),  

 pozice pracovního kapitálu (vyjadřuje ukazatel R2), 

 finanční riziko (vyjadřuje ukazatel R3), 

 likviditu (vyjádřena ukazatelem R4). 

 

𝒁𝑻 =  𝟎, 𝟓𝟑 .  𝑹𝟏 +  𝟎, 𝟏𝟑 . 𝑹𝟐 +  𝟎, 𝟏𝟖 . 𝑹𝟑 +  𝟎, 𝟏𝟔 . 𝑹𝟒     (2.3.7) 

 

R1 = Zisk před zdaněním EBT / Krátkodobé závazky
26

  

R2 = Oběžná aktiva / Cizí kapitál 

R3 = Krátkodobé závazky / Celková aktiva 

R4 = (Finanční majetek – Krátkodobé závazky) / Provozní náklady 

                                                           
25

 MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-

219-2) 
26

Krátkodobé závazky včetně krátkodobých bankovních výpomocí 
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Modifikace rovnice Tafflerova modelu 

 

𝒁𝑻 =  𝟎, 𝟓𝟑 .  𝑹𝟏 +  𝟎, 𝟏𝟑 . 𝑹𝟐 +  𝟎, 𝟏𝟖 . 𝑹𝟑 +  𝟎, 𝟏𝟔 . 𝑹𝟒                                       (2.3.8) 

 

Změna nastává u R4, kde dochází ke změně poměrového ukazatele. 

R4 = Tržby / Celková aktiva 

 

Výsledná hodnota Tafflerova modelu je vyjádřena koeficienty, na základě kterých 

můžeme určit přesnou pozici společnosti. V případě, že výsledný index  je menší než hodnota 

0,2 je ve zkoumané společnosti vysoké riziko bankrotu a je velice pravděpodobné, že 

společnost bude mít v budoucnosti finanční potíže, které mohou být důvodem úpadku 

společnosti.  V opačném případě, tj. pokud je výsledný koeficient větší než 0,3 je riziko 

bankrotu v dané společnosti nízké, podnik je tedy finančně zdravý a nehrozí mu úpadek. 

 

 

Tab.  2. 5 Výsledné hodnoty Tafflerova modelu  

Výsledná hodnota Stav podniku 

ZT < 0,2 Rizikové pásmo 

ZT  > 0,3 Nízké riziko bankrotu 

 

2.3.2.  Bonitní modely 

 Princip výpočtů těchto modelů spočívá v porovnání různých poměrových ukazatelů. 

Metoda bonitních modelů není vhodná při zásadních rozhodnutích a na srovnání různých 

podniků. Jde pouze o orientační náhled na situaci společnosti. Nejčastěji jsou bonitní modely 

využívány bankami, které se rozhodují, zda poskytnou své peníze žadateli. Smyslem těchto 

modelů je stanovení bonity hodnoceného podniku, tzn. míru schopnosti uspokojit v budoucnu 

věřitele. Bonitní modely tedy zjišťují, zda je společnost schopna hradit své závazky včas. 

 

Mezi nejznámější bonitní modely například patří 

 Rychlý test (Quick test ) Petra Kralicka - Kralickův Quicktest, 

 Beaverův model, 

 Multivariační diskriminační analýza, 

 Argentiniho model, 

 Tamariho model, atd. 
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a) Rychlý test Quick test (Kralickův test) 

Quick test 
27

 byl v roce 1991 sestaven profesorem P. Kralickem. Quick test je založen 

na výpočtu 4 základních ukazatelů (kvóta vlastního kapitálu, doba splacení dluhu z CF, 

rentabilita aktiv a cash flow v tržbách).  

 

Všechny čtyři ukazatel jsou vyjádřeny následujícím způsobem 

 

𝑲𝒗ó𝒕𝒂 𝑽𝑲 =
𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
                  (2.3.9) 

       

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒔𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒏í 𝒅𝒍𝒖𝒉𝒖 𝒛 𝑪𝑭 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é +𝑑𝑙 .𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑐𝑎𝑠  𝑤𝑙𝑜𝑤
           (2.3.10) 

 

𝑪𝑭 𝒗 𝒕𝒓ž𝒃á𝒄𝒉 =
𝐶𝑎𝑠  𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                (2.3.11) 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =
𝑍𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  ú𝑟𝑜𝑘𝑦  𝑎  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
             (2.3.12) 

     

Vyhodnocení celého testu se provádí na základě tzv. Bilančního Cash flow , který 

vypočítáme jako součet odpisů DHM a DNM, změny stavu rezerv a OP a výsledku 

hospodaření za účetní období. Za dosažené hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou zkoumané 

společnosti přiděleny body dle tabulky, viz níže. Výsledná známka je poté stanovena prostým 

aritmetickým průměrem bodů za jednotlivé ukazatele. 
28

 

 

Tab. 2. 6 Hodnocení Quick testu Kralicek 

 

Zdroj: Kislingerová, Hnilica (2005, s. 77) 

 

                                                           
27

 Quick Test v překladu „Rychlý test“ 
28

 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 

137 s. ISBN 80-7179 -321-5. 
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Pomocí ukazatele kvóta VK a doba splacení dluhu z CF, hodnotíme finanční stabilitu 

podniku. Součet bodů dosažených u těchto ukazatelů dělíme dvěma, čímž získáme výslednou 

hodnotu za tuto oblast. Pomocí třetího a čtvrtého ukazatele, tj. ukazatel cash flow v tržbách a 

rentabilita aktiv, můžeme ohodnotit společnost z hlediska rentability. 

Součtem obou výsledných bodů těchto dvou základních oblastí dělených 2 je 

zakončen celý výpočet tohoto testu. Jestliže se celková výsledná hodnota pohybuje pod 

koeficientem 1, značí to finanční problémy ve společnosti. Naopak, pokud je hodnota vyšší 

než 3, společnost prosperuje, má dostatečnou bonitu. Šedá zóna se v tomto modelu pohybuje 

mezi hodnotou 1 až 3, kdy nelze jednoznačně určit, v jaké pozici se podnik nachází.   

 

Tab. 2. 7 Výsledné hodnoty Kralickova modelu 

Výsledná hodnota Stav podniku 

nižší než 1 Rizikové pásmo 

1 až 3 Šedá zóna 

vyšší než 3 Nízké riziko bankrotu 

 

K dnešnímu dni je známo několik modifikací těchto modelů, například Quick test 

Mrkvička nebo Quick test Kislingerová. 

 

b) Beaverův model 

Začátkem druhé poloviny minulého století se W. H. Beaver pokusil vybádat, které 

poměrové ukazatele mají sloužit k předpovědi úpadku společnosti.  

Na základě praxe vycházel Beaver z amerického hospodářství a stanovil několik 

skupin poměrových ukazatelů, viz příloha 5. Skupiny poměrových ukazatelů dle Beavera. Ve 

své práci Beaver porovnával podniky, které zbankrotovaly se společnostmi, které 

nezbankrotovaly. Na základě SIC (Standard Industrial Code) a velikosti společnosti se snažil 

zkoumané společnosti spárovat. Závěrem jeho zkoumání bylo zjištění, že finanční ukazatele 

jsou schopny již 5 let dopředu vypovídat o blížícím se úpadku firmy. 

Při grafickém znázornění jednotlivých ukazatelů u prospívajících společností, mají 

ukazatele v období pěti let stabilní průběh. Naopak u společností vykazující finanční úpadek 

vykazují ukazatele zhoršení, a to v podobě klesající spojnice grafu. Čím větší zhoršení graf 

znázorňuje, tím více se společnosti blíží k zániku.  
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Graf  2. 1  Názorná ukázka společnosti spějící k bankrotu   

 
 

Beaver upozorňuje na to, že ne všechny ukazatele poukazují na úpadek stejnou mírou. 

Například výborným ukazatelem blížícího se úpadku je Cash flow k celkovému dluhu, 

zatímco predikční síla likvidních aktiv je slabší. Celková metoda je založena na historických 

údajích z účetnictví.  

 

Tab. 2. 8  Parametry Beaverova modelu  

 Ukazatel Trend u ohrožených firem  

vlastní kapitál/aktiva celkem Klesá 

přidaná hodnota/aktiva celkem Klesá 

bankovní úvěry/cizí zdroje Roste 

Cash Flow/cizí zdroje Klesá 

provozní kapitál/aktiva celkem Klesá 
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3. Vyhodnocení současné ekonomické situace společnosti 

 

Představení společnosti
29

 

Společnost XY, a.s. 

byla zapsána do obchodního 

rejstříku vedeného Krajským 

obchodním soudem v Ostravě 

dne 16. května 1995.  

