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1 Úvod 

Při řízení podniku, obzvlášť finančního řízení, je velmi důležité znát finanční zdraví 

a výkonnost společnosti. K tomuto účelu slouží finanční analýza podniku. Ta poskytne 

informace o tom, jak se společnost vyvíjela v minulosti, zda dosáhla požadovaných hodnot 

a na jaké úrovni se nachází momentálně. Pracuje na základě analýzy a zkoumání dat 

z finančních výkazů, které o společnosti poskytují základní informace. Podle výsledků je pak 

možno určit budoucí vývoj společnosti, navrhnout opatření proti nechtěným poklesům 

a špatnému řízení nebo změnami podpořit růst podniku.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit výkonnost společnosti LANEX a.s. pomocí 

finanční analýzy a bonitních a bankrotních modelů za období čtyř let 2009 – 2012 a na 

základě výsledků a zjištění navrhnout společnosti doporučení na zlepšení do příštích let, nebo 

udržení současného stavu. Práce bude rozdělena do tří částí.  

V první části bakalářské práce bude charakterizována finanční analýza, její uživatelé 

a zdroje informací, tedy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Dále budou 

definovány metody finanční analýzy, jež budou použity v této práci, a to horizontální 

a vertikální analýza, analýza poměrovými ukazateli, dále pyramidový rozklad ukazatelů 

a bankrotní a bonitní modely. 

V další kapitole bude nejprve představena společnost LANEX a.s., její základní údaje, 

sortiment a historie. Následovat bude aplikace metod popsaných v předchozí kapitole na 

společnost LANEX a.s., interpretace vývoje výsledků mezi jednotlivými roky a jejich 

grafická vizualizace. 

V poslední části bakalářské práce budou shrnuty poznatky a výsledky z předcházející 

kapitoly, na jejichž základě, spolu s přihlédnutím na současný stav společnosti, budou 

navržena doporučení a návrhy na zlepšení do budoucna. 
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2  Teoretická východiska hodnocení výkonnosti podniku 

Náplní této kapitoly bude popsat teoretické metody a postupy, z nichž se bude 

vycházet při hodnocení výkonnosti a následné interpretaci zjištěných výsledků podniku 

LANEX a.s. 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje jednu z nejpoužívanějších metod hodnocení finanční 

výkonnosti podniku. Je nedílnou součástí finančního řízení, jež plní důležitou roli při 

celkovém řízení a rozhodování podniku. 

Kislingerová (2010, s. 47) finanční analýzu popisuje jako „formalizovanou metodu, 

která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací 

schopnost, jakož i umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční 

situaci podniku, podle nichž lze přijímat rozhodnutí různého typu“. 

Hlavním smyslem finanční analýzy je tedy rozbor dat, získaných z dané firmy 

a zjištění důležitosti jednotlivých ukazatelů a provázanosti mezi nimi. Výsledky pomohou 

zjistit a vyhodnotit finanční zdraví podniku, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku 

v budoucnosti a naplánovat opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku (Dluhošová, 

2010). 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

O informace, zjištěné finanční analýzou, má zájem mnoho subjektů, kteří se dostávají 

do styku s daným podnikem. Výsledky analýzy podávají komplexní obraz úrovně 

a životaschopnosti podniku, jenž uživatelé mohou více či méně využít, dle toho, zda se řadí 

mezi externí, nebo interní uživatele. 

2.2.1 Externí uživatelé 

Investoři 

Pro akcionáře a ostatní investory jsou informace z finanční analýzy důležité především 

proto, že poskytují podniku kapitál, se kterým ale u akciových společností hospodaří 

manažeři, kteří mohou sledovat jiné cíle než akcionáři. Investoři kontrolují, jak podnik 

využívá zdroje, jež byly do podniku vloženy a výsledky finančního hodnocení tvoří podklad 

pro rozhodování, zda do podniku znovu investují.  
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Banky a ostatní věřitelé 

Věřitelé a banky se zajímají zejména o finanční stav podniku a jeho schopnosti 

splácet. Podnik se staví do pozice dlužníka a záleží na věřiteli, v jaké výši a za jakých 

podmínek úvěr poskytne. Na základě finanční analýzy může věřitel detekovat podniky na 

pokraji finanční tísně a následně se rozhodnout úvěr neposkytnout. 

Stát a jeho orgány  

Stát má zájem především o správnost vykazování daní. Informace z analýz využívá 

pro statistické průzkumy, rozdělování finančních výpomocí a kontrolu podniků se státní účastí 

nebo s pověřením státních zakázek (Vochozka, 2011). 

Obchodní partneři 

Pro dodavatele je důležitý, tak jako pro věřitele, dobrý finanční stav podniku, 

především z důvodu splácení obchodních závazků. Ve finanční analýze se zaměřují na 

informace jako je solventnost daného podniku, zadluženost a likvidita. Odběratelé se zajímají 

o finanční zdraví podniku kvůli spolehlivému zajištění dodávky, který neohrozí chod 

odběratelského podniku. 

2.2.2 Interní uživatelé 

Manažeři 

Manažeři jsou jednou ze skupin uživatelů, kteří dokážou informace z analýzy co 

nejefektivněji využít. Přístup ke všem vnitropodnikovým informacím jim poskytuje 

nejvěrnější obraz finanční situace podniku, kterému pak přizpůsobují operativní i strategické 

finanční řízení podniku. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci se přirozeně zajímají o prosperitu firmy z důvodu jistého pracovního 

místa a výplaty mezd a jiných výhod poskytovaných zaměstnavatelem. 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro finanční analýzu je velmi podstatné pracovat s kvalitními vstupními daty. Je nutné 

mít přehled o všech informacích, které by mohly zkreslit výsledky hodnocení výkonnosti. 

Základním zdrojem dat pro finanční analýzu bývají účetní výkazy z účetní závěrky, tedy 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz Cash flow, neboť obsahují informace o hospodářských 

procesech podniku. V předepsaných případech doplňuje účetní závěrku i výroční zpráva 

doplněná o další informace o podniku. 
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2.3.1 Rozvaha 

Základním výkazem používaným pro finanční analýzu je rozvaha. Udává informace 

k určitému datu, jedná se tedy o výkaz stavový. Obsahem rozvahy je na jedné straně stav 

majetku podniku (aktiva) a zdroje jeho krytí (pasiva) na straně druhé. Pro rozvahu platí 

základní bilanční rovnice, čili aktiva = pasiva. 

Aktiva 

Položky na straně aktiv jsou seřazeny podle času, po který jsou ve firmě vázané, tedy 

dlouhodobý majetek, jenž je postupně opotřebováván a krátkodobá oběžná aktiva, která se 

v podniku spotřebovávají. 

Dlouhodobý majetek je zpravidla do podniku nakupován jako investice s dobou 

životnosti delší než 1 rok. Do této skupiny se řadí:  

- dlouhodobý nehmotný majetek, který zahrnuje zřizovací výdaje, výsledky 

výzkumu, software a ocenitelná práva, 

- dlouhodobý hmotný majetek, což jsou samostatné movité věci s pořizovací cenou 

vyšší než stanovený limit, pozemky, budovy, předměty z drahých kovů a ložiska, 

umělecká díla apod., 

- dlouhodobý finanční majetek, kde se přiřazují podílové cenné papíry a vklady 

s dobou držení delší než 1 rok. 

Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je vyjádřeno ve formě 

odpisů. V rozvaze se objevují jako oprávky, tj. suma odpisů, které jsou zaznamenány 

u příslušné majetkové položky ve sloupci korekce. Výsledná hodnota majetku se pak vypočte 

jako brutto hodnota – korekce = netto hodnota. 

