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1 Úvod 

Finanční analýza je nedílnou součástí jakékoli firmy a jejího fungování. Nejenže zjišťuje 

situaci uvnitř podniku, ale rovněž dopomáhá jeho budoucímu rozvoji. Díky ní jsme schopni 

rozpoznat příznaky nesprávného hospodaření s peněžními prostředky, stanovit směrování 

podniku do budoucna, či určit prostor pro zlepšení naší výkonosti a následnému zvýšení 

hodnoty podniku. Pro získání správných výsledků z finanční analýzy je nezbytné, abychom 

při výpočtech používali pravdivé vstupní údaje. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku ON Semiconductor 

v Rožnově pod Radhoštěm v letech 2008 – 2012. V teoretické části práce jsou popsány 

vybrané metody a postupy finanční analýzy, pomocí kterých můžeme zjistit finanční situaci 

dané firmy. Jedná se o analýzu absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. V další 

části práce nalezneme pyramidový rozklad vrcholového ukazatele. Jako poslední jsou 

v teoretické části uvedeny dva predikční modely, z nichž bude jeden bankrotní a jeden 

bonitní. 

V prostřední části je stručně charakterizována společnost ON Semiconductor. Ve čtvrté 

části práce jsou metody z praktické části obohaceny o firemní údaje z daného období, které 

tvoří interní údaje společnosti. Jejich dosazením do uvedených metod finanční analýzy 

můžeme vypočítat a stanovit, v jakém finančním postavení se podnik nachází. 

V závěru práce nalezneme zhodnocení finanční situace firmy v daném období, její 

předpokládaný výhled do budoucna a doporučení týkající se vývoje firmy.  
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2 Teoretické pojetí finanční analýzy 

Způsobů, jak definovat finanční analýzu, je spousta. Růčková (2010) tvrdí, že finanční 

analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou především obsažena 

v účetních výkazech. Zahrnuje v sobě hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek. 

Mezi cíle finanční analýzy podniku se zpravidla řadí posouzení vlivu vnitřního i vnějšího 

prostředí podniku, analýza dosavadního vývoje podniku, poskytnutí informací pro 

rozhodování do budoucnosti či také analýza vztahů mezi ukazateli a výběr nejvhodnější 

varianty budoucího vývoje. Nedílnou součástí je i interpretace výsledků ve finančním 

plánování a řízení podniku. 

Při provádění finanční analýzy bychom neměli zapomenout brát v úvahu 

několik podmínek. Tou první je aplikovatelnost, která nám říká, že používané metody musíme 

přizpůsobit podmínkám a praktickým možnostem dané firmy. Dále je zde efektivnost, která 

tvrdí, že vynaložené náklady na zpracování analýzy by neměly přesáhnout očekávané výnosy 

plynoucí z využití výsledků. Poslední podmínkou je účelnost, podle níž by měla být finanční 

analýza realizována k předem vymezenému cíli (Sedláček, 2009). 

2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Úspěšnost finanční analýzy do značné míry závisí na použitých vstupních informacích. Ty 

by měly být nejen kvalitní, ale také komplexní. Je to proto, že je nutno, pokud je to možné, 

podchytit všechna data, která by jakýmkoliv způsobem mohla překroutit výsledky hodnocení 

finančního zdraví podniku (Růčková, 2010). 

Základní data, ze kterých se u finanční analýzy vychází, jsou nejčastěji čerpána z účetních 

výkazů. Důležité jsou zejména základní účetní výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow). 
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2.1.1 Rozvaha 

Rozvaha nám uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv, dále strukturu majetku podniku, 

z jakých zdrojů podnik svůj majetek pořídil, jaká je jeho finanční situace, stupeň jeho 

zadlužení a likvidity aj. Porovnání dvou rozvah po sobě jdoucí období nám umožňuje zjistit, 

jak se vyvíjí finanční situace a poskytuje možnost přijmout potřebná opatření k efektivnímu 

rozvoji podniku. Výše aktiv se musí shodovat s výší pasiv. 

Aktiva můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

 Stálá aktiva neboli dlouhodobý majetek slouží podniku po dobu delší než 1 rok a 

tvoří podstatu jeho majetkové struktury. Není získáván za účelem dalšího prodeje. 

Člení se na hmotný, kde řadíme například budovy, stavby, stroje, pozemky; 

nehmotný, kde patří patenty, licence, software, goodwill; a finanční, kde náleží 

například podíly, cenné papíry apod. 

 Oběžná aktiva neboli krátkodobý majetek může být v podniku přítomen ve věcné 

podobě jako materiál, rozpracovaná výroba a hotové výrobky, nebo v peněžní 

podobě jako peníze v pokladně, na účtech v bance či pohledávky. 

 Přechodná aktiva (časové rozlišení) jsou doložky přechodného charakteru. 

Pasiva se rovněž člení na tři skupiny: 

 Vlastní kapitál je kapitál, který patří majiteli a je hlavním nositelem 

podnikatelského rizika. Nejdůležitější položku tvoří základní kapitál, který je tvořen 

peněžními i nepeněžními vklady společníků, dále pak kapitálové fondy, fondy ze 

zisku a nerozdělený zisk. 

 Cizí zdroje neboli cizí kapitál je dluhem podniku, který podnik musí v určené době 

splatit. Člení se na krátkodobý, který je poskytován na dobu do jednoho roku, a 

dlouhodobý, jenž je poskytován na dobu delší. 

 Přechodná pasiva neboli časové rozlišení (Synek, 2011). 

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za 

určité období. Na rozdíl od rozvahy, kde se zachycují aktiva a pasiva k určitému časovému 

okamžiku, výkaz zisku a ztráty se vždy vztahuje k určitému časovému intervalu. Sestavuje se 

pravidelně v ročních či kratších intervalech. 
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Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je možno nalézt několik stupňů výsledků hospodaření, 

které se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy do jejich struktury vstupují. Výsledek 

hospodaření tak můžeme rozdělit na provozní, finanční, mimořádný, za účetní období či před 

zdaněním (Růčková, 2010). 

2.1.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow je účetním výkazem, která srovnává bilanční formou zdroje tvorby 

peněžních prostředků s jejich užitím za určité období. Slouží k posouzení skutečné finanční 

situace. Odpovídá na otázky, kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a k jakým účelům je 

použil. Peněžními toky rozumíme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků 

a ekvivalentů. Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti, peněžní prostředky 

na účtu a peníze na cestě. Peněžními ekvivalenty je krátkodobý likvidní majetek. 

Pro jeho sestavení se používá přímá nebo nepřímá metoda. Přímá metoda se sestavuje 

pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané období, nepřímá pak pomocí transformace 

zisku do pohybu peněžních prostředků. Druhý jmenovaný způsob je běžnější. Výkaz je 

možno rozdělit na tři základní části a to provozní, investiční a finanční (Růčková, 2010). 

2.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele můžeme využít několika způsoby. Pokud srovnáváme vývojové 

trendy (čili vývoje v časových řadách), bavíme se o horizontální analýze. Jestliže analyzuje 

procentní rozbor komponent (položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto 

komponent), tak mluvíme o vertikální analýze (Knápková a Pavelková, 2010). 

2.2.1 Horizontální analýza 

Jak tvrdí Růčková (2010), horizontální analýza pomáhá hledat odpovědi na otázky, o kolik 

se jednotlivé položky finančních úkazů změnily v čase a to buď absolutně, nebo procentuálně. 

Jestliže hodláme uskutečněný rozbor podrobit oborovému srovnání, je výhodnější použít 

procentuální vyjádření, které nám navíc umožní rychlejší orientaci v číslech. Absolutní 

vyjádření nám ovšem nabízí objektivnější pohled na jednotlivé položky z hlediska jejich 

absolutní důležitosti. 
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2.2.2 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. struktura 

aktiv a pasiv podniku. Z této struktury je zřejmé, jaké je složení hospodářských prostředků 

potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly tyto prostředky 

pořízeny. Označení vertikální analýza vzniklo z toho důvodu, že se při procentním vyjádření 

jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech od shora dolů. 

Jako základ pro procentní vyjádření se ve výkazu zisku a ztráty obvykle bere velikost 

tržeb a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. Vertikální analýza je nezávislá 

na meziroční inflaci a tudíž umožňuje srovnatelnost výsledků analýz z minulých let. Používá 

se pro srovnání v čase a prostoru (Sedláček, 2009). 

2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele, sloužící k analýze a řízení finanční situace podniku, označujeme jako 

fondy finančních prostředků (finanční fondy). Fond chápeme jako shrnutí určitých stavových 

ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, nebo jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek 

krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv (Sedláček, 2009). 