Hlavním předmětem činnosti 

společnosti je výroba 

potravin dle zákona č. 

110/1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích, ve 

znění pozdějších předpisů. Je 

výrobcem širokého sortimentu výrobků, které jsou vyráběny dle tradičních receptur a 

výrobních postupů a s nejvyšší péči doručovány zákazníkům.   

Z pohledu rozdělení podniků se společnost XY, a.s. začleňuje do skupiny středně 

velkých podniků.  Jedná se o akciovou společnost s vlastním kapitálem zapsaným v OR ve 

výši 60 mil. Kč. Společnost XY, a.s. zaměstnává průměrně 350 pracovníků a dosahuje 

ročního obratu přes 750 mil. Kč. 

Vlastními výrobky pokrývá převážně tuzemský trh, včetně hlavního města Prahy a 

střední a severní Moravy. V posledních letech vyváží část svých výrobků na Slovensko a do 

Polska.  

Nezanedbatelnou část svých výrobků prodává ve vlastních prodejnách, jejichž počet se 

postupně zvyšuje.  V současné době provozuje firma téměř 30 prodejen, převážně v městech 

Moravskoslezského kraje (Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek Místek, Havířov, Krnov, Bruntál, 

Bílovec, Hlučín, Kravaře) a Pardubického kraje (Česká Třebová, Svitavy). Prostřednictvím  

vlastních prodejen využívá společnost přímého kontaktu s konečným spotřebitelem při dalším 

rozvoji nových výrobků a využívání tradičních receptur a marketingových programů. 

Společnost disponuje vlastním vozovým parkem, který operativně reaguje na 

požadavky zákazníků,  v zanedbatelné míře využívá služeb externích přepravců.  Je obvyklé, 

že objednávky zákazníků jsou plně vykryty již následující den. 

Svou pozici na trhu si firma snaží udržet nejen spoléháním se na svou víceletou 

tradici, ale také klade velký důraz na kvalitu a přísné dodržování norem při výrobě svých 

produktů. Několik z těchto produktů získalo ocenění v celostátní potravinářské soutěži 

                                                           
29

 Zdroj neuveden z důvodu ochrany citlivých údajů společnosti XY, a.s. 
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„Chuťovka roku“, několik obdrželo od Ministerstva zemědělství za splnění sedmi 

nadstandardních kritérií značku „Klasa A“ . V roce  2002 byla uskutečněna certifikace 

systému kritických bodů, čímž společnost XY, a.s. dosáhla úrovně hygieny srovnatelné 

s předpisy EU, což ji opravňuje působit na evropském unijním trhu bez hygienických 

omezení. 

Organizaci celé společnosti XY, a.s. lze uspořádat do ploché liniové organizační struktury 

s několika stupni řízení. V čele každého útvaru stojí náměstek, který odpovídá za svůj tým 

specialistů, manažerů a podřízených vedoucích jednotlivých útvarů. Z pohledu celé 

společnosti může být společnost rozdělena do tří stupňů řízení, kdy statutárním orgánem 

společnosti je valná hromada, která řídí představenstvo společnosti, jemuž je podřízen ředitel 

společnosti s dalšími útvary dle níže uvedeného diagramu: 

 

a) 1. stupeň – ředitel společnosti, 

b) 2. stupeň – odborní náměstci a sekretariát, 

c) 3. stupeň – vedoucí oddělení. 

 

Schéma 3. 1 Organizační struktura společnosti XY, a.s.    

 

 

Filozofie společnosti 

Společnost XY, a.s. vychází ze znalosti přání, potřeb a chování zákazníků i koncových 

spotřebitelů při odlišení se od konkurence. Sází na efektivní dopravní jednotku, která zajišťuje 
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vysokou kvalitu a flexibilitu obsluhy odběratelů. Výrobní proces, počínaje nákupem suroviny 

a konče distribucí výrobků je pod neustálou kontrolou KVS v Ostravě. Vzhledem k tomu, že 

společnost disponuje vlastní laboratoří, v níž jsou denně prováděná hodnocení kvality 

výrobků fyzikálně-chemickými a senzorickými metodami a měsíčním speciálním analýzám 

výrobků prováděných v SVU Olomouc, garantuje společnost kvalitu a zdravotní nezávadnost 

všech svých distribuovaných produktů. Velkou výhodou společnosti je používání jednotného 

informačního systému, který zajišťuje řízení objednávek, jejich vykrývaní co do množství a 

rychlostí, sestavování linek pro rozvoz firemními vozidly, komplexní evidenci suroviny od 

jejího nákupu po expedici hotového výrobku, včetně podpory dohledatelnosti, vystavování 

faktur, EDI a kompletní vedení účetnictví.  

 

3.1.  Aplikace vybraných analýz podniku XY, a.s. 

Obsahem třetí kapitoly je aplikace a vyhodnocení vybraných analýz stavových a 

poměrových ukazatelů s použitím konkrétních dat z účetních výkazů společnosti za sledované 

období let 2009 až 2011.   

 

3.1.1.  Aplikace stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů je provedena tak, že se výsledné hodnoty porovnávají 

s týmiž hodnotami v rámci stejné společnosti v období tří po sobě jdoucích let.  

 

a) Horizontální analýza aktiv a pasiv 

Do posuzování pasiv nejsou zahrnuty položky základní kapitál, kapitálové fondy a 

rezervní fondy, neboť jejich výše v absolutním vyjádření se po celé hodnocené období 

nezměnila, a tudíž nemohl být zaznamenán jejích vývoj.  Výše základního kapitálu odpovídá 

výši uvedené v obchodním rejstříku již od roku 2002, rezervní fond byl v uplynulých 

obdobích naplněn v zákonné výši (5 % ze ZK)
30

. Také položky dlouhodobý finanční majetek 

v oblasti aktiv a časové rozlišení v oblasti pasiv zde nebudou zmiňovány z důvodu, že se 

nevyskytují ve všech sledovaných obdobích a navíc jejich výše je zanedbatelná. 

Při hodnocení výše celkových pasiv je patrný jejich postupný pokles, který byl 

zaznamenán u většiny položek pasiv. Výjimku tvoří pouze krátkodobé závazky, které při 

srovnání let 2009 a 2010 nepatrně klesly, avšak v roce 2011 oproti roku 2010 zaznamenaly 

nárůst o 14 237 tis. Kč,  což činilo 27,59%. V oblasti vlastních zdrojů roste pouze položka 

výsledek hospodaření minulých let, odrážející v sobě rozhodnutí společnosti o převedení 

                                                           

30
 § 124 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění  [online]. 1991 [cit. 2013-04-08]. 

Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx. 
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dosažených zisků běžných období v předešlých letech, naproti tomu výsledek běžného 

účetního období vykazuje ve sledovaných obdobích strmý pokles, v roce 2011 byl vykázán 

v záporné hodnotě.  Při grafickém znázornění vývoje pasiv je zvlášť patrná změna poměru 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů v roce 2010. 

 

Graf 3. 1 Vývoj pasiv, vlastního kapitálu a cizích zdrojů  

 

 

Graf 3. 2 Vývoj cizích zdrojů  

 

 

Změna cizích zdrojů směřuje k vyššímu využití cizích krátkodobých zdrojů, u nichž 

byl za sledované období zjištěn nárůst o 17,26% a jejichž využívání je pro firmy lacinější než 

využívání zdrojů  dlouhodobých  nebo i vlastních. Klesající tendenci zaznamenávají bankovní 

úvěry a výpomoci. Při zachování trendu souměrného snižování této položky dojde 

v následujícím roce k úplnému splacení tohoto úvěru.  
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 Celková výše aktiv zaznamenává ve sledovaném období pozvolný pokles ( identicky 

s vývojem pasiv).  Výrazná změna ovšem nastala ve složení aktiv, kdy v roce 2009 tvořila 

stálá aktiva 48,90% a oběžná aktiva 49,70% z celkových aktiv, v roce 2010 se začal tento 

poměr měnit ve prospěch oběžných aktiv ( 47,47% : 51,18%), přičemž v posledním roce 

sledovaného období klesl podíl stálých aktiv na hodnotu 45,50% a podíl oběžných aktiv na 

53,93%. 