Oběžná aktiva jsou charakterizována jako likvidní část majetku s dobou držení kratší 

než 1 rok a tvoří je: 

- zásoby, jako jsou vstupy do činnosti podniku (suroviny, materiál), nedokončená 

výroba a polotovary, 

- pohledávky, tedy dosud nesplacené faktury od odběratelů nebo jiných subjektů a 

- krátkodobý finanční majetek, což jsou peníze v hotovosti, na účtech v bankách 

a krátkodobé cenné papíry. 
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Ostatní aktiva představují položky, které věcně patří do jiného období, než ve kterém 

skutečně vznikly. 

Pasiva 

Zdroje financování, tedy pasiva, se člení podle vlastnictví, a to na vlastní kapitál a cizí 

zdroje. 

Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje, které byly do podniku vloženy, nebo byly 

vytvořeny hospodářskou činností podniku, tedy: 

- základní kapitál, který je tvořen na základě zákonných podmínek, 

- kapitálové fondy, tedy emisní ážio, 

- fondy ze zisku, což jsou rezervní a ostatní fondy tvořené ze zisku, 

- výsledek hospodaření minulých let, tj. neuhrazená ztráta nebo nerozdělený zisk a 

- výsledek hospodaření běžného účetního období. 

Cizí zdroje podniku představují vypůjčené zdroje na určitou dobu a za určitou cenu, 

tedy úrok. Do cizích zdrojů se řadí: 

- rezervy, tvořeny pro případ nepředvídaných změn, 

- dlouhodobé a krátkodobé závazky, tedy nesplacené faktury, jež podnik dluží svým 

dodavatelům, nebo jiným subjektům, 

- bankovní úvěry a výpomoci. 

Ostatní pasiva opět zahrnují položky patřící do jiného časového období. 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty představuje výčet nákladů a výnosů, které se podílely na tvorbě 

výsledku hospodaření. Výnosy je možno charakterizovat jako peníze, které podnik získal ze 

všech činností za dané účetní období, bez ohledu na to, zda došlo k jejich vyplacení. Náklady 

jsou pak peněžní částky, které podnik vynaložil na získání výnosů (Vochozka, 2011). Výnosy 

ani náklady nepředstavují skutečnou hotovost, pouze prostředky, které jsou zavázány vyplatit, 

nebo které podniku náleží. Výsledek hospodaření se pak zjednodušeně vypočte jako 

VH = výnosy - náklady. 

V České republice má VZZ stupňovitou podobu tvořenou několika oblastmi. Náklady 

a výnosy se rozdělují na provozní, finanční a mimořádné aktivity, kdy se za každou oblast 

zjistí výsledek hospodaření zvlášť. Za provozní činnosti jsou považovány základní a opakující 
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se činnosti podniku, tedy tržby za prodej výrobků a služeb a náklady na výrobu, odpisy 

a daně. Finančními činnostmi se rozumí veškeré finanční operace podniku. Součtem 

provozního a finančního výsledku hospodaření a následným odečtením daně z příjmu za 

běžnou činnost dostáváme výsledek hospodaření za běžnou činnost, který informuje o zisku 

z běžného chodu podniku. Přičtením mimořádného výsledku hospodaření za neočekávané 

operace v podniku se dojde k výsledku hospodaření za účetní období. Ve finanční analýze se 

lze setkat s různými formami zisku, využívané pro různé účely, nejčastěji používané 

znázorňuje tabulka 2.1. 

Tab. 2.1 Nejpoužívanější kategorie zisku 

ZISK 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmů za běžnou činnost 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

Zdroj: Kislingerová, (2007) 

2.3.3 Výkaz Cash flow 

Hlavním smyslem výkazu CF je sledování využití peněžních prostředků. Vychází se 

ze skutečných peněžních toků, tj. příjmů a výdajů. Snížením příjmů o výdaje dostaneme 

konečný stav peněžních prostředků (cash flow) za určité časové období, CF je tedy tokovou 

veličinou. Tvorba výkazu CF lze provést dvěma způsoby, a to metodou přímou, jako bilanci 

všech nákladů a výnosů, kdy CF se vypočte jako CF = počáteční stav peněžních prostředků + 

příjmy - výdaje, a metodou nepřímou, kdy se struktura člení na CF z provozní, investiční 

a finanční činnosti.  

CF z provozní činnosti je tvořen čistým ziskem získaným z výkazu zisku a ztráty, 

odpisy a změnou čistého pracovního kapitálu. CF z investiční činnosti zahrnuje nákup nebo 

prodej dlouhodobého majetku.  Do CF z finanční činnosti spadají zbylé peněžní operace. 

Tvorba konečného stavu peněz je zachycen v tabulce 2.2. 
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Tab. 2.2 Nepřímý způsob výpočtu cash flow 

+ EAT 

+ odpisy 

- změna stavu zásob 

- změna stavu pohledávek 

+ změna stavu krátkodobých závazků 

= Cash flow z provozní činnosti 

- přírůstek dlouhodobých aktiv 

= Cash flow z investiční činnosti 

+ změna bankovních úvěrů 

+ změna nerozděleného zisku minulých let 

- dividendy 

+ emise akcií 

= Cash flow z finanční činnosti 

= Cash flow celkem = CFprov + CFinv + CFfin 

Zdroj: Dluhošová, (2010) 

2.4 Metody finanční analýzy 

Metod, které je možno aplikovat pro zpracování finanční analýzy, existuje celá řada, je 

však nutno si uvědomit, že je třeba dbát na přiměřenost volby metod analýzy (Landa, 2007). 

Metody používané pro hodnocení výkonnosti podniku v této práci jsou následující: 

- horizontální analýza, 

- vertikální analýza, 

- poměrovou analýza, 

- analýza pyramidové soustavy ukazatelů a analýza odchylek, 

- bonitní a bankrotní modely. 

Vzorce pro výpočty v této práci budou vycházet z publikace prof. Dluhošové (2010). 

2.4.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele nazýváme údaje vycházejících přímo z účetních výkazů, čili 

takové, které nemají vztah k jinému jevu. Absolutní ukazatele tvoří základní východiska 

rozboru. Lze je rozdělit na stavové, ty které uvádí údaje k určitému časovému okamžiku, tedy 

údaje z rozvahy, a tokové, které podávají informace za určitý časový interval, lze je nalézt ve 

výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow. 
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2.4.2 Poměrové ukazatele 

Z absolutních ukazatelů dále vychází poměrové ukazatele, které jsou charakterizovány 

jako podíl dvou stavových nebo tokových ukazatelů. Jak říká Růčková (2011, s. 41) 

„poměrové ukazatele tvoří nejpočetnější a zároveň také nejvyužívanější skupinu ukazatelů 

a jsou definovány jako podíl dvou položek, nejčastěji ze základních účetních výkazů. Hodnota 

ukazatele pak vyjadřuje velikost ukazatele v čitateli na jednotku ukazatele ve jmenovateli“. 

Tyto ukazatele jsou používány zejména v poměrové analýze a analýze soustav ukazatelů. 

Poměrových ukazatelů je navrženo velké množství a záleží na potřebě analýzy, které budou 

použity. 

2.5 Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza trendů, představuje analýzu změn absolutních 

ukazatelů v čase, buď mezi jednotlivými roky, nebo v jednom účetním období. Jde 

o porovnávání jednotlivých ukazatelů rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jak v absolutním 

vyjádření, čili rozdílová změna ukazatele, tak v relativním vyjádření, což znamená v podílové 

(procentní) změně. V prvé řadě je nutná dostatečně dlouhá časová řada, aby bylo možno co 

nejefektivněji srovnávat zjištěné změny. Výpočet absolutní a relativní změny je znázorněn 

následujícími vzorci: 

                       ,    (2.1) 

                
       

    
,     (2.2) 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je rok předchozí. 