2.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Jak tvrdí Sedláček (2009), čistý pracovní kapitál je nejčastěji užívaným rozdílovým 

ukazatelem. Zde je uvedena jeho definice: 

„Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění 

v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být použita 

k uskutečnění podnikových záměrů. Představuje tedy část oběžného majetku, která je finančně 

kryta dlouhodobými zdroji.“ (Dluhošová, 2010) 

Čistý pracovní kapitál (dále jen ČPK) se tedy vypočítá jako rozdíl mezi celkovými 

oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny od splatnosti 

1 rok až po splatnost 3měsíční. To umožňuje výstižněji oddělit v oběžných aktivech ty 

finanční prostředky, které jsou určeny na brzkou úhradu krátkodobých závazků. Zbývající 

část prostředků chápeme jako určitý finanční fond. Ten pro finančního manažera představuje 

součást oběžného majetku financovanou dlouhodobým kapitálem, čili je částí dlouhodobého 

kapitálu vázaného v oběžném majetku (Sedláček, 2009). 
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Obr. 2.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Zdroj: Knápková a Pavelková (2010) 

Vzorec pro výpočet ČPK (Vochozka, 2011) zní takto: 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (2.1) 

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základem finanční analýzy. Vznikají jako podíl dvou absolutních 

ukazatelů. Umožňují srovnání určitého podniku s jinými podniky (tzv. mezipodnikové 

srovnávání) nebo s odvětvovým průměrem. Při analýze podniku by měl finanční analytik 

přihlížet i k ekonomickému okolí podniku. Zde záleží především na tom, na jakém typu trhu 

podnik působí, zda dodává na místní trh nebo své výrobky vyváží či jestli se jedná o podnik 

s vysokým podílem stálých aktiv (Synek, 2011). 

Postupy poměrové analýzy se nejčastěji shrnují do několika skupin ukazatelů, tzv. 

soustavy ukazatelů. Podle Kislingerové (2008) je to proto, že „podnik je složitým 

organismem, k jehož charakteristice finanční situace nevystačíme jen s jedním ukazatelem.“ 

2.4.1 Ukazatelé rentability 

Rentabilitou chápeme schopnost podniku vytvářet nové zdroje. Ukazatelé rentability 

slouží k celkové efektivnosti dané činnosti. U těchto poměrových ukazatelů se nejčastěji 
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vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, čili dvou základních účetních výkazů. Jsou to 

ukazatele, kde se v čitateli vyskytuje položka odpovídající výsledku hospodaření a 

ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, respektive tržby. Jedná se o ukazatele, které by v časové 

řadě měly mít obecně rostoucí tendenci (Růčková, 2010). 

V praxi používáme různé obměny ukazatelů rentability. Záleží na tom, jaký zisk 

použijeme pro výpočet. Podle Dluhošové (2010) můžeme použít zisk před úhradou úroků a 

daní EBIT, zisk před zdaněním EBT, zisk po zdanění EAT či zisk po zdanění zvýšený 

o nákladové úroky. 

a) Rentabilita aktiv – ROA 

Ukazatel ROA bývá považován za klíčové měřítko rentability. Je to proto, že poměřuje 

zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány. V ukazateli je zahrnut jak vlastní, tak cizí kapitál, proto zde použijeme EBIT, 

který není ovlivněn strukturou finančních zdrojů (Dluhošová, 2010). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.2) 

b) Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE 

Ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování. Vyjadřuje efekt 

z dlouhodobých investic a měří efektivnost vloženého kapitálu, přičemž nezáleží na tom, 

odkud kapitál pochází. Slouží pro mezipodnikové srovnání (Dluhošová, 2010). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
  (2.3) 

c) Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku. Růčková 

(2010) tvrdí, že s pomocí tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou, která odpovídá riziku investice. 

  



12 

Výhodou ukazatelů míry zisku je možnost identifikace vazeb mezi těmito ukazateli. 

Při jejich znalostech je možné vytvořit celý systém rozkladu syntetického ukazatele na 

ukazatele dílčí. Tento model je znám pod názvem pyramidální rozklad ukazatele míry zisku, 

neboli Du Pontův systém analýzy (Dluhošová, 2010). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.4) 

d) Rentabilita tržeb – ROS 

Ukazatel charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Jeho nízká úroveň značí chybné řízení 

firmy, střední je znakem dobré práce managementu firmy a vysoká poukazuje na nadprůměrnou 

úroveň firmy. Je vhodný pro mezipodnikové srovnání (Dluhošová, 2010). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  (2.5) 

V čitateli se nachází čistý zisk po zdanění (EAT), ale pro mezipodnikové srovnání je 

doporučeno využití EBIT z toho důvodu, aby hodnocení nebylo ovlivněno různou kapitálovou 

strukturou (Knápková a Pavelková, 2010). 

e) Rentabilita nákladů – ROC 

Udává, kolik Kč čistého zisku podnik získá vložením 1 Kč celkových nákladů. Čím vyšší 

hodnota ukazatele, tím jsou lépe zachyceny vložené náklady do hospodářského procesu. Je 

vhodné ukazatel posuzovat v jednotlivých letech a sledovat jeho vývoj (Dluhošová, 2010). 

𝑅𝑂𝐶 =
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 (2.6) 

2.4.2 Ukazatelé likvidity 

Následující poměrové ukazatele mají společné jedno: pojem likvidita. Podle Dluhošové 

(2010) chápeme likviditu jako schopnost podniku hradit své závazky a získat dostatek 

prostředků na potřebné platby. 

Likvidita je důležitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, protože jak říká Růčková 

(2010), jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svých závazků. Příliš vysoká míra 

likvidity je ovšem nepříznivým jevem pro vlastníky podniku. V takovém případě jsou 

finanční prostředky vázány v aktivech, která nepracují ve prospěch zhodnocování těchto 
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financí. Proto je vhodné hledat vyváženou likviditu, která umožní dostatečně zhodnotit 

prostředky a dostát svým závazkům. 

a) Celková likvidita 

Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku či kolika 

jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Podle Dluhošové 

(2010) se za přiměřenou výši tohoto ukazatele považuje rozmezí od 1,5 do 2,5, proto je 

nejdůležitější srovnání s podniky s obdobným charakterem činnosti. Pro vypovídací schopnost 

ukazatele však existují určitá omezení, např. že nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv 

z hlediska jejich likvidnost či strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. 

Ukazatel je navíc lze ovlivnit k datu sestavení rozvahy odložením některých nákupů. 

(Růčková, 2010).  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (2.7) 

b) Pohotová likvidita 

Ukazatele pohotové likvidity eliminuje nedostatky předchozího ukazatele. Při vyjádření 

podílu se z oběžných aktiv berou v úvahu jen pohotové prostředky, mezi které patří pokladní 

hotovost, peníze na bankovních účtech či krátkodobé cenné papíry. Z čitatele jsou tak tedy 

odebrány zásoby, které představují nejméně likvidní část oběžných aktiv. Dluhošová (2010) 

zde uvádí jako doporučenou hodnotu 1,0 až 1,5. 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.8) 

c) Okamžitá likvidita 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. V čitateli nalezneme pohotové 

peněžní prostředky, čím máme na mysli peníze v hotovosti, na běžných účtech a volně 

obchodovatelné cenné papíry. Likvidita je zajištěna při hodnotě alespoň 0,2 (Sedláček, 2009). 

Dluhošová (2010) tvrdí, že tento ukazatel je poměrně nestabilní, proto by měl sloužit 

zejména k dokreslení úrovně likvidity podniku. 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (2.9) 
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2.4.3 Ukazatelé aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a 

zjišťují vázanost složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Nejčastěji vyjadřují 

počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv či dobu obratu. Rozbor těchto ukazatelů 

slouží především k hledání odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy a jaký vliv má toto 

hospodaření na výnosnost a likviditu (Růčková, 2010). 

a) Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval, jinými slovy měří 

intenzitu využití celkového majetku. Je používán pro mezipodnikové srovnávání. Trend 

ukazatele by měl být vzrůstající (Dluhošová, 2010). 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.10) 

b) Doba obratu aktiv 

Vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Na rozdíl 

od předchozího ukazatele by doba obratu měla být co nejkratší (Dluhošová, 2010). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 .  360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  (2.11) 

c) Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby. Rovněž vyjadřuje, za kolik dnů se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku, 

proto u zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž indikátorem likvidity. Ukazatel se také může 

definovat jako poměr průměrného stavu zásob k průměrným denním tržbám (Sedláček, 2009). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 .  360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  (2.12) 

d) Doba obratu pohledávek 

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

za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. Doporučenou hodnotou je běžná doba 

splatnosti faktur, jelikož každá faktura má svou dobu splatnosti. Pokud je doba obratu 
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pohledávek delší než běžná doba splatnosti faktur, může to pro malé firmy v konečném 

důsledku znamenat značné finanční problémy (Růčková, 2010). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 .  360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.13) 

e) Doba obratu závazků 

Ukazatel je poměrem tržeb k závazkům a vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny 

závazky firmy. Podle Růčkové (2010) je možno konstatovat, že doba obratu závazků by měla 

být delší než doba obratu pohledávek z toho důvodu, aby ve firmě nebyla narušena finanční 

rovnováha. Ukazatel mohou využít věřitelé či potenciální věřitelé, kteří pomocí něj mohou 

zjistit, jak firma dodržuje obchodně-úvěrovou politiku. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 .  360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  (2.14) 

2.4.4 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

„Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. Finanční 

stabilitu je možno hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí 

(pasiv).“ (Dluhošová, 2010). 