 

Graf 3. 3 Vývoj poměru stálých a oběžných aktiv na celkových aktivech 

 

 

 Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku se snížila v důsledku postupného odpisu, 

který ke konci hodnoceného období přesáhl 95 % z jeho brutto hodnoty.  Společnost XY, a.s. 

v letech předcházejících hodnocenému období pořídila komplexní nové softwarové vybavení 

pro evidenci vstupů, dodavatelů, výroby, výstupů, odběratelů i prodeje. V průběhu 

sledovaného období docházelo sice k modernizaci jednotlivých modulů, ovšem hodnota 

těchto modernizací se pro svou výši nepromítla do hodnoty stálých aktiv.  

 Dlouhodobý hmotný majetek v netto hodnotách taktéž vykazuje klesající trend, v roce 

2010 klesl oproti roku 2009 o 2,99 %, v roce 2011 pak o 5,12 % ve srovnání s předcházejícím 

rokem. Neznamená to však, že by společnost do dlouhodobého majetku neinvestovala. Za 

sledované období let 2009 – 2011 vzrostla brutto hodnota dlouhodobého hmotného majetku 

ve všech skupinách kromě pozemků, jejichž hodnota nezaznamenala změny (tj. stavby, 

samostatné movité věci a jejich soubory a jiný dlouhodobý majetek), o téměř 15 mil. Kč, 

přičemž téměř 11 mil. Kč z uvedené částky bylo investováno do movitých věcí (modernizace 

strojního a technologického vybavení výroby, dopravní prostředky, apod.) 
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Graf 3. 4 Skladba a vývoj oběžných aktiv  

 

 

 Nejvýznamnější položku oběžných aktiv tvoří krátkodobé pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek.  V prvním sledovaném roce, tj. v roce 2009 tvořily téměř shodný cca 37% 

podíl na celkové výši aktiv, v následujícím roce došlo ke změně ve prospěch krátkodobého 

finančního majetku a v roce 2011 znatelně stoupla výše krátkodobých pohledávek a naopak se 

snížila hodnota krátkodobého finančního majetku.  

 Krátkodobý finanční majetek ve společnosti je tvořen jednak hotovostí (vzhledem 

k počtu maloobchodních prodejen a části realizovaných tržeb za vlastní výrobky  v Kč i EUR 

činí hotovost cca 2 mil. Kč) a jednak prostředky uloženými v peněžních ústavech jak 

v tuzemské měně, tak v EUR. V souvislosti s rostoucím objemem vývozu výrobků na 

Slovensko a snahou vyjít slovenským zákazníkům maximálně vstříc (zjednodušení 

bezhotovostních plateb, úspora za poplatky bankám apod.), má společnost zřízen účet taktéž 

ve Slovenské republice.  

 V prvním roce sledovaného období společnost zhodnocovala své volné prostředky 

prostřednictvím získaných úroků z krátkodobých termínovaných vkladů. Dle údajů získaných 

při analýze výkazu zisku a ztráty činilo zhodnocení v roce 2009 celkem 242 tis. Kč. 

V následujícím roce, kdy krátkodobý finanční majetek dosahoval téměř shodné výše a 

společnost nadále ukládala volné peníze na termínované vklady, činily přijaté úroky už jen 

168 tis. Kč, o rok později klesly až na 91 tis. Kč.  
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b) Horizontální analýza nákladů a výnosů 

V prvním roce sledovaného období společnost XY, a.s.  dosahovala celkem 

uspokojivého zisku. Po roce 2009 se ovšem začala ve společnosti projevovat hospodářská 

krize a výsledky se začaly zhoršovat. V letech 2009 – 2010 činil tento pokles u provozního 

hospodářského výsledku 5 290 tis. Kč, což je 31,83 %, u finančního hospodářského výsledku 

se zvýšila ztráta o 468 tis. Kč představujících nárůst o 115,67 %. Při srovnání let 2010 a 2011 

došlo k ještě výraznějšímu poklesu provozního hospodářského výsledku, a to o 15 435 tis. Kč 

odpovídajícímu 136,24%. U finančního hospodářského výsledku (tvořeného převážně úroky a 

kurzovými rozdíly) se ztráta prohloubila více než čtyřnásobně oproti předchozímu období. 

V roce 2011 společnost poprvé ve své historii vykázala ztrátu. Strmý pokles u sledovaných 

veličin znázorňuje graf 3. 5. Vývoj provozního a finančního HV za období 2009 – 2011. 

Kompletní horizontální analýza nákladů a výnosů tvoří 6. přílohu této práce.  

 

Tab. 3. 1 Vývoj provozního a finančního HV  

 
Udaje jsou čerpány z přílohy  č. 6 

 

Graf 3. 5 Vývoj provozního a finančního HV  
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Tab.  3. 2 Vývoj položek finančního HV za období 2009 – 2011  

 

Udaje jsou čerpány z přílohy  č. 6 

 

Ve finanční oblasti společnost XY, a.s. po celé sledované období vykazovala ztrátu, 

která se rok od roku prohlubovala. Při zevrubném pohledu na vývoj položek finančního 

hospodářského výsledku je zřejmé, že položka výnosových úroků rok od roku klesala, což 

bylo způsobeno poklesem výhodnosti ukládání volných peněžních prostředků na krátkodobé 

termínované vklady. Rovnoměrný pokles nákladových úroků v absolutní hodnotě svědčí o 

pravidelném splácení úvěru. 

Hodnota ostatních finančních výnosů se v roce 2010 oproti roku 2009 snížila o 

55,04%, v roce 2011 nastal další pokles o 16,10%. Naproti tomu ostatní finanční náklady 

v letech 2009 – 2010 vykázaly téměř stejnou tendenci jako výnosy, ale při srovnání roku 2010 

– 2011 je patrný jejich značný nárůst o více než 100 %. 

 

Tab. 3. 3 Vývoj tržeb za prodej zboží, nákladů na prodané zboží a marže za období  

2009 – 2011 

 

Udaje jsou čerpány z přílohy   6 

 

Níže uvedený graf 3. 6 Vývoj tržeb znázorňuje vývoj tržeb za zboží, které ve 

sledovaném období postupně rostly.  Mezi rokem 2009 – 2010 činil tento nárůst 3,42 %., mezi 

lety 2010 – 2011 to bylo 5,43 %. Náklady vynaložené na prodané zboží zaznamenaly také 

nárůst, avšak za celé sledované období činí tento nárůst pouze 0, 41 %. Jak znázorňují křivky 

grafu marže z prodeje zboží postupně rostla. 
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Graf 3. 6 Vývoj tržeb za zboží a nákladů na prodané zboží 

 

 

Při analýze vybraných položek výkazu zisku a ztráty jsou v grafu 3. 7 Vývoj 

vybraných nákladů a výkonů srovnávány výkony s náklady, které s těmito výkony logicky 

souvisejí. Položka výkony zaznamenal propad mezi rokem 2009 a 2010 o více než 153 mil. 

Kč, což činí snížení o více než 20%, v následujícím roce je zaznamenám mírný nárůst 

výkonů, a to o 1,69%. Při srovnání nejvyšší nákladové složky je patrný obdobný trend. Po 

roce 2009 následoval prudký pokles o více než 125 mil. Kč (22,31%) a poté vzestup o 7,24%. 

 Druhá nejvýznamnější položka – osobní náklady zaznamenala pokles výraznější při 

srovnání roku 2009 – 2010, a to o 7,53%. Při srovnání let 2010 – 2011 došlo k dalšímu 

snížení osobních nákladů o 0,65%. Náklady vynaložené na služby byly v roce 2010 sníženy o 

více než 5 mil. Kč představující snížení o 13,55%, v roce následujícím vzrostly o více než 3 

mil. Kč, což tvoří meziroční  nárůst o 10,04%. 

 

Graf 3. 7 Vývoj vybraných nákladů a výkonů 
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c) Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Prostřednictvím vertikální analýzy je zkoumáno poměrové zastoupení jednotlivých 

položek rozvahy na celkové sumě aktiv nebo pasiv.  