Tato metoda sama o sobě nemá dostatečnou vypovídací schopnost, neboť na změnu 

ukazatelů mohou působit různé vnější vlivy. Z výsledků tedy pro budoucí vývoj firmy nemusí 

vyplývat žádné důsledky.  

2.6 Vertikální analýza 

Vertikální analýza umožňuje porovnat podíl jednotlivých absolutních ukazatelů vůči 

základní veličině v čase. Pomocí této analýzy se zjišťuje změna struktury zvolených 

ukazatelů, proto se jí také říká analýza struktury. Spočte se pomocí vzorce 2.3. V rozvaze se 

povětšinou určuje podíl jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech a podíl 

jednotlivých zdrojů kapitálu na celkových pasivech a ve výkazu zisku a ztráty podíl nákladů 
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a výnosů na zisku (Scholleová, 2012). Základní veličina ovšem může být zvolena podle 

potřeb analýzy. Výsledky lze následně použít pro porovnání s konkurenčními podniky.  

                
  

   
     (2.3) 

Obvykle se horizontální a vertikální analýzy kombinují. Vzniká tak komplexní pohled 

na změny jak ve struktuře, tak mezi jednotlivými ukazateli v čase. 

2.7 Poměrová analýza 

Poměrová analýza patří mezi nejpoužívanější metody finanční analýzy. Seskupuje 

poměrové ukazatele do paralelních soustav, tvořící následující bloky ukazatelů, které 

pokrývají veškeré složky výkonnosti podniku: 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele zadluženosti. 

Jak říká Kislingerová (2010, s. 97) „pro finanční zdraví jsou vnímány všechny 

charakteristiky jako rovnocenné; podnik musí být nejen rentabilní, ale přiměřeně zadlužený a 

likvidní, aby dlouhodobě existoval“. 

2.7.1 Ukazatele rentability 

Hlavním kritériem hodnocení rentability neboli výnosnosti, je rentabilita vloženého 

kapitálu (Dluhošová, 2010). Obecně se rentabilita vypočítá jako podíl určitého druhu zisku 

k určitému druhu kapitálu, nebo jiné srovnávací základně. Všechny ukazatele rentability lze 

následně interpretovat podobně, a to kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. Tyto 

ukazatele tedy vyjadřují, jak je podnik schopný vytvářet nové zdroje použitím investovaného 

kapitálu. 

Pro rozdílné potřeby analýzy lze počítat s různými druhy zisku. Využití EBITu (zisk 

před zdaněním a úroky), neboli také provozní výsledek hospodaření, je nejúčelnější pro 

mezipodnikové srovnání. Využívá se jí hlavně z důvodu, že rozdílné výše úroků u firem, by 

mohly mít zkreslující důsledky. Dále je EBIT používán v případě, kdy se v čase mění sazba 

daně. Dalším druhem zisku je EBT (zisk před zdaněním), tedy již snížený o úroky. Lze použít 

pro srovnání firem s rozdílným daňovým zatížením. Třetí druh, EAT (zisk po zdanění), 
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představuje čistý zisk podniku. Využívá se pro všechny výpočty hodnocení výkonnosti 

podniku. Často se využívá zisk po zdanění, ale zvýšený o nákladové úroky EAT+úroky (1 - t). 

Rentabilita aktiv 

Tento ukazatel nezohledňuje zdroje, z jakých jsou aktiva financována, je tak 

považován za klíčové měřítko rentability. Používá se tehdy, mění-li se v čase struktura 

financování. Ukazatel ROA se vypočítá podle vzorce 2.4 jako podíl zisku před zdaněním 

a úroky a celkových aktiv. Je možno také použít tvar vzorce 2.5, kdy t představuje sazbu daně 

z příjmu. Lze tak srovnat podniky s různým podílem cizích zdrojů ve finanční struktuře 

(Kislingerová, 2010). Trendem je zvyšování hodnoty rentability, neboť tak podnik lépe 

hospodaří se svým majetkem. 

    
    

      
       (2.4) 

    
                 

      
     (2.5) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel ROE lze vypočítat jako podíl zisku a vlastního kapitálu (vzorec 2.6). 

Interpretace je obdobná, čili kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu, ukazatel je tedy velmi důležitým měřítkem pro akcionáře a vlastníky. Vypovídá 

totiž, jak říká Růčková (2011, st. 54), zda „je kapitál reprodukován s náležitou intenzitou 

odpovídající riziku investice“. Růst či pokles tohoto ukazatele může mít na svědomí změna 

výsledků hospodaření, změna podílu vlastního kapitálu nebo změna úročení cizího kapitálu. 

    
   

               
      (2.6) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Ukazatel ROCE měří, kolik zisku dosáhli z jedné koruny investice akcionáři a věřitelé, 

viz vzorec 2.7. Ukazatel se zaměřuje na hodnocení dlouhodobé investice 

     
    

                                
    (2.7) 

Rentabilita tržeb 

ROS představuje jednu z dalších variant měření rentability. Podle vzorce 2.8 se 

vypočte, kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb. Bývá vhodný pro srovnání v čase 

nebo mezi podniky. Jak říká Dluhošová (2010, st. 82), „nízká úroveň ROS dokumentuje 
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chybné řízení firmy, střední úroveň je znakem dobré práce managementu firmy a dobrého 

jména firmy na trhu, vysoká úroveň ukazatele ukazuje na nadprůměrnou úroveň firmy“. 

    
   

     
       (2.8) 

2.7.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita neboli schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky za 

určitý čas, je důležitým ukazatelem pro posouzení dlouhodobé existence podniku. Likvidní 

podnik je tedy ten, který dokáže plnit včas všechny své splatné závazky. Obecně se ukazatele 

likvidity vypočítají jako podíl určité části oběžného majetku a krátkodobých závazků. Podnik 

tedy musí být dostatečně likvidní, aby se nedostal do platební neschopnosti, zároveň ale nesmí 

být likvidní příliš, neboť vysoké prostředky vázané v oběžném majetku nemají pro firmu 

žádný prospěch. Je nutné hledat kompromis mezi těmito dvěma stavy podle postavení firmy 

na trhu, nebo její strategie. 

Ukazatele lze rozdělit na tři základní, dle toho jaká je likvidnost jednotlivých složek 

oběžného majetku, čili jak rychle jsou schopny přeměnit se na peněžní prostředky. 

Běžná likvidita 

Běžná, nebo také celková likvidita, se vypočte podle vzorce 2.9 jako podíl celkových 

oběžných aktiv, jako potenciálních peněžních prostředků, ke krátkodobým závazkům 

splatných v blízké budoucnosti. Optimální výše tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 

(1,5;2,5), neboť nižší hodnota signalizuje nedostatečné krytí závazků oběžnými aktivy 

a nutnost využít aktiva dlouhodobá, ovšem nutno brát v potaz strategii podniku. Vypovídací 

schopnost se ovšem může snižovat, neboť ukazatele ovlivňuje struktura a oceňování zásob, 

které se nemusí dostatečně rychle přeměnit na hotovost.  

                
             

                  
    (2.9) 

Pohotová likvidita 

Předchozí problém řeší pohotová likvidita, která počítá s oběžnými aktivy sníženými 

o zásoby (vzorec 2.10). Ve snaze odstranit z ukazatele nejméně likvidní aktiva, je také vhodné 

vyjmout z výpočtu nedobytné pohledávky. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje 

v intervalu (1,0;1,5). Výsledky větší než 1 vypovídají o schopnosti podniku splácet své 

závazky bez nutnosti prodání zásob.  
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    (2.10) 

Okamžitá likvidita 

Posledním z ukazatelů likvidity je ukazatel okamžitá likvidita, která počítá jen 

s nejlikvidnější části aktiv, a to s peněžními prostředky. Jedná se o hotovost, peníze na účtu 

nebo šeky. Hodnota tohoto ukazatele by se neměla pohybovat příliš vysoko, neboť není 

žádoucí mít velké množství nevyužitých peněžních prostředků, optimální hodnota by měla 

nabývat alespoň 0,2. 