Zadlužeností vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve své 

činnosti cizí zdroje, tedy dluh. Podle Růčkové (2010) nepřichází v reálné ekonomice v úvahu, 

že by podnik veškerá svá aktiva financoval pouze z vlastního kapitálu, což by s sebou 

přinášelo snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu, nebo jen cizího kapitálu, kde by zase 

financování bylo spojeno s obtížemi při jeho získávání. 

a) Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Patří mezi nejdůležitější ukazatele finanční stability. Jak uvádí Dluhošová (2010), tento 

ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, do jaké míry je podnik 

schopen krýt vlastními zdroji svůj majetek a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. 

Ukazatel by měl mít vzrůstající tendenci, což značí upevňování finanční stability, nicméně 

velmi vysoký ukazatel může vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
  (2.15) 
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b) Ukazatel celkové zadluženosti 

Představuje podíl celkových závazků k celkovým aktivům. Měří podíl věřitelů 

na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek firmy. Podle Dluhošové (2010) značí 

vysoká hodnota ukazatele vysoké riziko věřitelů. Ukazatel je významný zejména 

pro dlouhodobé věřitele, jako jsou komerční banky. Zadluženost sama o sobě není negativní 

charakteristika podniku, neboť není nutné financovat své činnosti pouze vlastním kapitálem. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (2.16) 

c) Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel má obdobnou vypovídací schopnost jako předchozí. Dluhošová (2010) 

tvrdí, že přijatelná zadluženost stabilní společnosti by se měla pohybovat přibližně v pásmu 

od 80 % do 120 %, přičemž závisí na fázi vývoje firmy a postoji vlastníků k riziku. 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.17) 

d) Úrokové krytí 

Charakterizuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet úroky. Tento ukazatel 

je významný v případě financování cizími úročenými zdroji. Pokud má ukazatel hodnotu 1, 

podnik sice vytvořil zisk, který je dostatečný pro splácení úroků věřitelům, ale již nic nezbylo 

na stát v podobě daní a na vlastníka v podobě čistého zisku. Tato hodnota tedy není 

pro podnik dostačující. V odborných literaturách se doporučuje hodnota vyšší než 5 

(Knápková a Pavelková, 2010). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
  (2.18) 

e) Úrokové zatížení 

Ukazatel nás informuje o tom, jakou část celkově vytvořeného efektu odčerpají úroky. Je 

převrácenou hodnotou předchozího ukazatele. Podnik si může podle Dluhošové (2010) 

dovolit vyšší podíl cizích zdrojů, pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení. 

Ukazatel je vhodné používat v souvislosti s vývojem rentability a výnosnosti. 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
  (2.19) 
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2.5 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Poměrové ukazatele hodnotí stav nebo vývoj podniku jediným číslem čili měří pouze 

malou část složitého procesu. Ekonomický proces má však velmi mnoho vlastností, tudíž i 

ukazatelů je velké množství. Mezi ukazateli existují vzájemné závislosti a i sám popisovaný 

proces se vyznačuje složitými vnitřními vztahy, proto jakýkoli zásah do tohoto procesu nejen 

požadovaný účinek, ale i další důsledky. Z tohoto důvodu se k analyzování a hodnocení 

procesu používá soustav ukazatelů, které v jedné tabulce stručně a přehledně zachycují 

souvislosti mezi výnosností a finanční stabilitou podniku. Mezi oblíbené patří pyramidové 

soustavy ukazatelů, které rozkládají vrcholový ukazatel do dalších dílčích ukazatelů. 

Mezi ukazateli se mohou vyskytovat multiplikativní (násobení nebo dělení) nebo aditivní 

(sčítání nebo odčítání) vazby (Sedláček, 2009). 

Obr. 2.2 Du Pontův rozklad 

1 

Zdroj: Růčková (2010) 

                                                 
1 Kolonka Aktiva celkem/vlastní kapitál se rovněž nazývá finanční páka. 
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2.6 Predikční modely 

Mezi predikční modely patří bonitní a bankrotní modely. Podle Růčkové (2010) je jejich 

cílem posoudit finanční zdraví firmy. Rozdíl mezi těmito modely je především v tom, 

k jakému účelu byly vytvořeny. 

 Bankrotní modely informují uživatele o tom, jestli podnik je či není v dohledné 

době ohrožen bankrotem. Vychází z předpokladu, že každý podnik, který je ohrožen 

bankrotem, vykazuje před touto událostí již určitý čas pro bankrot typický 

symptomy. Nejčastějšími jsou problémy s běžnou likviditou, s výší ČPK nebo 

rentabilitou vloženého kapitálu. 

 Bonitní modely si kladou za cíl stanovit, zda se firma řadí mezi dobré či špatné 

firmy. Z toho vyplývá, že musí umožňovat srovnatelnost s jinými firmami, a to 

v rámci jednoho oboru podnikání. Jsou silně závislé na kvalitě zpracování databáze 

poměrových ukazatelů. 

2.6.1 Altmanův model 

Příkladem bankrotního modelu je Altmanův model, známý též jako Z-skóre. Vychází 

z propočtu globálních indexů, respektive indexů celkového hodnocení. Je stanoven jako součet 

hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha. Největší váhu má 

rentabilita celkového kapitálu. 

Vzorec pro výpočet Altmanova indexu se částečně liší podle toho, je-li společnost veřejně 

obchodovatelná na burze či nikoliv. Odlišnost spočívá jen v hodnotách vah jednotlivých 

poměrových ukazatelů, které do Altmanova modelu vstupují (Růčková, 2010). 

Není-li společnost veřejně obchodovatelná na burze, má Altmanův index následující tvar. 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5 (2.20) 

X1 – čistý provozní kapitál / celková aktiva, 

X2 – nerozdělený zisk / celková aktiva, 

X3 – zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva, 

X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů, 

X5 – celkový obrat / celková aktiva. 
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Tabulka 2.1 Výsledky Altmanova modelu 

Z > 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z < 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: Sedláček (2009) 

2.6.2 Kralickův Quicktest 

Tento test poskytuje rychlou možnost ohodnotit danou firmu a to s poměrně velmi dobrou 

vypovídací schopností. Využívá ukazatelů, které nepodléhají rušivým vlivům a navíc 

reprezentují celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Z každé 

ze 4 základních oblastí analýzy (stability, rentability, likvidity a výsledku hospodaření) byl 

zvolen jeden ukazatel. Je to z toho důvodu, aby byla zabezpečena vyvážená analýza jak 

finanční stability, tak i výnosové situace firmy. Výhodou testu je jeho jednoduchost a rychlost 

(Sedláček, 2009). 