Při rozboru pasiv společnosti XY, a.s.  je patrné, že nejvyšší složku pasiv ve všech 

sledovaných obdobích tvoří vlastní kapitál. Jeho nejvýraznější položku tvoří výsledek 

hospodaření minulých let. Neustálý růst této položky vypovídá o tom, že dosažený výsledek 

hospodaření běžného účetního období není v plné výši rozdělován, ale je  převážně převáděn 

do výsledku hospodaření minulých let. Další položky vlastního kapitálu, a to základní kapitál, 

kapitálové fondy a rezervní fond se v absolutním vyjádření nemění,  jejich podíl na celkové 

výši pasiv se mění pouze z důvodu kolísající hodnoty celkových pasiv. 

U cizích pasiv tvoří nejvýraznější položku krátkodobé závazky. Dlouhodobé závazky 

tvoří v jednotlivých obdobích cca tříprocentní podíl na cizích zdrojích. U položky bankovní 

výpomoci je v absolutním vyjádření patrný konstantní pokles dokládající pravidelné splácení 

úvěru.  

Posledním údajem v rozvaze společnosti XY, a.s. jsou dohadné položky. Jelikož však 

se vyskytují pouze v jednom z hodnocených období a dosahují z pohledu celkových pasiv 

nepatrné výše, nejsou zde dále hodnoceny. 

 

Tab. 3. 4 Přehled pasiv 

 

Udaje jsou čerpány z přílohy  č. 9 

 

 

 

 

 



50 
 

Graf 3. 8 Podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů 

 

 

V oblasti aktiv můžeme pro nevýznamnost pominout položku dlouhodobý finanční 

majetek, která se jednak nevyskytuje ve všech sledovaných obdobích a jednak její podíl na 

celkové výši aktiv se pohybuje v setinách procent. Rovněž položky dlouhodobý hmotný 

investiční majetek, časové rozlišení a dlouhodobé pohledávky nezaujímají podstatný podíl. 

Ve složení pasiv společnosti XY, a.s. představují bankovní úvěry výpomoci pouze 

nízký podíl, který se ve sledovaných letech snižuje až na úroveň 1,29% z celkové výše pasiv.  

Již na první pohled je z tabulky patrné, že stálá aktiva tvořená převážně dlouhodobým 

hmotným majetkem tvoří necelou polovinu celkových aktiv. Klesající podíl hmotného 

investičního majetku vycházející z jeho netto ceny naznačuje stárnutí tohoto majetku. 

V oblasti oběžných aktiv, jejichž podíl na celkových aktivech se ve sledovaných letech mírně 

zvyšuje, je zjevné, že zásoby nevykazují výraznější rozdíl ani v absolutním ani v procentním 

vyjádření, podobně jako dlouhodobé pohledávky a časové rozlišení. Výrazný nárůst je patrný 

u krátkodobých pohledávek. V letech 2009 a 2010 je jejich výše jak v absolutním vyjádření 

tak v procentním podílu na celkových aktivech téměř shodná, ovšem v roce 2011 dochází 

k vysokému nárůstu, kdy hodnota krátkodobých pohledávek dosáhla 51 469 tis. Kč. 
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Tab. 3. 5 Přehled aktiv za období 2009 – 2011 

 

Udaje jsou čerpány z přílohy  č. 9 

 

V oddíle stálých aktiv tvoří položka dlouhodobý hmotný investiční majetek téměř 

100%, což je zřetelné z následujícího grafu 3. 9. 

 

Graf 3. 9 Přehled struktury stálých aktiv 
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Graf 3. 10 Přehled struktury oběžných aktiv 

 

 

Výsledky vertikální analýzy rozvahy jsou prezentovány v tabulce, která tvoří devátou 

přílohu diplomové práce. 

 

d) Vertikální analýza nákladů a výnosů 

Vertikální analýza VZZ  - výnosy 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty posuzuje strukturu položek tohoto účetního 

výkazu. V grafu 3. 11 zabývajícím se rozborem výnosů tvoří základnu pro výpočet 

procentního podílu suma všech výnosů představujících 100%.  

 

Graf 3.11 Podíl vybraných výnosů na celkových výnosech 
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Na celkových výnosech se nejvýznamněji podílejí výkony a tržby z prodeje zboží. 

Ostatní složky výnosů v žádném ze sledovaných období nečinily více než 1,1%, tudíž nejsou 

pro tuto analýzu významné.  Z grafu je patrné, že zkoumaná společnost se zabývá především 

výrobní činností a výkony tvoří zásadní podíl na jejich celkových výnosech, ve všech 

sledovaných obdobích přesahují 75%.  Nezanedbatelné jsou výnosy z prodeje zboží, jejichž 

podíl na celkových tržbách se pohybuje v rozmezí od 18,7 do 23,73 procent.  

 

Vertikální analýza VZZ – náklady 

V grafu 3. 12 zabývajícím se rozborem nákladů tvoří základnu pro výpočet 

procentního podílu suma všech nákladů představujících 100%. 

 

Graf 3. 12 Podíl vybraných nákladů na celkových nákladech 
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Osobní náklady v roce 2009 činily 8,35% z celkových nákladů, v roce 2010 byl 
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Náklady vynaložené na služby udržují téměř konstantní procentní podíl po celé 

sledované období. Stejně tak je tomu u ostatních provozních nákladů, jejichž procentní podíl 

se pohybuje v rozmezí od 3,12 do 4,36%.  

Podíl odpisů dlouhodobého majetku na celkových nákladech ve sledovaných letech 

mírně stoupá. V absolutní hodnotě však odpisy zaznamenaly v posledním sledovaném období 

oproti roku 2009 pokles o 326 tis. Kč. 

Nejméně významnou položku z hlediska analýzy tvoří souhrn ostatních nákladů 

(zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, změna stavu rezerv a 

opravných položek, daně a poplatky, nákladové úroky a ostatní finanční náklady), které 

v součtu nepřevyšují 1 % z celkových nákladů v žádném ze sledovaných období.  

Při srovnání vybraných složek s výkony je na první pohled zřejmé, že zásadní 

nákladovou složkou podílející se na výkonech je spotřeba materiálu pohybující se v rozmezí 

od 73,54 do 77,55%. Druhou nejvyšší složku výkonů tvoří osobní náklady, jejichž tendence  v 

podstatě kopíruje spotřebu materiálu a pohybuje se v rozmezí od 10,26 do 11,66%, a podobně 

je tomu u služeb. Výrazný nárůst je zaznamenán u spotřeby energie, jejíž spotřeba v roce 

2009 dosahovala 1,43%, v následujícím roce 1,91% a v roce 2011 již 2,78% ve srovnání 

s výkony. Položka ostatní provozní náklady zaznamenala jako jediná pokles, 5,05% podíl 

v roce 2009 v roce 2010 vzrostl na 5,67%, ale v roce 2011 byla vykázána hodnota jen 4,16%. 

 

Graf 3. 13 Podíl vybraných nákladů na výkonech 
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3.1.2.  Aplikace poměrových ukazatelů 

Aplikaci poměrových ukazatelů předcházelo sestavení srovnávacích výkazů, z nichž 

jsou čerpány údaje pro výpočty jednotlivých ukazatelů.  

 

a) Ukazatel likvidity 

Graf 3. 14 Ukazatele likvidity  

 

 

Graf 3. 14. znázorňuje růst hodnot ukazatelů likvidity. Ve všech sledovaných 

obdobích zaznamenáváme celkový růst těchto poměrových ukazatelů. Červené zvýrazněné 

rovnoběžné čáry v grafu značí doporučované rozmezí hodnot pro danou likviditu. 

 Z grafu je patrné, že v případě okamžité likvidity se pouze rok 2010 nachází v pásmu 

doporučovaných hodnot 0,9 – 1,1. Rok 2009 a 2011 vykazuje hodnoty nižší než 0,9.  

Překročení doporučené hranice značí špatné hospodaření s kapitálem. 

 Hodnoty pohotové likvidity ve všech třech sledovaných obdobích přesahují 

doporučené rozmezí hodnot. Nejhůře je na tom rok 2010, kdy výsledná hodnota ukazatele je 

1,85. Hodnoty přesahující doporučený limit jsou pro vlastníky nepříznivé, protože naznačují 

příliš velké množství finančních prostředků vázáných v aktivech, jež jsou málo 

zhodnocovány. Navíc příliš vysoká pohotová likvidita naznačuje vysoký podíl vlastního 

kapitálu, což je patrné také z provedené vertikální analýzy pasiv. Ve všech obdobích je poměr 

vlastního kapitálu k cizím zdrojům cca 2:1.  