                   
                               

                  
    (2.11) 

 
                            

                  
  

 Kvůli počítání se stavovými ukazateli z rozvahy je důležité při využívání ukazatelů 

likvidity monitorovat vývoj v čase. Zároveň je nutné sledovat strukturu oběžného majetku. 

2.7.3 Ukazatele aktivity 

Další skupinou poměrové analýzy jsou ukazatele aktivity. Vypovídají o tom, jak 

efektivně podnik hospodaří s vybranými aktivy, neboli kolik jich potřeboval k zajištění 

objemu tržeb. Je možno se setkat se dvěma typy vzorců, a to rychlost obratu (obrátka), čili 

kolikrát se hodnocený prvek za rok přemění přes položku majetku na peníze a doba obratu, 

který popisuje, jak dlouho trvá jedna obrátka.  

Obrátka aktiv 

Rychlost obratu celkových aktiv se vypočte jako podíl tržeb a aktiv (vzorec 2.12). 

Ukazatel by měl nabývat hodnoty minimálně 1 a v čase by se měl zvyšovat. Označuje 

efektivnost využívání aktiv a je vhodný pro mezipodnikové srovnání. 

                        
     

               
    (2.12) 

Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel představuje čas, za který se aktiva přemění na peníze. Vypočte se jako 

podíl počtu dnů v roce a obrátky aktiv, neboli podle vzorce 2.13. Udává, kolik dnů jsou aktiva 

vázány v podniku. Trendem je snižování tohoto ukazatele. 

                  
                  

     
    (2.13) 
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Obrátka zásob 

Podobně jako obrátka aktiv, se i obrátka zásob vypočte jako podíl tržeb a zásob 

(vzorec 2.14). Ukazatel vyjadřuje, kolikrát za rok jsou zásoby zužitkovány a následně znovu 

naskladněny. Pro výpočet je možno použít průměrný stav zásob, nebo jednotlivé položky 

zásob propočítat zvlášť. 

              
     

      
     (2.14) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou zásoby vázány v podniku (vzorec 2.15). 

Žádoucí je snižování tohoto ukazatele, ovšem je třeba brát ohled na optimální velikost zásob, 

aby zásoby zajišťovaly plynulý chod výroby a podnik byl schopen reagovat na poptávku 

(Kislingerová, 2010). 

                  
          

     
    (2.15) 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel je důležitý pro kontrolu dob splatností pohledávek a plánování 

peněžních toků, vypočte se podle vzorce 2.16. Vypovídá o tom, za jak dlouho odběratelé 

zaplatí faktury, čili kolik dní jsou peníze zadrženy v pohledávkách. Požadovaný je co nejnižší 

výsledek. 

                       
              

     
   (2.16) 

Doba obratu závazků 

Ukazatel doba obratu závazků naopak vyjadřuje počet dní, po které má firma 

neuhrazeny závazky vůči dodavatelům. Podnik tak má po tuto dobu možnost využívat jak 

peněžní prostředky, tak nakoupená aktiva. 

                    
           

     
    (2.17) 

Solventnost 

Pomocí dvou výše uvedených ukazatelů lze zjednodušeně zjistit, zda je podnik 

schopen splácet včas a v plné výši své závazky. Pokud je doba obratu závazků delší než doba 

obratu pohledávek, podnik by měl mít dostatečné množství peněžních prostředků a být tedy 
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solventní. Solventnost lze vyjádřit i ukazatelem okamžitá likvidita (2.11), neboť ukazatel sám 

o sobě udává míru likvidity počítanou pouze s peněžními prostředky. 

2.7.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti hodnotí finanční stabilitu podniku. Souvisejí s použitím cizích 

zdrojů k financování aktiv. Pro podnik není výhodné financovat svá aktiva jen z vlastního 

kapitálu, neboť by se snížila celková výnosnost vloženého kapitálu. Využívání pouze zdrojů 

cizích je zase nemožné z důvodu právních předpisů, kdy je stanovena určitá výše vlastního 

kapitálu při zahájení podnikání. Je tedy třeba hledat rovnováhu mezi cizím a vlastním 

kapitálem tak, aby vyhovoval strategii podniku. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

První z ukazatelů zadluženosti vyjadřuje jaký je stupeň krytí majetku vlastním 

kapitálem. Vypočte se, jak už název napovídá, podle vzorce 2.18. Ideální vývoj je růst tohoto 

ukazatele, jako důsledek upevňování dlouhodobé finanční stability. 

                                     
               

              
  (2.18) 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stupeň krytí stálých aktiv udává, z kolika procent jsou stálá aktiva kryta dlouhodobým 

kapitálem. Ukazatel se vypočte jako podíl vlastního a dlouhodobého cizího kapitálu 

a dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku (vzorec 2.19). Hodnota 

ukazatele by neměla klesnout pod 100%, neboť by podnik financoval stálá aktiva 

z krátkodobých zdrojů.  

                           
                  

            
   (2.19) 

Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient neboli finanční páka, udává poměr celkového kapitálu (aktiv) 

a vlastního kapitálu (vzorec 2.20). 

                     
              

               
   (2.20) 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Podobně jako u ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech, vypovídá ukazatel 

celkové zadluženosti o stupni krytí celkových aktiv cizím kapitálem. Podle vzorce 2.21 se 
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vypočte podíl věřitelů na celkovém kapitálu. Trendem je snižovat hodnotu tohoto ukazatele, 

ovšem financování pouze vlastním kapitálem není pro podnik výhodné. 

                    
            

              
   (2.21) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Poměr cizího a vlastního kapitálu udává ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

(vzorec 2.22). Trendem je snižovat tento ukazatel, tedy snižovat cizí kapitál, nebo zvyšovat 

kapitál vlastní. Ideální hodnota u zdravého podniku by se měla pohybovat v intervalu od 80% 

do 120%, je však opět nutné sledovat strategii podniku. 

                               
            

               
   (2.22) 

Úrokové krytí 

Dalším z ukazatelů zadluženosti je ukazatel úrokové krytí. Podíl zisku před úroky 

a daněmi a úroky (vzorec 2.23) vypovídá o tom, kolikrát jsou úroky kryty ziskem. Hodnota 

ukazatele vyšší než 100% vyjadřuje schopnost splatit úroky a přitom dosahovat zisku, tedy 

podnik je v dobré finanční situaci. 

              
    

     
     (2.23) 

Úrokové zatížení 

Převrácenou hodnotou předchozího ukazatele je ukazatel úrokového zatížení 

(vzorec 2.24). Ukazatel vyjadřuje, kolik procent úroky odčerpají ze zisku. Ideální je hodnotu 

ukazatele snižovat. 

                 
     

    
     (2.24) 

2.8 Pyramidová soustava ukazatelů 

Soustavy uspořádaných ukazatelů, u nichž existuje možnost matematické provázanosti 

mezi ukazatelem hlavním a dílčími ukazateli, slouží k souhrnnému hodnocení výkonnosti. 

Lze je členit podle rozkladu ukazatelů v soustavě na aditivní rozklad, kdy mezi ukazateli jsou 

vazby součtové a rozdílové, a multiplikativní rozklad, u nějž jsou ukazatele v součinu, nebo 

podílu. Jak říká Růčková (2011, s. 71) „cílem pyramidových soustavje na jedné straně 

popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a na straně druhé analyzování složitých 

vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho ukazatele se pak projeví v celé 



20 

 

vazbě“. Nejčastěji používaným pyramidovým multiplikativním rozkladem je tzv. DuPontův 

rozklad, který je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu nebo rentability aktiv. 