Kralickův Quicktest pracuje s následujícími ukazateli: 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.21) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝐶𝐹 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 (2.22) 

Kvóta vlastní kapitálu vypovídá o kapitálové síle firmy a charakterizuje dlouhodobou 

finanční stabilitu a samostatnost. Říká nám, do jaké míry je firma schopna pokrýt vlastními 

zdroji své závazky. Doba splácení dluhu z CF nám vyjadřuje, za jak dlouho je firma schopna 

uhradit své závazky. Spolu s předchozím ukazatelem charakterizuje finanční stabilitu 

sledované firmy. 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 . 100  (2.23) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í+ú𝑟𝑜𝑘𝑦 (1−𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.24) 

Cash flow v % tržeb a rentabilita celkového kapitálu vypovídají o výnosové situaci dané 

firmy (Sedláček, 2009). 
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Tabulka 2.2 Stupnice hodnocení ukazatelů 

ukazatel 
výborný velmi dobrý dobrý špatný ohrožen insolvencí 

(1) (2) (3) (4) (5) 

kvóta vložení vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % Negativní 

doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % Negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % Negativní 

Zdroj: Sedláček (2009)  
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3 Charakteristika vybraného podniku 

3.1 Základní údaje 

Obchodní firma: ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce 

Sídlo společnosti: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, PSČ 756 61 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 540 000 000 Kč 

Společníci: SCG Czech Design Center, s.r.o. (výše obchodního podílu 95 %) 

 ON Semiconductor Trading Ltd. (výše obchodního podílu 5 %) 

Předmět podnikání: 

 nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, 

přeprava, znehodnocování a ničení materiálu; 

 výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej 

chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické; 

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

v následujících oborech: 

o výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 

elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 

napětí; 

o zprostředkování obchodu a služeb; 

o velkoobchod a maloobchod; 

o skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; 

o poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 

o výzkum a vývoj v oblasti přírodních technických věd nebo společenských věd; 

o služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 

povahy. 

Středisko pro návrh integrovaných obvodů ON Semiconductor bylo v Rožnově 

pod Radhoštěm založeno v roce 1994 pod názvem Motorola Czech Design Center. 

V současnosti, především díky své rentabilitě, vysoké odbornosti výzkumných a vývojových 

pracovníků a těsné vazbě na největší výrobní závod ON Semiconductor v Rožnově 
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pod Radhoštěm, je nejvíce se rozvíjejícím návrhovým střediskem společnosti ON 

Semiconductor. 

3.2 Současnost 

V Rožnově pod Radhoštěm v současnosti pracují tři hlavní výzkumná a vývojová oddělení. 

Oddělení vývoje nových výrobků (NPD – New Product Development)  

Oddělení vývoje nových výrobků (NPD) vyvíjí analogové a smíšené analogově-digitální 

integrované obvody pro spotřební elektroniku, komunikace, výpočetní techniku, průmyslovou 

elektroniku, automobilový průmysl i pro další segmenty trhu. Od svého založení v roce 1994 

se oddělení NPD rozrostlo na trojnásobek a vyvinulo více než 70 produktů v bipolárních, 

CMOS a BiCMOS technologiích vyráběných v závodech po celém světě. SCG Czech Design 

Center, jako součást celosvětové organizace NPD, úzce spolupracuje s ostatními vývojovými 

centry ON Semiconductor po celém světě. 

Činnost tohoto oddělení se soustřeďuje především na tyto oblasti: 

 návrh elektrického schématu a morfologie, 

 vývoj testování a vyhodnocování (charakterizace nových produktů), 

 řízení projektů, 

 produktové inženýrství, 

 vývoj aplikací součástek, aplikační laboratoř. 

Skupina návrhu integrovaných obvodů vyvíjí analogové integrované obvody, které jsou 

určené pro rozmanité aplikace a pro uplatnění na různých trzích. Pro elektrický návrh, 

simulaci, ověřování a návrh morfologie nově vyvíjených integrovaných obvodů se používají 

nejmodernější nástroje CAD. Mezi takto vyvinuté nové součástky patří především 

integrované obvody pro řízení napájení (Power Management) přenosných elektronických 

přístrojů a napájecích zdrojů pro internetové, kancelářské a spotřební aplikace. Jsou navrženy 

tak, aby snižovaly spotřebu elektrické energie, prodlužovaly životnost akumulátorů a 

splňovaly požadavky platných předpisů. Typickými produkty jsou stabilizátory napětí 

s nízkým úbytkem napětí, obvody pro řízení nízkonapěťových zdrojů pro přenosné přístroje, 

ovládače výkonových zesilovačů pro mobilní telefony, řídící obvody pro nabíječky 

akumulátorů, obvody pro řízení spínaných zdrojů aj. 
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Skupina pro vývoj testování a charakterizaci produktů vyvíjí testovací 

metody, testovací software i hardware pro vyhodnocování prototypů nových analogových 

integrovaných obvodů a připravuje rovněž testovací prostředky pro následné automatizované 

testování ve výrobě. Tato skupina v těsné spolupráci s návrhářským týmem také zodpovídá za 

podrobnou charakterizaci elektrických parametrů nových integrovaných obvodů. 

Řízení projektů odpovídá za plánování a koordinaci projektů vývoje nových součástek tak, 

aby se zajistilo jejich dokončení v termínu, bez překročení rozpočtu, a při dodržení 

požadované jakosti. 

Skupina aplikačních inženýrů pomáhá pracovníkům marketingu a prodeje podporovat 

zákazníky, a to zejména v oblasti Evropy. Aplikační inženýři navrhují ukázková zapojení 

pro nejnovější technologie, podílejí se na tvorbě technické dokumentace, a tak významně 

přispívají k úspěchu nových produktů na všech světových trzích. K dispozici mají mimo jiné 

laboratoř vybavenou těmi nejlepšími dostupnými měřicími přístroji. 

Poslední oblastí je skupina produktových inženýrů, která zajišťuje technickou podporu 

vyráběných analogových integrovaných obvodů a slouží jako prvotní kontakt pro technické 

dotazy pracovníků prodeje, marketingu, výroby, oddělení zajišťování jakosti i od zákazníků. 

Oddělení návrhových systémů (DST – Design System Technologies) 

Oddělení návrhových systémů (DST), které podporuje návrhová centra po celém světě, 

zaměřuje svoji činnost do dvou hlavních směrů. Za prvé zodpovídá za vývoj knihoven a 

programových prostředků pro návrh plně zákaznických integrovaných obvodů. Dále se stará 

o implementaci vybraných nástrojů CAD a přímou podporu návrhářů. 

Vyvíjené programy a knihovny podporují návrh metodikou shora dolů. Tato metodika 

v praxi znamená, že návrh nového obvodu začíná na úrovni popisu chování integrovaného 

obvodu. Dále se postupuje přes blokové schéma s funkčním popisem bloků až na úroveň 

tranzistorů nebo hradel. Pro ověření návrhu slouží simulace analogové (SPICE), simulace 

využívající formální jazyky (HDL, VerilogA) a samozřejmě i smíšené simulace. Po ověření 

funkce elektrického obvodu následuje vytváření morfologie obvodu z jeho schématu a jeho 

kontroly. Návrh pak končí extrakcí parazitních prvků a následnou simulací zahrnující všechny 

tyto prvky. 

  

http://www.onsemi.com/PowerSolutions/content.do?id=15029
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Oddělení analýzy a vývoje software (ERDC – European Region Development Center) 

Poslední vývojovou skupinou je oddělení analýzy a vývoje software (ERDC), které 

pracuje na globálních projektech společnosti v oblasti analýzy, návrhu a vývoje software 

zahrnujících vývoj CIM aplikací pro podporu výroby polovodičů (systém řízení výroby 

PROMIS, webové aplikace a reporting, databáze, datové sklady, systémy pro podporu 

rozhodování, automatizované systémy řízení výrobních a měřících zařízení), „E-business“ 

projekty (vývoj firemních webových stránek www.onsemi.com a systémů pro podporu 

marketingu), a celosvětovou podporu provozu vyvíjených aplikací v rámci firmy ON 

Semiconductor.  
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4 Aplikace vybraných metod a hodnocení výsledků 

V následující kapitole využijeme metody finanční analýzy, které byly popsány v druhé 

kapitole této práce. Údaje zde dosazené vycházejí z interních dat společnosti ON 

Semiconductor, s.r.o. z let 2008 až 2012. 

4.1 Analýza rozvahy 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Pomocí horizontální analýzy hledáme odpovědi na otázku, jak se jednotlivé položky 

finančních výkazů měnily v čase. Změna může být buď absolutní, nebo procentuální. Grafy 

v této kapitole vycházejí z hodnot uvedených v příloze č. 3. 

Graf 4.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Od počátku sledovaného období v roce 2008 měla celková aktiva klesající charakter. 

Nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2010, poté znovu nabrala rostoucí tendenci. Z grafu je dobře 

patrné, že největší zásluhu na změnu celkových aktiv měla položka dlouhodobý majetek, 

který jakožto největší položka celkových aktiv měl po celou dobu sledování podobný průběh 

růstu či klesání. Naproti tomu oběžná aktiva a časové rozlišení si udržely relativně stálé 
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Za poklesem dlouhodobého majetku v období 2008 – 2010 může z největší části prodej 

dlouhodobého finančního majetku. Mezi roky 2008 – 2009 poklesla již zmiňovaná položka 

o 578 723 tisíc Kč, což v procentním vyjádření činí 72,51 %. V letech 2009 – 2010 finanční 

majetek znovu poklesl, tentokrát o 157 717 tisíc Kč, v procentech o 71,88 %. Nicméně pokles 

dlouhodobého majetku se zpomalil, jelikož ve firmě začalo docházet k nárůstu dlouhodobého 

hmotného majetku. Mezi lety 2009 – 2010 nárůst položky o 61 926 tisíc Kč ještě nedokázal 

zvrátit klesající tendenci dlouhodobého majetku, avšak v letech 2010 – 2011 již výše nového 

dlouhodobého hmotného majetku přesáhla úbytek finančního majetku. Nárůst dlouhodobého 

hmotného majetku činil 318 999 tisíc Kč (+ 18,98 %) a pokles finančního majetku již 

jen 61 692 tisíc Kč. Tyto výsledky se odrážejí v grafu, kdy od roku 2010 položka dlouhodobý 

majetek má vzrůstající tendenci. Trend pokračoval i v období 2011 – 2012, kdy dlouhodobý 

hmotný majetek vzrostl o 666 998 tisíc Kč (+ 33,35 %). Dlouhodobý majetek i celková aktiva 

v tomto roce dosáhly nejvyšší hodnoty ve sledovaném období. 

Oběžná aktiva, jak už bylo řečeno, neměla výraznější vliv na změny výše celkových aktiv. 

Jediné období, kdy hodnota oběžných aktiv klesla, bylo mezi roky 2010 – 2011. Pokles tehdy 

činil 60 549 tisíc Kč, v procentech potom 11,16 %. V ostatních letech prokazovala oběžná 

aktiva mírně rostoucí tendenci. 

U časového rozlišení nastal největší pokles v letech 2009 – 2010, a to o 53 545 tisíc Kč, 

v procentech pak o 80,42 %. V období 2011 – 2012 nastal strmý nárůst o 76 766 tisíc Kč, což 

byla procentní změna o 613,98 %. 

Graf 4.2 Horizontální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Největší vliv na změnu měly cizí zdroje, které, podobně jako celková pasiva, v letech 

2008 – 2010 klesaly. Pokud si detailněji rozebereme právě cizí zdroje, tak zjistíme, že jejich 

pokles nejvíce ovlivnil pokles dlouhodobých závazků. V období 2008 – 2009 se dlouhodobé 

závazky snížily o 578 723 tisíc Kč, v procentech pak o 23,66 %. Mezi roky 2009 – 2010 činil 

pokles závazků 157 718 tisíc Kč, procentně to bylo 8,45 %. V období roků 2010 – 2011 nastává 

růst celkových pasiv a tudíž i cizích zdrojů. Dlouhodobé závazky vzrostly o 98 606 tisíc Kč, 

v procentech o 5,77 %. V tomto období zapříčinily výrazněji růst cizích zdrojů i krátkodobé 

závazky, které se zvětšily o 88 991 tisíc Kč, což byl nárůst o 39,57 %. Mezi roky 2011 – 2012 

měly znovu největší vliv na růst cizích zdrojů dlouhodobé závazky, které vzrostly o 753 035 

tisíc Kč, což činí procentní růst o 41,64 %. 

Vlastní kapitál si zachoval ve všech sledovaných obdobích rostoucí trend. Nejvýraznější 

změny dosáhl mezi roky 2011 – 2012, kdy se jeho hodnota zvýšila o celých 130 086 tisíc Kč, 

v procentech potom o 35,33 %. Velkého vlivu na změnu celkových pasiv ale nedosáhl. 

U časového rozlišení stojí za zmínku období v letech 2011 – 2012, kdy činil nárůst této 

položky 3 838 tisíc Kč, v procentech pak 82,59 %. 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza nám dává informace o tom, kolik procent tvoří jednotlivé části majetku 

podniku vzhledem k jeho celkovému objemu. Pro potřeby této kapitoly budeme vycházet 

z hodnot v příloze č. 4. 

Graf 4.3 Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu 4.3 je patrné, že dlouhodobý majetek tvořil ve všech sledovaných rocích největší 

část celkových aktiv. Jeho výše byla poměrně stálá, nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2010, kdy 

tvořil 75,87 % z celkového objemu aktiv, naopak v roce 2008 to bylo 82,32 %. V ostatních 

letech se procentní hodnota dlouhodobého majetku pohybovala mezi těmito dvěma 

hodnotami. Největší změny byly zaznamenány u položky dlouhodobý hmotný majetek, 

kdy jeho hodnota postupně rostla z 54,97 % v roce 2008 až na konečných 80,19 % v roce 

2012. Za zmínku ještě stojí položka dlouhodobý finanční majetek, kdy z počáteční hodnoty 

27,28 % tento údaj klesl až na prakticky nulovou hodnotu. 

V letech 2009 a 2010, kdy dlouhodobý majetek dosáhl nejnižších hodnot, zaznamenala 

oběžná aktiva pravý opak. V roce 2008 činila vzhledem k celkovému objemu aktiv 21,31 %, 

o rok později to bylo dokonce 23,57 %. Největší vliv na tom měly krátkodobé pohledávky, 

které v těchto letech rovněž dosáhly na svá maxima, konkrétně 11,60 % v roce 2008 a 11,52 % 

v roce 2009. 

Časové rozlišení se ve sledovaném období pohybovalo v rozmezí 0,50 % a 2,68 %. Jeho 

velikost k celkovému objemu aktiv je téměř zanedbatelná. 

Graf 4.4 Vertikální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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zjistíme, že jejich největší položkou jsou dlouhodobé závazky. Nejvyšší procentuální hodnotu 

měly dlouhodobé závazky v roce 2008, kdy dosáhly na 83,60 %. V dalších letech se již 

hodnota této položky pohybovala pod hranicí 80 %, nicméně nejníže byly dlouhodobé závazky 

v roce 2011, kdy činily 72,14 %. U cizích zdrojů můžeme ještě zmínit položku krátkodobých 

závazků, které průměrně tvořily 8,8 % z celkových pasiv. 

Vlastní kapitál firmy, podobně jako cizí zdroje, tvořil za sledovací období položku 

s poměrně stálou velikostí vzhledem k objemu pasiv. Na rozdíl od cizích zdrojů ovšem 

vykazoval mírně rostoucí trend. V roce 2008 byla hodnota vlastního kapitálu jen 10,45 %, 

ovšem v roce 2012 to bylo 14,98 %, tudíž byl na svém maximu. Samotný vlastní kapitál 

nejvíc ovlivňovaly dvě položky. Tou první byl základní kapitál, který dokonce dosáhl 

ve všech letech sledovacího období vyšších procentních hodnot než vlastní kapitál. V roce 

2010 dospěl základní kapitál na hodnotu 23,46 %, což je rozhodně víc, než 14,55 % u vlastního 

kapitálu v témže roce. Na vině je zde skutečnost, že firma v každém roce vykazovala 

v účetnictví neuhrazenou ztrátu z minulých let. Hodnota ztráty se pohybovala v rozmezí 

od 10,12 % za rok 2012 do 16,69 % za rok 2010. 

Poslední položkou pasiv bylo časové rozlišení, které s maximální hodnotou 0,26 % v roce 

2012 tvořilo zanedbatelný podíl vzhledem k celkovým pasivům. 

4.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Další z účetních výkazů, který rozebereme pomocí absolutních ukazatelů, bude výkaz 

zisku a ztráty. Stejně jako u rozvahy i zde nejprve tento výkaz zhodnotíme podle horizontální 

analýzy a následně využijeme analýzu vertikální. 

4.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Při horizontální analýze výkazu zisku a ztráty budeme hledat odpovědi na otázky, jak se 

položky měnily v čase absolutně, nebo procentuálně. Grafy v kapitole vycházejí z hodnot 

přílohy č. 5. 
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Graf 4.5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Provozní výsledek hospodaření neměl za sledované období čistě rostoucí či klesající trend, 

nicméně se stále pohyboval v kladných číslech. Mezi roky 2008 – 2009 vzrostl provozní 

výsledek hospodaření o 44 441 tisíc Kč, procentně o 70,79 %. V letech 2009 – 2011 naopak 

jeho hodnota klesala, nejprve o 13 938 tisíc Kč (- 13 %) a potom o 23 683 tisíc Kč (- 25,39 %). 

Nejvýraznější změnu zaznamenal mezi roky 2011 – 2012, kdy jeho hodnota vzrostla 

o 149 726 tisíc Kč, procentně to bylo o 215,13 %. 

Finanční výsledek hospodaření se naproti tomu neustále nacházel v záporných hodnotách. 