Výsledné hodnoty všech sledovaných období se u běžné likvidity nacházejí 

v doporučovaném rozmezí výsledných hodnot. Můžeme konstatovat, že zásoby ve společnosti 

jsou v přiměřené výši a jejich proměnění v peníze probíhá v optimálním časovém období.  
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b) Ukazatel rentability 

Tab. 3. 6 Ukazatele rentability v letech 2009 - 2011 

 

Ve všech uvedených výpočtech ukazatelů rentability je v čitateli používán zisk. 

Vzhledem k tomu, že sledovaná společnost dosahovala zisku v prvním a druhém 

analyzovaném období, avšak v roce 2011 vykázala ztrátu, jsou výsledkem výpočtu ukazatelů 

rentability v roce 2011 záporné hodnoty, což dokládá, že management společnosti v tomto 

roce nedokázal zhodnotit svěřený kapitál. 

 

Graf  3. 15 Ukazatele rentability  

 

Z grafu 3.15 je zřejmé, že trend vývoje těchto ukazatelů není příliš příznivý, protože 

všechny ukazatele mají klesající tendenci. 

Dle výsledků ukazatele rentability ROA, který vyjadřuje, jak byla zhodnocena každá 

investovaná 1 Kč bez ohledu na zdroje financování,  lze prohlásit, že  ve sledovaném období  

se postupně snižovala  schopnost společnosti zhodnocovat vložený kapitál. V roce 2009 činilo 

zhodnocení 5,78%, v roce 2010 byl zjištěn pokles o 2,05% na hodnotu 3,73%. V posledním 

sledovaném roce jsou vykázány záporné hodnoty, tedy ke zhodnocení vložených prostředků 

nedošlo. Není vyloučeno, že se jedná o dočasný pokles hodnot tohoto ukazatele, jelikož 

ROA ROE ROS ROC

2009 5,78% 8,65% 1,78% 1,49%

2010 3,73% 5,24% 1,40% 1,13%
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ROE = zisk po zdanění / vlastní kapitál 8,65% 5,24% -3,88% 

ROS = zisk před zdanění / tržby 1,78% 1,40% -0,82% 

ROC = zisk po zdanění / celkové náklady 1,49% 1,13% -0,75% 
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společnost v druhé polovině hodnoceného období investovala nemalé prostředky do 

modernizace provozu a vybavování nových prodejen.  

Pro ukazatel ROE obecně platí, že by jeho hodnoty měly být vyšší než hodnoty 

ukazatele ROA, tedy že výnosnost vlastního kapitálu by měla převyšovat výnosnost aktiv. 

Tento předpoklad je splněn v prvních dvou hodnocených obdobích, kdy ukazatel ROE 

vykazuje v roce 2009  hodnotu 8,65%, v roce 2010 klesl na 5,24% a v roce 2011 opět 

vykazuje zápornou hodnotu, vlastní kapitál tedy nebyl zhodnocen. Příčinou poklesu v roce 

2010 je navýšení vlastního kapitálu o výsledek hospodaření dosažený v roce 2009 ve výši 

13 718 tis. Kč a současně nižší úrovni dosaženého zisku běžného období.  

Ukazatel ROS zkoumá schopnost podniku dosahovat zisku v závislosti na výši tržeb. 

Taktéž hodnota tohoto ukazatele se postupně snižovala, a to z 1,78% v roce 2009 na 1,4% 

v roce 2010. V roce 2010 byl zaznamenán prudký pokles tržeb a současně bylo dosaženo 

nižšího zisku, proto ukazatel vykazuje nižší hodnotu. I přes to, že tržby v roce 2011 

zaznamenaly mírný vzestup, byla hodnota ukazatele na nejnižší úrovni, jelikož ve společnosti 

nebylo dosaženo zisku.  

Hodnocení rentability společnosti za použití ukazatele ROC udává, kolik Kč nákladů 

bylo potřeba na vytvoření 1 koruny zisku. Nízké hodnoty ukazatele poukazují na skutečnost, 

že náklady vynaložené na 1 korunu zisku jsou příliš vysoké. Obecně platí, že ukazatel ROC 

by se měl pohybovat kolem hodnoty 10%, tj. na 1 korunu vynaložených nákladů připadá 0,10 

Kč zisku. Společnost XY, a.s. by měla blíže analyzovat a přehodnotit své náklady.  

 

c) Ukazatel aktivity 

Ukazatelé aktivity se v praxi především využívají pro řízení aktiv. Umožňují vyjádřit a 

kvantifikovat, jak intenzivně a rychle společnost využívá svůj majetek. Ukazatelé aktivity 

mají zásadní vliv na ukazatel rentability celkového kapitálu a rentability vlastního kapitálu, 

jedná se o jeden ze základních činitelů efektivnosti.  

V diplomové práci jsou vyhodnoceny závěry ukazatelů Rychlost obratu, tzn. kolikrát se 

daná položka přemění v jinou za určité časové období, a ukazatelů Doby obratu, tzn. za jak 

dlouho (ve dnech) se uskuteční jedna obrátka. 

 

Tab. 3. 7  Ukazatel Obrat celkových aktiv, Obrat stálých aktiv 

Ukazatel 2009 2010 2011 

Rychlost obratu celkových aktiv (tržby/celková aktiva) 3,89 3,29 3,43 

Doba obratu celkových aktiv (celková aktiva/(tržby/365)) 93,9 110,8 106,5 
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Rychlost obratu aktiv udává, kolikrát se obrátí celková aktiva do tržeb za sledované 

období. Jak je patrné z tabulky 3. 6, ukazatel rychlosti obratu aktiv má za sledované období 

kolísavou tendenci. V roce 2009 se aktiva stihla ve společnosti otočit 3,89 krát, v roce 2010 

byla rychlost obratu aktiv na vůbec nejnižší úrovni, a to na 3,29 násobku.  V roce 2011 

zaznamenáváme oproti roku 2010 opětovný nárůst rychlosti obratu aktiv, aktiva se stihla  

obrátit do tržeb 3,43 krát. Výsledné hodnoty jsou považovány za dobré, pokud jsou větší než 

jedna. U společnosti XY, a.s. jsou hodnoty za všechny sledované období > 3, což je pro 

společnost velmi dobré. 

Doba obratu celkových aktiv má ve sledovaném období rostoucí tendenci, a to z 94 

dní v roce 2009 na 107 dní v roce 2011. Pokud doba obratu celkových aktiv roste, znamená to 

pokles obratu aktiv. Pokles obecně negativně ovlivňuje ukazatele rentability vlastního i 

celkového kapitálu.  

 

Tab. 3. 8  Ukazatel Rychlost obratu zásob, Doba obratu zásob 

Ukazatel 2009 2010 2011 

Rychlost obratu zásob (tržby / zásoby) 34,43 30,86 49,49 

Doba obratu zásob ( zásoby / (tržby/365)) 10,60 11,83 7,38 

 

Výsledné hodnoty ukazatele rychlost obratu zásob v průběhu sledovaného období 

kolísají. Nejvyšší hodnotu zaznamenáváme v roce 2011. V roce 2011 se zásoby 49 krát 

během jednoho roku spotřebovaly.  Rostoucí trend ukazatele je považován za optimální. 

Doba obratu zásob, uvedená v tabulce 3. 7 za první dva roky sledovaného období 

rostla, avšak v roce 2011 rapidně klesla na hodnotu 7,38, což je oproti roku 2010, kdy 

hodnota byla na nejvyšší úrovni, méně o 4,45%. V konečném důsledku se přesto zkrátila 

doba, kdy zásoby zůstávají na skladě. Čím nižší je ukazatel, tím méně zdrojů k financování 

zásob firma potřebuje. Snížení doby obratu zásob může znamenat efektivnější využití zásob, 

avšak není vyloučeno, že to může být znakem podkapitalizování podniku. 