Obr. 2.1DuPontův rozklad ukazatele ROE 

 

Zdroj: Dluhošová, (2010) 

Ukazatel ROE je jako vrcholový ukazatel postupně rozkládán na jednotlivé dílčí 

ukazatele (obr. 2.1). Z původní rovnice ROE=EAT/E tak dostáváme rovnici 

ROE=(EBT/EBIT)·(EAT/EBT)·(EBIT/T)·(T/A)·(A/E). Dle rozkladu lze kvantifikovat vliv 

dílčích ukazatelů na ROE, nalézt vzájemné vazby a pomocí nich zhodnotit výkonnost 

podniku. Z rozkladu je patrné, že z důsledku finanční páky se při vyšším využívání cizího 

kapitálu bude hodnota ukazatele ROE zvyšovat, je ovšem nutné sledovat i vývoj ukazatele 

úroková redukce, aby podniku úroky neodčerpávaly velkou část ze zisku. Pozitivní vliv bude 

mít i zvyšování hodnoty ukazatele obratu aktiv, čím efektivněji bude podnik využívat 

majetek, tím vyšší bude hodnota ROE. Dále pak na ukazatele ROE působí velikost části, 

kterou ze zisku odečte splnění daňové povinnosti. 

2.8.1 Analýza odchylek 

Jak říká Dluhošová (2010, s. 92) „smyslem rozkladu je postihnout změnu vrcholového 

ukazatele jako součet vlivů vybraných změn dílčích ukazatelů“. Matematicky lze součet vlivů 

změn dílčích ukazatelů na ukazatele ROE popsat takto: 

                                               ,  (2.25) 

Kde ΔyROE je celková změna souhrnného ukazatele ROE a Δx je vliv jednotlivých dílčích 

ukazatelů. Obecně lze změny dílčích ukazatelů tedy vyjádřit následovně: 
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          ,     (2.26) 

kde x je analyzovaný ukazatel, Δyx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ai je dílčí 

ukazatel,     
 je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 

Pro ukazatele, mezi jehož dílčími ukazateli je multiplikativní vazba, lze použít čtyři 

metody rozkladu. Jednou z metod je metoda postupných změn, která odchylku rozdělí mezi 

dílčí vlivy, je však závislá na pořadí ukazatelů. Při další metodě, metodě rozkladu se zbytkem, 

vzniká kombinací současných změn více ukazatelů zbytková položka, kterou nelze jednoduše 

interpretovat. Metoda funkcionální zohledňuje kombinovaný vliv všech ukazatelů, z výše 

uvedených metod má nejsložitější propočet. V této práci se zaměříme na metodu 

logaritmickou. 

Logaritmická metoda rozkladu 

Tato metoda při vysvětlení jednotlivých vlivů zohledňuje změnu všech ukazatelů 

zároveň. Při logaritmické metodě se pracuje se spojitými výnosy ukazatelů ai a x. Nevýhodou 

této metody je neschopnost počítat se zápornými čísly. Vypočte se následovně: 

    
 

     

    
    ,     (2.27) 

kdy    
  

  
 a    

 
    

    
 jsou indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů. 

2.9 Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní a bankrotní modely patří mezi souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

podniku. Funkcí těchto modelů je poskytnout jednu komplexní hodnotu, podle které se 

posoudí, zdaje hodnocený podnik ve finanční tísni a míří k bankrotu, nebo je finanční úpadek 

nepravděpodobný. Tyto modely jsou důležité především pro bankovní sektor, neboť posuzují 

bonitu firmy před poskytnutím úvěru (Vochozka, 2011). 

2.9.1 Bankrotní modely 

U bankrotních modelů se pomocí zjištěného indexu hodnotí možnost finančních 

problémů podniku a pravděpodobnost úpadku. Vychází se z faktu, že podniky s blížícím se 

bankrotem vykazují určitý čas dopředu symptomy, jako problémy s rentabilitou vloženého 

kapitálu, likviditou, nebo výší pracovního kapitálu. Podle výše indexu se podnik přiřadí 

k bankrotním firmám, nebankrotním podnikům, nebo podnikům v tzv. šedé zóně. 
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Altmanova analýza 

Výpočet Altmanova indexu je založen na soustavě běžných poměrových ukazatelů, 

kterým je přiřazena určitá váha. Váhy i jednotlivé ukazatele byly obměňovány v průběhu času 

a v závislosti jakého podniku je analýza používána. Altmanova analýza pro společnosti 

neobchodovatelné na finančních trzích se vypočte podle vzorce 2.28, přičemž nejvyšší váha je 

přiřazena ukazateli rentabilita celkového kapitálu. 

        
     

      
       

     

      
      

                     

               
    

       
                 

      
       

                      

      
   (2.28) 

Intervaly pro posouzení finanční tísně jsou následující: 

- bonitní podnik            , 

- šedá zóna              , 

- bankrotní podnik             . 

Upravená Altmanova analýza pro české společnosti obsahuje šest ukazatelů, neboť se 

odečítá ukazatel závazky po splatnosti/výnosy (vzorec 2.29). Nejvyšší váhu má v tomto 

případě ukazatel čistý pracovní kapitál/aktiva. 

      
    

      
      

     

      
     

               

               
     

                

      

  

      
                      

      
   

                     

      
  (2.29) 

Pro české společnosti jsou intervaly taktéž obměněné: 

- bonitní podnik            , 

- šedá zóna              , 

- bankrotní podnik            . 

2.9.2 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou zaměřeny na posouzení finančního zdraví firmy. Opět pomocí 

součtu bodového ohodnocení jednotlivých ukazatelů stanoví, zda se podnik řadí mezi bonitní 

podniky, čili schopny splácet své závazky, nebo podniky se špatnou finanční situací. 
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Kralickuv Quick-test 

Tento model je postaven na obodování hodnot čtyř ukazatelů, jejichž vážený průměr 

vypoví o situaci podniku. Model se skládá ze dvou rovnic R1 a R2 hodnotící finanční stabilitu 

a dvou rovnic R3 a R4 zaměřených na výnosovou situaci podniku, kdy: 

-    
               

      
,      (2.30) 

-    
                        

                  
,     (2.31) 

-    
    

      
,       (2.32) 

-    
                 

               
.      (2.33) 

Výsledkům výše uvedených ukazatelů se přiřadí konkrétní předem určené body podle tabulky 

2.3. Podle nich lze zvlášť vypočíst finanční stabilitu FS=(R1+R2)/2 a výnosovou situaci 

VS=(R3+R4)/2. 

Tab. 2.3 Bodové ohodnocení jednotlivých ukazatelů 

Body R1 R2 R3 R4 

4 0,3< < 3 0,15 < 0,1 < 

3 0,2 - 0,3 3 - 5 0,12 – 0,15 0,08 – 0,1 

2 0,1 - 0,2 5 – 12 0,08 – 0,12 0,05 – 0,08 

1 0,0 - 0,1 12 - 30 0,00 – 0,08 0,00 – 0,05 

0 < 0,0 30 < < 0,00 < 0,00 

Zdroj: Dluhošová, (2010) 

Souhrnné hodnocení finanční tísně podniku se pak vypočte SH=(FS+VS)/2. Výsledné 

hodnocení 3 a více bodů znamená velmi dobrý podnik. Hodnocení 1 bod a méně vypovídá 

o špatné finanční situaci podniku.  
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3 Aplikace metod hodnocení výkonnosti 

Začátkem této kapitoly bude nejprve stručné představení vybrané společnosti 

LANEX a.s., její výrobní zaměření a historie. Poté budou na společnosti aplikovány výše 

popsané metody finanční analýzy a jejich interpretace. Analýza bude provedena za období 

roku 2009 až 2012. 