Oproti provozní provoznímu výsledku hospodaření měl však opačný trend. V období roků 

2009 – 2011 rostl, zatímco v ostatních letech klesal. Mezi roky 2011 – 2012 zaznamenal 

největší změnu, kdy jeho hodnota klesla o 54 636 tisíc Kč, což však v procentech činilo nárůst 

o 130,28 %. 

Výsledek hospodaření za účetní období měl v celém sledovaném období rostoucí tendenci. 

V roce 2009 dosáhl výsledek hospodaření hodnoty 10 585 tisíc Kč, což byla oproti roku 2008 

změna o 10 381 tisíc Kč. Nejvíce si výsledek hospodaření připsal v období 2011 – 2012, 

kdy vzrostl o 92 727 tisíc Kč, v procentech o 347,45 %. Mimořádný výsledek hospodaření 

nebyl za celé sledovací období zaznamenán.  
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4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty informuje o tom, kolik procent tvoří jednotlivé 

části výkazu vzhledem k položce tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, která zde činí 

100 %. Tabulka zde vložená vychází z podrobných hodnot v příloze č. 6. 

Tabulka 4.1 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v % 

      

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 100,00 100,53 100,67 101,83 99,16 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Změna stavu zásob vlastní činností 0,00 0,53 0,67 1,83 -0,84 

Výkonová spotřeba 58,66 54,96 57,21 60,15 54,75 

Spotřeba materiálu a energie 47,00 44,47 46,64 50,67 46,49 

Služby 11,67 10,49 10,57 9,48 8,26 

Přidaná hodnota 41,34 45,58 43,46 41,68 44,41 

Osobní náklady 29,76 26,29 27,93 30,61 25,56 

Mzdové náklady 20,97 18,96 19,88 21,74 18,09 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 7,97 6,64 7,27 7,99 6,73 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 13,35 14,85 13,05 14,15 13,20 

Ostatní provozní výnosy 4,25 4,52 3,24 5,43 4,07 

Ostatní provozní náklady 0,46 0,61 0,35 1,13 0,99 

Provozní výsledek hospodaření 3,89 6,77 4,89 4,03 10,75 

Finanční výsledek hospodaření -3,81 -6,04 -3,46 -2,43 -4,73 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,07 0,06 0,06 0,06 0,16 

… splatná 0,07 0,06 0,06 0,06 0,16 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0,01 0,67 1,37 1,54 5,85 

Výsledek hospodaření za účetní období 0,01 0,67 1,37 1,54 5,85 

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,08 0,73 1,43 1,60 6,02 

Výkonová spotřeba mělo od začátku sledovacího období až do roku 2011 vzrůstající 

tendenci, což se negativně projevilo na výši přidané hodnoty. V již zmiňovaném roce 2011 

dosáhla výkonová spotřeba hodnoty 60,15 %, rok poté však došlo k jejímu poklesu na 54,75 %. 

Provozní výsledek hospodaření byl v celém sledovacím období v kladných číslech, v roce 

2012 pak dosáhl maxima hodnotou 10,75 %. V tomto roce zaznamenala firma rovněž nejvyšší 

procentuální výsledek hospodaření v období let 2008 – 2012, a to 6,02 %. Většina sledovaných 

položek nezaznamenala výraznější výkyvy. 
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4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele počítáme jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých 

aktiv a krátkodobých pasiv. Výsledky čistého pracovní kapitálu vycházejí z přílohy č. 7.  

4.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Graf 4.6 Čistý pracovní kapitál 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.6 znázorňuje vývoj čistého pracovního kapitálu (ČPK) v letech 2008 – 2012. Jak 

lze vidět, v uplynulých pěti letech byla výše ČPK poměrně konstantní. Výjimku z pravidla 

tvořil rok 2011, kdy ČPK dosáhl hodnoty 167 918 tisíc Kč. Důvodem toho razantního snížení 

byl jak pokles oběžných aktiv, tak nárůst krátkodobých závazků v daném roce. Pokud se 

podíváme do přílohy č. 5, tak zjistíme, že největší vliv na pokles oběžných aktiv mělvýznamný 

propad krátkodobých pohledávek, a to o 135 254 tisíc Kč. U krátkodobých závazků naopak 

v roce 2011 nejvíce vzrostly závazky z obchodních vztahů, celkem o 77 712 tisíc Kč. 

V ostatních letech se hodnota ČPK pohybovala nad úrovní 300 000 tisíc Kč. V roce 2012 

je poté patrný návrat výše ČPK k původnímu trendu z předchozích let. 
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4.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V následující kapitole si rozebereme výsledky poměrových ukazatelů společnosti ON 

Semiconductor, které se nacházejí v příloze č. 8. Zároveň jsou tyto výsledky doplněné 

o metody finanční analýzy, které jsou uvedené v kapitole 2. 

4.4.1 Ukazatelé rentability 

Slouží k určení celkové efektivnosti dané činnosti. Rentabilitou rozumíme schopnost 

podniku vytvářet nové zdroje. U ukazatelů rentability by v časové řadě měla být rostoucí 

tendence. 

Graf 4.7 Ukazatelé rentability v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

a) Rentabilita aktiv – ROA 

Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financovány. Z grafu 4.7 je patrné, že si tento ukazatel nedokázal udržet 

rostoucí tendenci. V roce 2011 dosáhl na vůbec nejnižší hodnotu ve sledovacím období, a to 

3,47 %. Bylo to způsobeno nízkou hodnotou ukazatele EBIT, konkrétně pak nákladovými 

úroky, které v daném roce činily 59 247 tisíc Kč. O rok později výše ukazatele opět vzrostla, 
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jeho výše činila 6,22 %. Přispěl k tomu především vysoký výsledek hospodaření, který vzrostl 

na hodnotu 122 751 tisíc Kč. 

b) Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE 

Ukazatel vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic a měří efektivnost vloženého kapitálu. 

Pokud se podíváme na vývoj ukazatele ROCE, zjistíme, že prakticky po celou dobu sledování 

se vyznačoval stejným průběhem jako ukazatel ROA. Nejnižší hodnotu naměříme opět v roce 

2011, konkrétně 3,99 %. Příčiny jsou podobné, jako u minulého ukazatele, ovšem pouze s tím 

rozdílem, že na svoji část viny kromě nízké hodnoty EBIT mají i zvýšené hodnoty vlastního 

kapitálu a dlouhodobých závazků. V roce 2012, kdy ukazatel vystoupal na 6,76 %, pak na této 

hodnotě měl zásluhu především výsledek hospodaření s  hodnotou 122 751 tisíc Kč. 

c) Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů. Na nejnižší hodnotě se ukazatel 

nacházel v roce 2008, kdy jeho výše byla pouhých 0,07 %, ovšem během následujících dvou 

let se dostal na úroveň 7,80 %. V roce 2011 se úroveň tohoto ukazatele prakticky nezměnila, 

ovšem rok poté zaznamenal nejvýraznější změnu ze všech sledovaných ukazatelů rentability, 

kdy se jeho hodnota dostala až na 23,79 %. Zcela evidentní zásluhu si zde připsal čistý zisk, 

který v daném roce činil 119 415 tisíc Kč, což bylo oproti čistému zisku v minulém roce, kdy 

jeho hodnota byla 26 688 tisíc Kč, zásadní rozdíl. 

d) Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilitu tržeb můžeme charakterizovat jako zisk vztažený k tržbám. V grafu 4.7 

můžeme vidět, v období let 2008 – 2011 vykázal ukazatel velmi nízké hodnoty, což bylo 

způsobeno nízkým čistým ziskem oproti vysokým tržbám. Ukazatel si nicméně po celou dobu 

zachoval, byť mírnou, rostoucí tendenci. Tento trend pokračoval i v roce 2012, kdy se jeho 

hodnota dostala 5,85 %, a to především díky zvýšení čistého zisku v daném roce, který činil 

119 415 tisíc Kč. 

e) Rentabilita nákladů – ROC 

Ukazatel nám říká, kolik Kč čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč celkových nákladů. 

Pokud se podíváme na vývoj tohoto ukazatele, zjistíme, že po celou dobu sledování prakticky 
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kopíroval vývoj ukazatele ROS, a to včetně hodnot. Stejně jako u všech ostatních ukazatelů 

rentability, i zde nalezneme nejvyšší údaj v roce 2012, konkrétně 5,84 %. O tuhle hodnotu se 

zasloužil již zmiňovaný čistý zisk, který v daném roce dosáhl hodnoty 119 415 tisíc Kč. 

4.4.2 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity nám dávají odpověď na otázku, jestli je firma schopna dostát svých 

závazků. 