 

Tab. 3. 9 Ukazatel Rychlost obratu pohledávek,  Doba obratu pohledávek 

Ukazatel 2009 2010 2011 

Rychlost obratu pohledávek (tržby / pohledávky) 19,57 16,57 14,61 

Doba obratu pohledávek ( pohledávky / (tržby/365)) 23,00 28,72 32,84 

 

Rychlost obratu pohledávek se každým rokem snižuje, což u tohoto ukazatele není 

dobré. Signálem uspokojivého vývoje je rostoucí tendence tohoto ukazatele. V tomto případě 
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musíme konstatovat, že ve společnosti je trend opačný, tj. snižuje se rychlost přeměny 

pohledávek na hotovostní prostředky. 

Pomocí ukazatele doba obratu pohledávek byl zjištěn průměrný počet dní, které 

uplynou od prodeje po přijetí peněžních prostředků od odběratele. Ukazatel doby obratu 

pohledávek v roce 2009 vzrostl z 23 dní na 29 dní, v roce 2010 byl zaznamenán opětovný 

vzestup na 33 dní. 

 Z tabulky je patrný největší nárůst doby obratu pohledávek v roce 2011, vznikl 

v důsledku navýšení průměrného objemu pohledávek z hodnoty 46 842 tis. Kč na hodnotu 

54 467 tis. Kč. Ukazatel byl taktéž ovlivněn poklesem tržeb v roce 2010 a 2011.  Z tabulky je 

patrné, že zvyšování doby obratu pohledávek má za následek snižování finanční jistoty 

z hlediska návratnosti finančních prostředků. 

Společnost XY, a.s. má běžnou lhůtu splatnosti svých pohledávek pohybující se od 

nuly do 30 dní. Nula je uváděna z toho důvodu, že v sumě celkových tržeb jsou zahrnuty také 

tržby za prodej zboží v pultových prodejnách. Splatnost 14 dní byla stanovena pro drobné 

odběratele, 21 dní pro větší odběratele a splatnost 35 dní pro obchodní řetězce.  

Vzhledem k tomu, že objem produkce určený pro velké odběratele a obchodní řetězce, 

jež mají smluvně dohodnutou delší dobu splatnosti než drobní odběratelé, se postupně 

zvyšuje, jsou hodnoty ukazatele v konečném důsledku přijatelné.  

 

Tab. 3. 10 Ukazatel Rychlost obratu závazků,  Doba obratu závazků 

Ukazatel 2009 2010 2011 

Rychlost obratu závazků  (tržby / závazky) 0,07 0,08 0,09 

Doba obratu závazků ( závazky / (tržby/365)) 25,2 27,8 33,4 

 

Zjištěné hodnoty ukazatele rychlost obratu závazků ve sledovaném období mají 

stoupající tendenci, z hodnoty 0,07 v roce 2009, na hodnotu 0,09 v roce 2011.  

Platební schopnost charakterizuje ukazatel doba obratu závazků. U analyzované společnosti 

XY, a.s. je zjištěna rostoucí tendence tohoto ukazatele. Z tabulky je zřejmé, že doba splacení 

závazků se prodloužila z 25 dnů v roce 2009 na 28 dnů v roce 2010. V roce 2011 jsou 

závazky hrazeny po 33 dnech, což je za sledované období prodloužení doby úhrady závazků o 

12 dní. Vzniklá situace odpovídá novým podmínkám dohodnutým v obchodních smlouvách 

s dodavateli.  

 

Tab. 3. 11 Ukazatel Obchodní deficit 

Ukazatel 2009 2010 2011 

Obchodní deficit (Doba obratu pohledávek - doba obratu závazků) -2,22 0,89 -0,60 
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Vzhledem k záporným hodnotám Obchodního deficitu v roce 2009 a 2011 můžeme 

konstatovat, že společnost nejdříve inkasuje peníze za své pohledávky a až poté hradí své 

krátkodobé závazky. Můžeme říci, že společnost více využívá úvěrů od dodavatelských 

subjektů, tzn. dochází tedy k financování podnikových činností prostřednictvím dodavatelů. 

V roce 2010 je situace opačná, společnost hradí své závazky a až poté inkasuje peníze za své 

pohledávky. Obecně výhodnější jsou záporné hodnoty tohoto ukazatele.  

 

Graf 3. 16 Obchodní deficit 

 

 

d) Ukazatel zadluženosti 

Tab. 3. 12 Ukazatel celkové zadluženosti, včetně doplňku za období 2009 - 2011 

Rok 2009 2010 2011 

Debt ratio 33,19% 28,93% 32,68% 

Equity ratio 66,81% 71,07% 67,32% 

 100% 100% 100% 

 

V reálné ekonomice je vyloučeno, aby velké podniky financovaly veškerá svá aktiva 

pouze z vlastních zdrojů nebo naopak z cizích zdrojů. Ukazatel zadluženosti v analyzované 

společnosti XY, a.s. vychází z horizontální analýzy pasiv a ukazuje, že aktiva společnosti jsou 

financována přibližně z 1/3 cizími zdroji ve všech sledovaných obdobích. 

Největší podíl cizích zdrojů byl zaznamenán v roce 2009, a to 33,19%. V roce 2010 se 

procento financování cizími zdroji snížilo o 4,26%. Můžeme konstatovat, že společnost 

přistoupila k financování z vlastních zdrojů z důvodu obav z dalšího prohlubování 

ekonomické krize, kdy se akcionáři rozhodli dále nezvyšovat úvěrové zatížení společnosti. 

V roce 2011 zaznamenáváme opětovný nárůst financování aktiv cizími zdroji. Hodnota 
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vzrostla o 3,75% oproti roku 2010, avšak nepřesáhla procentní podíl cizích zdrojů v roce 

2009. 

Výsledné hodnoty Equity ratio udávají míru, do jaké je společnost schopna pokrýt své 

potřeby vlastními zdroji. Nejlepší hodnoty vykazuje rok 2010, a to 71%. Rok 2009 a 2010 

vykazují přibližně stejné procento samofinancování, přibližně 66%. Můžeme konstatovat, že 

všechna sledovaná období vykazují velice dobrou míru samofinancování. 

Jelikož společnost nevyužívá v žádném ze sledovaných období leasingového 

financování, součtové hodnoty ukazatele Dept ratio a Equity ratio jsou rovny 100 %. 

 

Tab. 3. 13 Srovnání ukazatele úrokového krytí s ukazatelem rentability  

v letech 2009 - 2011 

Rok 2009 2010 2011 

Úrokové krytí 10,48% 6,77% -2,63% 

Ukazatel rentability 7,00% 4,81% -1,77% 

Úrokové krytí > rentabilita 

 

Na základě výsledných hodnot ukazatele úrokového krytí můžeme tvrdit, že 

společnost v roce 2009 a 2010 nevykazuje problémy s úhradou nákladů na úročný cizí kapitál.  

Záporná hodnota ukazatele úrokového krytí v posledním sledovaném období, tj. v roce 2011, 

však poukazuje na  problémy s úhradou úroků. Záporná hodnota udává, že úroky jsou 12,96 

krát vyšší než je zisk a společnost není schopna pokrýt nákladové úroky ze zisku. Společnost 

je nucena pokrýt uvedené nákladové úroky z jiné složky pasiv. 

Vzájemným poměrem ukazatele úrokového krytí a ukazatele rentability dokazuje 

zvyšování rizika insolventnosti. Další zadlužování se nedoporučuje. 

 

Graf 3. 17 Vývoj úrokového krytí 
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3.1.3.  Aplikace Bonitních a bankrotních modelů 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost v posledním sledovaném roce zaznamenala 

vůbec poprvé ve své historii ztrátu, byla společnost podrobena analýze bankrotních a 

bonitních modelů. Finanční zdraví společnosti bylo zhodnoceno pomocí Altmanovy analýzy a 

Tafflerova modelu. 

 

a) Altmanova analýza 

Z Altmanových modelů byla zvolena modifikace rovnice, která je koncipována pro 

společnosti s místem podnikání v České republice, a zároveň pro společnosti, které nejsou 

kótovány na burze. Váhy jednotlivých koeficientů jsou u modifikace rovnice nižší než v 

základní rovnici Altmanova modelu.   

Použitím tohoto modelu jsme zjistili hodnotu koeficientu, který vypovídá o schopnosti 

a hrozbách bankrotu společnosti. Výsledné koeficienty Altmanovy analýzy, uvedené v 11. 

příloze diplomové práce, se rok od roku snižují, přesto výsledné hodnoty vyplývající z 

analýzy za všechna sledovaná období výrazně překročily hranici, která ze zdola ohraničuje 

zónu prosperity. 