3.1 Charakteristika společnosti LANEX a.s. 

Společnost LANEX a.s. je akciovou společností se sídlem v Bolaticích, zapsanou 

u Krajského soudu v Ostravě. Je přímo ovládaná jediným akcionářem Krastion Holdings 

Limited. V současné době má společnost LANEX a.s. dvě dceřiné společnosti, distribuční 

společnost LANEX Polska s.r.o., v níž má 100% podíl na základním kapitálu, a LANEX-

KANAT O.O.O., zabývající se výrobou PP technických vláken pro východní trh, ve které má 

66% podíl. V období, za něhož bude prováděna analýza, bylo dceřiných společností až pět. 

LANEX a.s. je od 90. let zaměřená na export, vyváží do více než padesáti zemí, 

především v rámci EU a do Ruska. Společnost ale nemá žádnou organizační složku 

v zahraničí. 

Společnost se zabývá výrobou produktů z různých oborů technického textilu, jako jsou 

lana pro lodní dopravu, rybářství, vodní sporty a průmysl, šňůry pro vybavení jachet, 

vybavení pro práce ve výškách, horolezecká a statická lana, lana pro zemědělství, hřiště, sítě 

apod. Dále také vlákna pro umělé trávníky a sportovní hřiště a vybavení pro papírenské stroje. 

Při prodeji horolezeckého vybavení vystupuje společnost už od roku 2005 pod značkou 

Tendon. V minulosti byly podobné produkty prodávány též pod značkou SINGING ROCK. 

Vlákna pro umělé trávníky se prodávají pod značkou Greenex. 

Společnost je držitelem mnoha certifikátů nezbytných pro výrobu lan, potvrzujících 

zdravotní nezávadnost, vhodnost vláken pro dané účely, obsah aromatických aminů apod. 

Vlastní také certifikát jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008. 

3.1.1 Historie společnosti 

Počátky výroby lan v Bolaticích, a tedy základ pro dnešní společnost LANEX a.s., se 

datuje do roku 1949, kdy Slezská provazárna vyráběla lana z přírodních textilních materiálů. 

Od roku 1958 byla Slezská provazárna součástí koncernu JUTA Dvůr Králové nad Labem 

a rozšiřovala výrobkové portfolio. Roku 1990 došlo k delimitaci závodu JUTA a založení 

samostatného právního subjektu LANEX. 



25 

 

Důsledkem privatizace roku 1992 se firma LANEX transformovala na LANEX a.s., 

jejímž jediným vlastníkem se postupně stala manažerská společnost Conrop s.r.o. Společnost 

se začala orientovat na export a nové technologie a pořídila výrobní závod ve Vítkově. Roku 

2000 byla založena dceřiná společnost LANEX Polska s.r.o. se sídlem v Polsku, zaměřená na 

distribuci. Vzhledem k růstu a rozšiřující se specializaci společnosti, byla LANEX a.s. 

následující rok rozdělena na dvě strategicko-podnikatelské jednotky, a to SBU I Flexibilní 

obaly a SBU II Lana a vlákna. Roku 2003 byla založena druhá dceřiná společnost LANEX 

Slovakia s.r.o. se sídlem v Brezně na Slovensku a zaměřením na výrobu velkoobjemových 

vaků. Roku 2005 byla založena další dceřiná společnost přímo v Bolaticích kvůli prodeji 

nových výrobků - flexitanků, a to Q-FLEX s.r.o.  

V září 2008 došlo ke změně akcionářské struktury. Private equity fond ARX  

EquityPartners koupil všechny akcie od Conrop s.r.o. a prostřednictvím své společnosti BWA 

Czech se stal hlavním akcionářem. Současně koupil i 100% podíl společnosti SINGING 

ROCK. Začátkem roku 2009 pak došlo k fúzi sloučením těchto tří společností. BWA byl 

přejmenován na LANEX a.s. a SINGING ROCK se stal třetí strategicko-podnikatelskou 

jednotkou. 

Roku 2010 byla založena dceřiná společnost v Ruském Orlu LANEX-KANAT O.O.O. 

na výrobu technických vláken a o rok později dceřiná společnost RAVELTIK s.r.o. 

v Sudkově, rozšiřující sortiment značky SINGING ROCK. V tomtéž roku došlo k odštěpení 

SBU I, a tak vzniku sesterské společnosti LANEX Packaging s.r.o. 

Začátkem roku 2012 došlo k prodeji dceřiné společnosti LANEX Slovakia s.r.o. 

společnosti sesterské. 4. 12. 2012 byla sesterská společnost LANEX Packaging s.r.o. prodána. 

Zároveň byla dceřiná společnost RAVELTIK s.r.o. začleněna do SBU SINGING ROCK. 

Následujícího roku došlo k likvidaci dceřiné společnosti Q-FLEX s.r.o. a rozdělení 

odštěpením SBU SINGING ROCK a sloučením se společností Ybara Estates s.r.o. 

3.2 Horizontální analýza 

Pro výpočet absolutní a relativní změny mezi roky 2009 – 2012 ve výkazech zisku a 

ztráty, Cash flow a rozvahy, byly použity vzorce 2.1 a 2.2. 

3.2.1 Analýza aktiv 

Jak lze vyčíst z grafu 3.1, oproti jiným letem celková aktiva mezi roky 2009-2010 

vzrostla o 8,6 %, což v absolutním vyjádření činí 53 639 tis. Kč. Největší podíl na této změně 
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měla položka dlouhodobý finanční majetek, konkrétně podíly v ovládaných a řízených 

osobách, a to nárůstem o 20 848 tis. Kč., v relativním vyjádření jde o 498,4 %. Příčinou této 

vysoké změny je založení dceřiné společnosti LANEX-KANAT O.O.O. Dlouhodobý majetek 

ale vzrostl pouze o 2,3 % (7 732 tis Kč), neboť dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

oproti předchozímu roku poklesl. Oproti tomu oběžná aktiva zaznamenala nárůst o 15,9 % 

(45 243 tis. Kč), kdy největší nárůst způsobily účty v bankách, a to o 18 208 tis. Kč, což tvoří 

až 775,5 %. 

Mezi roky 2010 – 2011 došlo ke snížení aktiv o 17,3 %, což ale v absolutní hodnotě 

činí úbytek až o 177 574 tis. Kč. Velkou změnu oproti předchozímu roku způsobilo odštěpení 

podnikatelsko-strategické jednotky Flexibilní obaly, které zapříčinilo vyčlenění části 

pohledávek, hmotného majetku, financí a zásob. Největší podíl na snížených aktivech má tedy 

položka pohledávky z obchodních vztahů, která poklesla o 27,3 % (-51 500 tis. Kč) a účty 

v bankách, jejichž změna byla -96 % (-19 735 tis. Kč). Dlouhodobý hmotný majetek 

meziročně klesl o 13 %, což tvořilo pokles o 38 857 tis. Kč, kdy nejvýznamněji poklesly 

stavby a samostatné movité věci. Významný nárůst lze zaznamenat pouze u položky 

dlouhodobý finanční majetek, a to o 54,3 % (13 583 tis. Kč), jako důsledek založení dceřiné 

společnosti RAVELTIK s.r.o. 

Celková aktiva mezi roky 2011 – 2012 poklesla jen nepatrně, a to o 2 %, v absolutním 

vyjádření o 11 223 tis. Kč. Největší pokles, důsledkem prodeje dceřiné společnosti LANEX 

Slovakia s.r.o., byl zaznamenán u položky dlouhodobý finanční majetek (-35,7 %, tedy -

13 617 tis. Kč), konkrétně podíly v ovládaných a řízených osobách se snížily o 21,3 % (-6 125 

tis. Kč) a půjčky a úvěry ovládajícím a řídícím osobám poklesly o 76,6 % (-7 492 tis. Kč). 