Graf 4.8 Ukazatelé likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

a) Celková likvidita 

Celková likvidita nám říká, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky podniku. 

V teoretické části se jako doporučená považuje hodnota od 1,5 do 2,5. V roce 2008 dosáhl 

ukazatel nejvyšší hodnoty, kdy se celková likvidita činila 2,95. Tento výsledek byl způsoben 

především nízkými krátkodobými závazky, které v daném roce činily 154 697 tisíc Kč. Příliš 

vysoká míra likvidity nemusí být pro vlastníky podniku vždy příznivá. Finanční prostředky 

jsou ve velké výši vázány v aktivech, která nepracují na zhodnocování financí. V ostatních 

letech se celková likvidita vždy vešla do intervalu doporučených hodnot, což bylo způsobeno 

zejména zvýšením krátkodobých závazků. 
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b) Pohotová likvidita 

Na rozdíl od celkové likvidity se při výpočtu pohotové likvidity odečte od oběžných aktiv 

jejich nejméně likvidní část, což jsou zásoby. Doporučená hodnota se zde sníží na interval 

od 1,0 do 1,5. Firma se ve sledovaném období zpravidla svými hodnotami nedokázala dostat 

do doporučeného intervalu. Výjimkou se stal rok 2011, kdy pohotová likvidita činila 1,04. 

Následující rok firma dosáhla hodnoty 1,59 a jen těsně překročila doporučené hodnoty. 

V ostatních letech se likvidita pohybovala nad horní hranicí, v roce 2008 pak dosáhla svého 

maxima a to 2,46. Byl to důsledek jednak nízkých krátkodobých závazků, ale také malých 

hodnot zásob. Právě mezi roky 2010 – 2011 nastala výrazná změna výše zásob, které se 

v tomto období zvýšily o 49 458 tisíc Kč a srazily likviditu do doporučených hodnot. 

c) Okamžitá likvidita 

Při výpočtu okamžité likvidity poměřujeme peněžní prostředky s krátkodobými závazky, 

přičemž likvidita je zajištěna alespoň při hodnotě 0,2. Právě této minimální hranice podnik 

dosáhl ve všech sledovacích obdobích. Výrazného výsledku bylo dosaženo v roce 2008, kdy 

okamžitá likvidita činila 1,67. Bylo to způsobeno jednak v tomto roce nízkými krátkodobými 

závazky, jejich hodnota byla 154 697 tisíc Kč, a také malou výší krátkodobých pohledávek, 

které činily jen 122 490 tisíc Kč. 

4.4.3 Ukazatelé aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity je možné získat informace o tom, jak dokáže podnik využít své 

investované finanční prostředky. Jejich prostřednictvím hledáme odpovědi na otázku, jak 

podnik hospodaří se svými aktivy. 

a) Obrátka celkových aktiv 

Jako první se zaměříme na obrátku celkových aktiv. Tento ukazatel nám dává informaci 

o tom, kolikrát se aktiva obrátí za rok. Jeho trend by měl být rostoucí. 
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Graf 4.9 Obrátka celkových aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 4.9 je patrné, že v letech 2008 – 2010 byl vývoj ukazatele rostoucí, v roce 2010 

pak dosáhl hodnoty 0,83 obrátek aktiv za rok. Za rok 2010 vykázala firma tržby ve výši 

1 908 066 tisíc Kč a aktiva v hodnotě 2 301 337 tisíc Kč. V následujících letech se však tento 

trend obrátil a ukazatel začal klesat. Důvodem bylo především zvýšení celkových aktiv, která 

se v roce 2012 dostala na úroveň 3 325 471 tisíc Kč. 

b) Doba obratu aktiv 

Graf 4.10 Doba obratu aktiv ve dnech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou dojde k obratu celkových aktiv vzhledem k tržbám. Ta 

by měla být co nejkratší. Křivka v grafu 4.10 nám ukazuje, že během let 2008 – 2010 byl 

klesající trend dodržen. Od roku 2010, kdy ukazatel dosáhl hodnoty 434,2 dní, je však patrná 

změna, kdy doba obratu aktiv opět začala růst. Příčinou nárůstu doby obratu bylo stejně jako 

v případě obrátky celkových aktiv zvýšení velikosti celkových aktiv. 

c) Doba obratu zásob 

Graf 4.11 Doba obratu zásob ve dnech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle ukazatele zjistíme, jak dlouho jsou zásoby vázány v podnikání. Během sledovacího 

období byl vývoj tohoto ukazatele převážně rostoucí, v roce 2011 dosáhl maximální hodnoty 

32,23 dní, nicméně v roce 2012 vidíme pokles na 29,02 dní. Důvodem snížení bylo především 

zvýšení hodnoty tržeb, které v daném roce dosáhly na nejvyšší úroveň za celé sledovací 

období, konkrétně 2 039 988 tisíc Kč. 

V následujícím grafu uvidíme hodnoty dvou ukazatelů. Budou jimi doba obratu pohledávek 

a závazků. 
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Graf 4.12 Doba obratu pohledávek a závazků ve dnech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

d) Doba obratu pohledávek 

Ukazatel nás informuje o tom, za jak dlouho nám odběratelé splácí pohledávky. Vývoj 

patrný z grafu 4.12 naznačuje, že doba obratu pohledávek byla ve sledovaném období nestálá. 

V roce 2009 dosáhl ukazatel nejvyšší hodnoty, a to 63,9 dní, což bylo způsobeno především 

vysokou výší pohledávek, která v daném roce činila 281 100 tisíc Kč. O dva roky později 

ukazatel zaznamenal nejnižší údaj, konkrétně 27,06. V tomto roce byla naopak hodnota 

pohledávek oproti roku 2009 nízká, a to 129 913 tisíc Kč. 

e) Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vypovídá o rychlosti splácení závazků firmy. Z grafu 4.12 můžeme 

usoudit, že přestože byly hodnoty ukazatele v daném období různé, převládala zde mírně 

rostoucí tendence. Jediný výraznější pokles lze vidět v roce 2012, kdy doba obratu závazků 

klesla z loňských 65,37 dnů na pouhých 43,89 dní. Pokles v posledním roce můžeme vysvětlit 

jednak zvýšením tržeb na 2 039 988 tisíc Kč, ale také snížením krátkodobých závazků 

na 246 416 tisíc Kč. 

Srovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků znázorňuje následující tabulka. 
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Tabulka 4.2 Srovnání doby obratu pohledávek a závazků 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu pohledávek 27,35 63,9 50,03 27,06 55,77 

Doba obratu závazků 35,54 49,42 42,44 65,37 43,89 

Rozdíl 8,19 -14,48 -7,59 38,31 -11,88 

Zdroj: vlastní zpracování 

Aby byla zajištěna finanční rovnováha podniku, tak by doba obratu závazků měla být delší 

než doba obratu pohledávek. Tohoto stavu bylo podle tabulky 4.2 dosaženo pouze v letech 

2008 a 2011. Ve druhém zmiňovaném roce byl rozdíl největší, když činil 38,31 dní. V roce 

2009 dosáhla doba obratu pohledávek nejvyšší hodnoty, a to 63,9 dní, což mělo v celkovém 

důsledku vliv také na největší záporný rozdíl ve sledovaném období, který činil – 14,48 dní. 

Právě v letech se záporným rozdílem společnost riskovala možnost platební neschopnosti. 

4.4.4 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

Ukazatelé finanční stability a zadluženosti nás informují o využívání vlastního a cizího 

kapitálu a způsobu financování majetku. 

a) Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Graf 4.13 Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a schopnost podniku krýt svůj majetek 

vlastními zdroji. Trend ukazatele by měl být rostoucí, což podle grafu 4.13 bylo dodrženo. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2012, a to 14,98 %. Největší zásluhu na tomto výsledku 

měla především rostoucí hodnota vlastního kapitálu, která v daném roce činila 498 243 tisíc Kč. 

b) Ukazatel celkové zadluženosti 

Graf 4.14 Ukazatel celkové zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle ukazatele zjišťujeme podíl věřitelů na celkovém kapitálu. Z grafu 4.14 lze vidět, že 

hodnota celkového zadlužení, přestože měla klesající tendenci, zůstávala po dobu sledování 

na úrovni přes 80 %. Výsledky jsou způsobeny vysokou hodnotou cizího kapitálu, který 

kromě roku 2010, kdy jeho výše činila 1 961 937 tisíc Kč, zůstával po celou dobu nad úrovní 

2 000 000 tisíc Kč. Vysoká hodnota ukazatele značí vysoké riziko věřitelů. 

c) Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Má obdobnou vypovídací schopnost jako minulý ukazatel, přičemž doporučená hodnota 

by se měla pohybovat v pásmu od 80 % do 120 %, ovšem záleží na postoji vlastníků k riziku 

a fázi vývoje firmy. 
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Graf 4.15 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z grafu 4.15 je patrné, že firma se ani v jednom ze sledovacích období nedostala do pásma 

doporučených hodnot. V roce 2008 byla zaznamenána rekordní hodnota 856 %, což bylo 

způsobeno jednak vysokou hodnotou cizího kapitálu, jež činila 2 617 327 tisíc Kč, ale také 

nízkým vlastním kapitálem, který v tomto roce byl na své nejnižší úrovni, a to 305 859 tisíc Kč. 