 Připomeňme, že výsledné hodnoty překračující hranici 2,9 představují společnost, 

která je prosperující a která v nejbližší době není ohrožena bankrotem. 

 

Graf 3.18 Altmanova analýza 
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b) Tafflerův model 

Při vyhodnocování výsledků Tafflerova modelu jsou důležité 2 základní mezní body. 

V případě, že výsledky Tafflerova modelu jsou vyšší než 0,3 je to náznak toho, že společnost 

není ohrožena bankrotem. Ale v případě, že výsledná hodnota indexu nedosahuje ani 0,2  

společnost se nachází v rizikovém pásmu, kdy není vyloučený úpadek společnosti.  

 Z výsledných hodnot analyzované společnosti je patrné, že v žádném ze sledovaných 

období společnost nenachází v rizikovém pásmu bankrotu. Všechny výsledné hodnoty 

Tafflerova indexu  nejsou nižší než 0,2 a zároveň jsou větší než hraniční bod 0,3. Čím vyšší 

hodnota tohoto indexu je, tím méně pravděpodobný je úpadek společnosti a naopak. Vysoké 

hodnoty modelu poukazují na dobré finanční zdraví společnosti. Z přílohy 12 této diplomové 

práce je patrné, že  i když výsledné hodnoty mají postupem času klesající tendenci, 

v nejhorším roce nepřesahují varující hraniční bod 0,2.  V roce 2009 je hodnota na nejvyšší 

úrovni, tudíž na nejlepší pozici za sledované období. V roce 2011 je hodnota indexu na 

nejnižší úrovni. Oproti roku 2009 klesla hodnota o 0,2532, přesto dle Tafflerova modelu 

společnosti v nejbližší době úpadek nehrozí.  

 

Graf 3. 19 Tafflerův model 
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4. Návrh zlepšení situace společnosti na základě výsledků použitých 

ekonomických analýz 

Společnosti XY, a.s. je výrobcem širokého sortimentu potravinářských výrobků, jimiž 

pokrývá převážně tuzemský trh, přičemž část svých výrobků prodává ve vlastních prodejnách. 

Povaha předmětu podnikání klade značné nároky na technologické vybavení, kvalitu 

zpracovávaných surovin a na rychlou distribuci výrobků ke konečným zákazníkům.  

Při pohledu na majetkovou strukturu společnosti na počátku sledovaného období, je 

poměr dlouhodobých a oběžných aktiv vyrovnaný. Na konci sledovaného období se však 

tento poměr změnil ve prospěch oběžných aktiv, a to z 49,70% v roce 2009 na 53,93% v roce 

2011.  Dlouhodobá aktiva jsou převážně tvořena dlouhodobým hmotným majetkem. Největší 

podíl DHM tvoří technologie, strojní vybavení, dopravní prostředky, stavby a pozemky. 

Značné nížení hodnoty dlouhodobých aktiv bylo způsobeno u nehmotného investičního 

majetku, u něhož došlo k více než 95% odepsání. U DHIM došlo sice k jeho navýšení ve 

vstupních cenách o cca 15 mil. Kč investovaných převážně do strojního a technologického 

vybavení výroby a do vozového parku,  ovšem výše každoročních odpisů odrážejících se 

v oprávkách, způsobila v konečném efektu snížení netto hodnoty tohoto majetku o 11 mil. Kč. 

U pozemků nebyla zaznamenána žádná změna. 

 Nejvýraznější složku oběžných aktiv tvoří krátkodobé pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek, převážně peníze na běžných účtech a zásoby. Při srovnání let 2009 a 2011 

zaznamenaly krátkodobé pohledávky nárůst o 3 732 tis. Kč, také podíl krátkodobých 

pohledávek na celkové výši aktiv  vzrostl z 18,84%  na 22,16 %.  Doba obratu pohledávek se 

zvyšovala z 23 dnů v roce 2009 na necelé 33 dny v roce 2011, čemuž odpovídá zjištěná 

rychlost obratu pohledávek, která se postupně snižovala z 19,57% v roce 2009 na 16,57% 

v roce 2010, až na 14,61% v roce 2011. Krátkodobý finanční majetek na počátku sledovaného 

období tvořil téměř shodný podíl na celkové výši aktiv jako krátkodobé pohledávky. V roce 

2010 se pohledávky držely na úrovni předcházejícího roku, finanční prostředky vzrostly o 

téměř 5 mil. Kč. V roce 2011 došlo ke zlomu, kdy pohledávky vzrostly o téměř 4 mil. Kč a 

hodnota krátkodobého finančního majetku klesla až na 44 699 tis. Kč, tj. o 3 866 ti. Kč. 

Vzhledem ke snížení celkové hodnoty aktiv se podíl krátkodobého finančního majetku na 

celkových aktivech zvýšil z 18,53% na 19,25%. Po celé sledované období tvořily zásoby 

nejvyrovnanější položku oběžných aktiv, jejíž hodnota se ustálila na výši cca 26 mil. Kč, také 

podíl na celkových aktivech se pohyboval kolem 11%. Při hodnocení  rychlosti obratu zásob 

se nejlépe jeví rok 2011, během něhož se zásoby  spotřebovaly 49 krát (v roce 2009 to bylo 34 

krát, v roce 2010 pouze 31 krát). Situace, kdy je nastolen a pokračuje rostoucí trend obratu 

zásob je považována za optimální. Doba obratu zásob odrážela vývoj ukazatele rychlost 

obratu.  
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Vlastní kapitál, dlouhodobé závazky a krátkodobé závazky tvoří zdroje krytí 

uvedeného majetku. Krátkodobé závazky tvoří nejvýznamnější část cizích zdrojů. V roce 

2010 byl oproti roku 2009 zaznamenán jejich pokles o cca 5 mil. Kč, v roce 2011 strmě 

stouply o více než 14 mil. Kč, tj.  nárůst o 27,59%.  Dlouhodobé závazky nevykázaly 

výraznou změnu. Celkový cizí kapitál se za sledované období snížil. Pokles byl způsoben 

splacením bankovních úvěrů ve výši 12 mil. Kč a zvýšením krátkodobých závazků o přibližně 

9 mil. Kč ve sledovaném období.  

Během sledovaného období mírně stoupala rychlost obratu závazků, doba jejich obratu 

se prodloužila z 25 na 33 dny.  

Při srovnání doby obratu pohledávek a závazků (ukazatel obchodní deficit) bylo 

zjištěno, že  kromě roku 2010 společnost využívá k financování své činnosti zdroje 

dodavatelů, jelikož doba obratu závazků převyšuje dobu obratu pohledávek.  

Ze stejnoměrného poklesu hodnoty bankovních úvěrů je evidentní, že společnost ve 

vztahu k bance dodržuje platební kázeň. Podíl bankovních úvěrů a výpomocí na celkových 

pasivech klesl v posledním sledovaném roce na 1,29%, což považuji za nedostačující. 

Vlastní zdroje tvoří podstatnou položku pasiv, jelikož po celé sledované období činil  

jejich podíl na celkových pasivech více než 65%. Jejich součástí je základní kapitál, ostatní 

kapitálové fondy, tvořící nevýznamný 0,03% podíl na celkových pasivech a rezervní fond, 

jehož hodnota odpovídá zákonem stanovené výši. Uvedené položky ve sledovaném období 

nezaznamenaly změnu. Jinak tomu je u nejvýraznější složky vlastního kapitálu, výsledku 

hospodaření minulých let, jehož hodnota  postupně rostla. Stejně tak stoupal podíl výsledku 

hospodaření minulých let na celkových pasivech až k hodnotě 38,90% v roce 2011. Hodnota 

vlastního kapitálu v konečném důsledku ale klesla. Tento pokles byl způsoben především 

výrazným poklesem výsledků hospodaření v běžných účetních obdobích, kdy vykázaný zisk 

v roce 2009 ve výši téměř 14 mil. Kč klesl v následujícím roce o 5 mil. Kč a v roce 2011 o 

dalších 11 mil. Kč. 

Celkový výsledek hospodaření společnosti je tvořen provozním a finančním 

výsledkem hospodaření.  Při analýze provozních nákladů vyplynulo, že nejvýrazněji je 

výsledek ovlivněn výkonovou spotřebou, tzn. spotřebou materiálu, energií a služeb, osobními 

náklady, odpisy a náklady vynaloženými na prodané zboží. Skladba nákladů je v souladu 

s předmětem činnosti společnosti. 