Tento pokles vyrovnává nárůst dlouhodobého hmotného majetku o 3,5 %, což činí 9 137 tis 

Kč, který zapříčinila fúze dceřiné společnosti RAVELTIK s.r.o. a strategicko-podnikatelské 

jednotky SINGING ROCK, pořízení linky na výrobu PP vláken a technické zhodnocení 

nemovitosti v Kladně. Oběžná aktiva poklesla pouze o 1,4 %, v absolutním vyjádření -3 255 

tis Kč. 
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Graf 3.1 Vývoj celkových aktiv mezi roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.2 Analýza pasiv 

Podle grafu 3.2 největší podíl na vzrostlých pasivech v roce 2010 má položka výsledek 

hospodaření běžného účetního období, a to meziročním nárůstem o 703,5 %, což činí 56 419 

tis. Kč. Vysoký vzrůst vlastního kapitálu (o 64 199 tis. Kč) vyrovnává pokles cizích zdrojů 

o 9 987 tis Kč, jenž ale činí pouze -2,7 %. Největší zápornou položku tvoří jiné dlouhodobé 

závazky, které klesly o 88,9 % (-30 455 tis. Kč) a představují dlouhodobou část reálné 

hodnoty nerealizovaných derivátů. 

Největší podíl na snížených pasivech má mezi roky 2010 – 2011 položka výsledek 

hospodaření běžného účetního období, a to poklesem o 79,6 %, v absolutním vyjádření            

-51 305 tis. Kč. Výrazný pokles zaznamenala i položka dlouhodobé bankovní úvěry, a to o      

-49,1 % (-42 541 tis. Kč) a závazky z obchodních vztahů -28,5 % (-29 299 tis. Kč), z důvodu 

odštěpení SBU I Flexibilní obaly. Nejvýraznější nárůst má položka výsledek hospodaření 

minulých let, která díky vysokému výsledku hospodaření za rok 2010 vzrostla o 154,1 %, 

tedy 48 217 tis. Kč. Vlastní kapitál přesto poklesl o 56 702 tis. Kč (-18,1 %), neboť byl snížen 

základní kapitál o 10 % a ostatní kapitálové fondy o 100 %. 

Mezi roky 2011 – 2012 způsobila pokles celkových pasiv hlavně položka cizí zdroje. 

Ta meziročně klesla o 9,7 %, v absolutním vyjádření -29 390 tis. Kč. Největší podíl na tom 

mají dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry, které poklesly o 8 503 tis. Kč a 7764 tis. Kč, 
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vlastní kapitál, díky nárůstu výsledku hospodaření o 255,2 %, meziročně vzrostl o 6,7 %, tedy 

17 269 tis. Kč.  

Graf 3.2 Vývoj celkových pasiv mezi roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 
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Mezi roky 2010 – 2011 došlo k prudkému poklesu výsledku hospodaření za běžnou 

činnost o 79,6 %, což činí -51 305. Největší podíl na změně měl pokles finančního výsledku 

hospodaření, a to o 140,5 %, v absolutním vyjádření o -52 333 tis. Kč, vlivem přecenění 

nerealizovaných kurzových derivátů, které společnost uzavřela k zajištění kurzu na rok 2012 

a 2013, na konci roku 2011 však došlo k oslabení koruny vůči euru, což negativně ovlivnilo 

výsledek hospodaření. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů vzrostly z nuly na 

30 250 tis. Kč. I když tržby za prodej vlastních výrobků a služeb poklesly o 25,5 %, tedy 

o 230 726 tis Kč, zároveň poklesla i položka spotřeba materiálu a energie o 22,2 % (-124 418 

tis. Kč). Celkové tržby poklesly méně, a to o 20,9 % (-198 778 tis. Kč), neboť tržby za prodej 

zboží vzrostly o 70 %. S výrazně pokleslými osobními náklady (-30,2 %, tedy -61 006 tis. 

Kč), zapříčiněnými odštěpením SBU I Flexibilní obaly, poklesl provozní výsledek 

hospodaření pouze o 8 454 tis. Kč (-22,2 %).  

Provozní výsledek hospodaření se mezi roky 2011 – 2012 téměř nezměnil, poklesl 

pouze o 3,5 %, tedy 1 047 tis. Kč. Celkové tržby zaznamenaly pouze 3,3% nárůst, což činí 

25 057 tis. Kč. Podstatný vliv na opětovném nárůstu výsledku hospodaření za běžnou činnost, 

který vzrostl o 255,2 % (33 521 tis. Kč) a EBITu, jež vzrostl o 181,5 % (37 132 tis. Kč), měl 

tedy nárůst finančního výsledku hospodaření. Ten vzrostl o 261 %, v absolutním vyjádření 

o 39 341 tis. Kč. Zapříčinily se o to hlavně položka výnosy z přecenění cenných papírů 

a derivátů, která vzrostla o 16 030 tis. Kč, zatímco náklady opět klesly na nulu, a položka 

tržby z prodeje cenných papírů a podílů, jež vzrostla o 18 266 tis. Kč, z důvodu prodeje 

dceřiné společnosti LANEX Slovakia s.r.o.  

Graf 3.3 Vývoj výsledků hospodaření mezi roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.4 Analýza výkazu cash flow 

Z grafu 3.4 lze vyčíst, že cash flow téměř kopíruje výsledek hospodaření za běžnou 

činnost, tedy do roku 2010 roste, poté klesá a od roku 2011 opět roste, neboť CF je výrazně 

ovlivňováno EBT. Také lze vidět, že peněžní tok z investiční a finanční činnosti je, i přes 

jejich nárůst, po celé sledované období záporný. Mezi roky 2009 – 2010 poklesl jak CF 

z provozní činnosti (-30,4 %, tedy -40 938 tis. Kč), jež způsobila hlavně změna stavu 

pracovního kapitálu o -95,9 %, což činí -99 193 tis. Kč, tak CF z investiční činnosti (pokles 

o 124,4 %, tedy -25 883 tis. Kč). CF z finanční činnosti oproti tomu zaznamenal meziroční 

nárůst o 75,1 % (86 370 tis. Kč). Díky tomu čistá změna peněžních prostředků vzrostla 

o 19 549 tis. Kč, což v relativním vyjádření činí až 1 609% meziroční nárůst. 

CF z provozní činnosti pokleslo i mezi roky 2010 – 2011, a to o 49,4 %, tedy -46 255 

tis. Kč, což ovlivnil hlavně snížený výsledek hospodaření a dále změna stavu pracovního 

kapitálu o -757,7 %, což činí -32 353 tis. Kč. CF z investiční činnosti poklesl jen nepatrně 

o 4 %, tedy -1 864 tis. Kč, CF z finanční činnosti ale pokračoval v meziročním růstu, a to 

o 57 % (16 346 tis. Kč). Čistá změna CF tedy poklesla o 173,3 %, což činí 16 346 tis. Kč. 

Mezi roky 2011 – 2012 zaznamenal nárůst jak CF z investiční činnosti (48,2 %, tedy 

23 401 tis. Kč), tak CF z provozní činnosti (63,4 %, 30 053 tis. Kč), způsobený opět nárůstem 

výsledku hospodaření a změnou pracovního kapitálu, který vzrostl o 122,8 % (34 471 tis. Kč). 

306% pokles zaznamenal CF z finanční činnosti, tož činí -37 690 tis. Kč. Čistá změna 

peněžních prostředků ale vzrostla, a to o 117,3 %, tedy 15 764 tis. Kč. 

Graf 3.4 Vývoj cash flow mezi roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3 Vertikální analýza 

V této kapitole budou porovnávány podíly jednotlivých ukazatelů rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty vůči základním veličinám za roky 2009 – 2012. Podíly jsou vypočteny podle 

vzorce 2.3. 