Grafu lze rovněž vyčíst mírný, ale přeci jen klesající trend. 

d) Úrokové krytí 

Graf 4.16 Úrokové krytí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Značí schopnost podniku splácet úroky. Pokud je hodnota ukazatele 1, podnik splatí úroky 

veškerým vytvořeným ziskem, proto by hodnota ukazatele měla být vyšší. Podle grafu 4.16 je 

vidět, že podnik, byť v roce 2008 jen těsně, tuto hranici ve všech sledovaných letech překonal, 

a dokonce vykazoval vzrůstající tendenci. Tento trend byl způsobený především zvyšováním 

hodnoty výsledku hospodaření, který v roce 2012 činil 122 751 tisíc Kč. 

e) Úrokové zatížení 

Graf 4.17 Úrokové zatížení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tento ukazatel je převrácenou hodnotou předchozího ukazatele. V grafu 4.17 je patrný 

klesající trend, což je pro podnik příznivé. Stejně jako u ukazatele úrokového krytí i zde měl 

hlavní vliv rostoucí výsledek hospodaření. 

4.5 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidovými rozklady můžeme rozložit vrcholový ukazatel do řady dílčích ukazatelů, 

přičemž používáme multiplikativní (násobení nebo dělení) nebo aditivní (sčítání nebo odčítání) 

vazby. Následující obrázek zobrazuje zjednodušený rozklad ukazatele rentability vlastního 

kapitálu. Výpočty jednotlivých ukazatelů nalezneme v příloze č. 9. 
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Obr. 4.1 Pyramidový rozklad ROE 

 

Jestliže v roce 2008 činila rentabilita vlastního kapitálu pouhých 0,07 %, v roce 2012 to 

bylo už 23,97 %. Za jejím vzrůstajícím trendem stojí jednak ukazatel ROA, jehož hodnota se 

ve sledovacím období zvyšovala, tak klesající ukazatel finanční páky. Na růst rentability aktiv 

pak měl největší vliv ukazatel rentability tržeb. Jeho hodnota se z 0,01 % za rok 2008 zvýšila 

až na hodnotu 5,85 %. K obrázku 4.1 je nutno podotknout, že rozdílné hodnoty ukazatele 

ROA zde a v grafu 4.7 jsou způsobeny užitím čistého zisku (EAT) namísto použití zisku 

před zdaněním a úroky (EBIT). 

4.6 Predikční modely 

Mezi predikční modely řadíme bankrotní a bonitní modely. Bankrotní modely podávají 

informace o tom, zda je podnik v dohledné době ohrožen bankrotem. U bonitních modelů 

zjišťujeme, jestli můžeme firmu zařadit při srovnání s ostatními firmami mezi dobré či špatné. 

Výsledky výpočtů predikčních modelů se nachází v příloze č. 10. 
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4.6.1 Altmanův model 

Graf 4.18 Altmanův model 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Altmanův model, známý též jako Z-skóre, je stanoven jako součet hodnot pěti běžných 

poměrových ukazatelů s různými váhami. Interpretaci výsledných hodnot jsme mohli vidět 

v tabulce 2.1. Z grafu 4.18 je patrné, že po celé sledovací období se hodnota Z-skóre 

pohybovala pod hranicí 1,2, která je brána jako hranice ohrožení finančními problémy. 

V grafu můžeme vidět, s výjimkou roku 2011, mírně rostoucí trend, což je pro firmu pozitivní. 

4.6.2 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest umožňuje pomocí řady ukazatelů ohodnotit danou firmu. Pomocí čtyř 

rovnic zjišťujeme finanční stabilitu a finanční situaci firmy. 

Tabulka 4.3 Hodnocení výsledků Kralickova Quicktestu 

Ukazatel  Kvóta VK 
Doba splácení dluhu z 

CF 
CF v % z tržeb ROA 

Rok výsledek hodnocení výsledek hodnocení výsledek hodnocení výsledek hodnocení 

2008 10,45% 3 6,83 3 21,42% 1 3,41% 4 

2009 12,70% 3 14,85 4 8,33% 2 3,82% 4 

2010 14,55% 3 4,67 2 20,10% 1 3,47% 4 

2011 14,69% 3 6,20 3 18,06% 1 2,98% 4 

2012 14,98% 3 12,57 4 10,70% 1 5,64% 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

0,74

0,87

1,05

0,85
0,89

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2008 2009 2010 2011 2012



46 

Tabulka 4.4 Shrnutí výsledků Kralickova Quicktestu 

Roky 2008 2009 2010 2011 2012 

Výsledky 2,75 3,25 2,5 2,75 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.3 vidíme výsledky jednotlivých rovnic, jejichž výpočty jsou uvedeny v příloze 

č. 10, a také hodnocení těchto výsledků, jež vycházejí z tabulky 2.2. V tabulce 4.4 jsou pak 

uvedeny průměrné výsledky hodnocení v daných letech. Ty nám říkají, že firma se, co se týče 

výsledků, pohybovala v oblasti bonity mezi hodnocením velmi dobrý a dobrý. Výjimkou se 

stal rok 2009, kdy průměrné hodnocení testu dosáhlo úrovně 3,25, což bylo způsobeno 

především dobou splácení dluhu z CF. Právě tento ukazatel zaznamenal ve sledovacím období 

největší změny, ostatní ukazatele byly poměrně stálé. Pozitivní je, že firma v žádném roce 

nebyla hodnocena jako ohrožena insolvencí.  
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku ON Semiconductor 

v Rožnově pod Radhoštěm v letech 2008 až 2012. Data pro finanční analýzu byla čerpána 

z účetních výkazů společnosti, konkrétně z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

V teoretické části práce byly vybrané metody a postupy finanční analýzy teoreticky 

popsány. Jednalo se o analýzu absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, dále byl 

využit pyramidový rozklad vrcholového ukazatele a na závěr teoretické části byly uvedeny 

dva predikční modely, z nichž byly vybrány jeden bankrotní a jeden bonitní model. V třetí 

části práce byla společnosti ON Semiconductor stručně charakterizována. Ve čtvrté kapitole 

byly teoretické poznatky z druhé kapitoly obohaceny o firemní údaje, díky kterým bylo možné 

finanční analýzu společnosti sestavit do konečné podoby. 

Ze zjištěných výsledků můžeme dojít k několika závěrům. Velká část dlouhodobého 

majetku podniku je financována cizími zdroji. Nemůžeme ovšem říct, že je zde uplatňován 

agresivní způsob financování, neboť převážnou část cizích zdrojů tvoří dlouhodobé závazky. 

Právě nízká hodnota krátkodobých závazků způsobuje firmě mnohdy příliš vysokou míru 

likvidity, která nebývá pro vlastníky majetku příznivým jevem. Rovněž je zde patrná velmi 

vysoká míra zadluženosti, která výrazně převyšuje doporučené hodnoty. Pozitivní se naopak 

jeví trend rostoucí míry rentability, podílu vlastního kapitálu na aktivech či úrokového krytí, 

nebo klesající míra zadluženosti. 

Firmě bychom mohli doporučit zvýšení hodnoty krátkodobých závazků vlastního kapitálu 

na úkor dlouhodobých závazků, což by jednak snížilo zadluženost firmy, a také zapříčinilo 

pokles míry likvidity. Jelikož doba obratu pohledávek mnohdy přesáhla dobu obratu závazků, 

lze firmě doporučit, aby detailněji sledovala především doby úhrad od jednotlivých odběratelů. 

Aby firma nebyla ohrožena možností bankrotu, lze firmě navrhnout snížení velikosti aktiv 

například prostřednictvím prodeje některých, pro firmu nepotřebných, aktiv. 

Zjištěné údaje jsou ovšem výrazně ovlivněny skutečností, že firma ON Semiconductor je 

firmou dceřinou, tudíž i její způsob fungování na trhu je odlišný než u ostatních firem.  
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