Při analýze provozních výnosů vzrostly pouze tržby z prodeje zboží, a to v roce 2010  

o cca 6 mil. Kč, v roce 2011 o dalších 10 mil. Kč. Na růstu těchto tržeb se podílí především 

rozšiřující se síť vlastních prodejen, v níž se společnosti daří zvyšovat tržby i obchodní marži. 

Zanedbatelné není ani to, že zde dochází výhradně k prodeji za hotové.  Tržby z prodeje zboží 
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v roce 2009 tvořily 18,70% podíl na celkových výnosech, v roce 2010 tento podíl stoupl na 

23,06% a v roce 2011 to bylo již 23,73%.  

Výkony, na rozdíl od tržeb za zboží, zaznamenaly nejdříve pokles o 20,49%, v roce 

2011 vzrostly o 1,69%  Za pozitivní je možno považovat skutečnost, že se podařilo zastavit 

pokles výkonů.  

Finanční výsledek hospodaření vykazuje po celé sledované období narůstající ztrátu. 

Pokles výnosnosti finančních prostředků krátkodobě ukládaných v bance se projevil snížením  

výnosových úroků. Trend vývoje nákladových úroků odráží snižování stavu bankovních 

úvěrů vykázaných v bilanci. Obsahovou náplní položky ostatní provozní náklady (a výnosy) 

jsou kurzové rozdíly. Zatímco v roce 2009 vytvořily kurzové rozdíly zisk ve výši 472 tis. Kč, 

v roce 2011 kurzové rozdíly negativně ovlivnily finanční HV o 2 211 tis. Kč.  

Rostoucí hodnoty kurzových rozdílů svědčí o zvyšujícím se objemu finančních operací 

prováděných v cizí měně, nejčastěji v eurech.  

Při výpočtu ukazatelů likvidity jsem došla k závěru, že výsledné hodnoty, kromě 

ukazatele okamžitá likvidita v roce 2011, se nachází v pásmu doporučených hodnot, i když 

v posledním roce vykazují klesající  tendenci. Je třeba upozornit na klesající trend ukazatele 

okamžitá likvidita, jehož pokles se může projevit negativně ve vztahu k věřitelům, jimž hrozí 

horší zajištění jejich finančních prostředků. Klesající trend pohotová likvidita poukazuje na 

zvyšující se objem oběžných aktiv,  který nepříznivě ovlivňuje zhodnocení vložených 

prostředků. 

Důležitým ukazatelem při hodnocení finančního zdraví společností je rentabilita. 

Výpočet jednotlivých ukazatelů rentability je popsán v teoretické části a aplikován v praktické 

části této diplomové práce. Všechny ukazatele vykazují za sledované období příznivou 

klesající tendenci; vzhledem k tomu, že  v roce 2011 nebylo dosaženo zisku, vykazují 

všechny tyto ukazatele záporné hodnoty, což potvrzuje skutečnost, že v roce 2011 se 

managementu společnosti nepodařilo svěřený kapitál zhodnotit.  

Nepříznivě se vyvíjela schopnost zhodnocování investovaných prostředků bez ohledu 

na zdroj financování (ROA), kdy 5,78% zhodnocení v roce 2009 se v následujícím roce 

snížilo na hodnotu 3,73 %, v roce 2011 ke zhodnocení nedošlo.  

Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) vykazuje také pokles. Za pozitivní lze považovat, 

že hodnoty tohoto ukazatele jsou vyšší než hodnoty ROA. Pozitivní je, když absolutní 

hodnota ROE je větší než absolutní hodnota ROA. Dokazuje to efektivní využití cizích 

zdrojů. 

Intenzitu a rychlost využití majetku společnosti vyjadřují ukazatele aktivity. Pro 

ukazatele rychlost obratu celkových aktiv jsou za dobré hodnoty považovány hodnoty vyšší 

než jedna. Ve společnosti XY, a.s. se obrátí celková aktiva do tržeb ve všech sledovaných 
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obdobích více než 3 krát, což je dobré. Doba obratu celkových aktiv za sledované období 

vzrostla z 94 dní na 107 dní. 

Výsledek hospodaření společnosti má poslední dvě hodnocena období značně klesající 

tendenci. Pomocí Altmanovy analýzy a Tafflerova modelu bylo zjištěno, že i přes záporný 

HV v roce 2011 není společnost v nejbližším období ohrožena bankrotem. Výsledné hodnoty 

Altmanovy analýzy vykazují sice klesající tendenci (v roce 2009 činil celkový index 5,18, 

v následujícím roce 4,71 a v posledním sledovaném období 4,39), avšak ani nejnižší vykázaná 

hodnota celkového indexu se neblíží hranici rizikového pásma, nacházející se pod hodnotou 

celkového indexu 1,2.  Tuto situaci potvrdily také výsledné hodnoty Tafflerova modelu. Dle 

tohoto modelu se rizikové pásmo nachází pod hodnotou 0,2. Zjištěné hodnoty v roce 2009 

překročily hranici hodnoty 1, v následujícím roce to bylo 0,9 a v roce posledním 

analyzovaném roce 0,76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



68 
 

5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit celkovou ekonomickou situaci společnosti, 

interpretovat zjištěné výsledky provedených analýz a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení 

stávající nepříznivé situace. 

Stejně jako většině firem nejen v potravinářském průmyslu se ani společnosti XY, a.s. 

nevyhnula hospodářská krize. Společnost se potýkala nejen se zvyšujícími se cenami surovin 

a energií, ale také musela vynaložit značné úsilí v boji s konkurencí a vyrovnávat se se 

změnou struktury zákazníků. 

Zlomový byl pro společnost rok 2010, kdy došlo ke ztrátě části zákazníků a vedení 

společnosti bylo nuceno přistoupit k rozhodnutí snížit celkovou výrobu. Následky tohoto 

rozhodnutí se projevily v několika položkách bilance a téměř ve všech položkách výkazu 

zisku a ztráty, čímž byly většinou negativně ovlivněny hodnoty poměrových ukazatelů.   

Ze zjištěných výsledků analýz rentability vyplývá nutnost dalšího sledování vývoje 

těchto ukazatelů, jelikož v dalším období by již nemělo docházet k dalšímu snižování 

rentability. V případě pokračování klesající tendence ukazatelů je vhodné provést podrobnější 

rozbor jednotlivých položek vstupujících do výpočtů těchto ukazatelů a vymezit položky, u 

nichž je třeba přijmout opatření vedoucí k zvrácení zhoršující se situace. 

Jedním z ukazatelů, který se vyvíjel pozitivně, byla obchodní marže dosahovaná při 

prodeji produkce ve vlastních prodejnách.  Jsem toho názoru, že rozšíření sítě vlastních 

prodejen do vhodných lokalit by pozitivně ovlivnilo hospodaření společnosti i přes nutné 

počáteční investice. Vzhledem k tomu, že společnost disponuje volnými finančními 

prostředky a případné získání úvěru by nemělo být problémem, považuji to za vhodnou 

investici. Nezanedbatelné pozitivum je, že v maloobchodních prodejnách dochází k okamžité 

směně výrobků za peníze, což má příznivý vliv na výši pohledávek, a tím zlepšuje obchodní 

deficit společnosti.  

Při provádění analýzy výkonů a nákladových položek výkazu zisku a ztráty vyplynulo, 

že poměr nákladů vynaložených na energii k výkonům  se za sledované období zdvojnásobil. 

Zde spatřuji prostor pro hledání úspor nákladů, například v prověření energetické náročnosti 

staršího technologického vybavení firmy a zvážení investice do nového a energeticky méně 

náročného zařízení. 

Na základě vyhodnocení Altmanova a Tafflerova modelu jsem došla k závěru, že i 

přes vykázanou ztrátu v posledním roce není společnost bezprostředně ohrožena bankrotem. 

Ke zlepšení celkové situace společnosti by přispěl růst zisku, který by bylo možné 

očekávat v případě, že se společnosti podaří vyhledat a eliminovat zbytné náklady. Jednou 

z variant zlepšení celkové situace by mohlo být také uložení alespoň části volných prostředků 

do finančních investic dlouhodobé povahy, které přinášejí vyšší výnosy.  
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