3.3.1 Analýza aktiv 

Veličiny ukazatelů na straně aktiv budou podíleny celkovými aktivy, jejichž vývoj je 

zachycen v grafu 3.5. Největší část celkových aktiv tvoří dlouhodobý majetek, jehož podíl je 

více méně konstantní, až na snížený podíl v roce 2010 na 51,1 %, jenž způsobil nárůst 

oběžného majetku. Z grafu 3.6 lze vyčíst, že podíl dlouhodobého hmotného majetku, jenž 

tvoří podstatnou část aktiv, do roku 2011 klesal ze 49,9 % na 46,4 %, roku 2012 ale opět 

vzrostl na 49,1 %. Důvodem poklesu je, mimo absolutního snížení dlouhodobého hmotného 

majetku kvůli odštěpení SBU I, zvyšování podílu dlouhodobého finančního majetku, který 

v roce 2011 dosáhl 6,9 %, na něž mělo vliv založení dceřiných společností a dále navýšení 

položky půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba.  

Graf 3.5 Struktura aktiv za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.6 Struktura dlouhodobého majetku za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Snížení bylo způsobeno jak nárůstem podílu krátkodobých pohledávek na 22,8 %, tak 

nárůstem podílu krátkodobého finančního majetku na 3,1 %, jež se v jiných letech pohybuje 

pouze v desetinách procenta a který způsobil nárůst položky účty v bankách.  

Graf 3.7 Struktura oběžného majetku za roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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v roce 2012. Největší podíl vlastního kapitálu tvoří základní kapitál, viz graf 3.9, jenž měl 

v roce 2012 podíl na celkových pasivech až 40,4 %, vlivem fúzí a rozdělení, které ve 

společnosti probíhaly. V prvních dvou letech sledovaného období měly výrazný podíl 

kapitálové fondy, které z 5 % klesly téměř na 0 % vyplacením v roce 2010. Dále lze vidět, že 

v letech 2009 a 2010 má výsledek hospodaření záporný podíl na celkových pasivech, a to až    

-6 %. Výsledek hospodaření běžného účetního období kopíruje absolutní hodnoty a největší 

podíl na pasivech má v roce 2010, a to 9,5 %.  

Graf 3.8 Struktura pasiv za roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.8 Struktura vlastního kapitálu za roky 2009 - 2012 
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Podíly položek cizích zdrojů mají téměř konstantní průběh. Výrazněji se mění podíl 

jen dlouhodobých závazků, který ze 7,9 % roku 2009 klesá na 3,4 % v roce 2012, hlavně 

z důvodu poklesu podílu jiných závazků až na nulu. Velký podíl na celkových pasivech mají 

bankovní úvěry a výpomoci, jež se ve sledovaném období pohybuje od 29 % do 25,7 %. Podíl 

dlouhodobých bankovních úvěrů sice klesá z 15,2 % na 6,5 %, zároveň ale narůstá podíl 

krátkodobých bankovních úvěrů, a to až na 20,2 % v roku 2011. Podíl krátkodobých závazků 

také tvoří výraznou část podílu cizích zdrojů na celkových pasivech, hlavně závazky 

z obchodních vztahů, i když nepatrně poklesly z 22 % v roce 2009 na 18,9 % v roce 2012.  

Graf 3.10 Struktura cizích zdrojů za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj vlastní zpracování 
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Na tržbách se nejvýrazněji podílela podnikatelsko-strategická jednotka II lana 

a vlákna, která v roce 2012 dosahovala 77 % (SBU III SINGING ROCK tedy 23 %). SBU I 

flexibilní obaly se v letech 2009 a 2010 na tržbách podílely kolem 30 %, odštěpením tak 

společnost přišla o významnou část tržeb. V průměru 82 % tržeb bylo realizováno exportem. 

3.4 Poměrová analýza 

Tato kapitola je zaměřena na aplikaci analýzy poměrových ukazatelů, jako jsou 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity a ukazatele zadluženosti, v období let 2009 – 2012. 

Některé z těchto ukazatelů budou poměřovány s ukazateli za celkové odvětví, které se dají 

vyčíst z finanční analýzy podnikové sféry, jež zveřejňuje ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Společnost LANEX a.s. bude porovnáván s oddílem 13 – výroba textilií, jelikož byla zařazena 

do třídy 13,94 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků. Jelikož hodnoty z MPO zahrnují 

celé odvětví výroby textilií, tedy nejen výrobu lan, provazů a síťovaných výrobků, porovnání 

bude pouze přibližné. 

3.4.1 Analýza rentability 

Rentabilita vyjadřuje, zda byly vloženým kapitálem vytvořeny nové zdroje. V tabulce 

3.1 jsou uvedeny hodnoty ukazatelů rentability za roky 2009 - 2012, které byly vypočteny 

pomocí vzorců 2.4 – 2.8. Vývoj výsledků hospodaření, které jsou pro ukazatele rentability 

klíčové, je zaznačen výše v grafu 3.3. 

Tab. 3.1 Hodnoty ukazatele rentability mezi roky 2009 - 2012 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 

ROA 3,65 % 12,37 % 3,64 % 10,47 % 

ROE 3,21 % 20,54 % 5,11 % 17,01 % 

ROCE 5,71 % 19,36 % 5,91 % 16,97 % 

ROS 1,03 % 6,78 % 1,75 % 6,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita aktiv 

Hodnoty ukazatele aktiv jsou značně rozkolísané (viz graf 3.11), výrazně kopírují 

vývoj výsledku hospodaření před zdaněním a úroky. Hodnoty ukazatele ROA za odvětví 

výroba textilií se pohybují mezi 3,29 % a 6,21 %, vyvíjí se tedy velmi střídmě. ROA 

společnosti LANEX a.s. se k hodnotám v odvětví velmi nepřibližují. Po nízké hodnotě 3,7 % 

roku 2009, kdy se společnost potýkala s hospodářskou krizí a byla tak i pod úrovní ukazatele 

ORA za odvětví, roku 2010 připadala na jednu korunu aktiv až 12,4 haléřů EBITu a převýšila 



36 

 

tak hodnoty odvětví až trojnásobně. I když tento rok jako jediný aktiva vzrostla, výrazněji 

vzrostl EBIT (267,7 %), jenž byl díky oživení trhu ovlivněn nárůstem výkonů. V roce 2011 se 

ukazatel opět dostal pod hodnotu ROA za odvětví, když klesl na stejnou úroveň jako roku 

2009. Proti poklesu aktiv o 17 % působil protichůdně 76,5% pokles EBITu, zapříčiněný 

odštěpením SBU I. Opětovný nárůst ukazatele ROA v roce 2012, kdy jedna koruna aktiv 

vygenerovala 10,5 haléřů zisku, byla zapříčiněna současně poklesem aktiv, hlavně 

dlouhodobého finančního majetku, a nárůstem EBITu, kdy vzrostl finanční výsledek 

hospodaření, obojí z důvodu prodeje dceřiné společnosti LANEX Slovakia s.r.o. 

Graf 3.11 Rentabilita aktiv odvětví a LANEX a.s. za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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čistého zisku, jenž vzrostl díky zvýšeným tržbám za prodej výrobků a služeb a kvůli prodeji 

dceřiné společnosti také zvýšeným tržbám za prodej cenných papírů a podílů.  

Graf 3.12 Rentabilita vlastního kapitálu odvětví a LANEX a.s. za roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Oproti ROE ukazatel ROCE zahrnuje veškerý dlouhodobý kapitál, vypovídá tak 

o efektu, který byl dosažen investováním kapitálu nejen akcionáři, ale také věřiteli. ROCE se 

vyvíjí velmi podobně jako ROE, viz graf 3.13, neboť je opět ovlivněn hlavně změnami 

EBITu, který téměř kopíruje změny čistého zisku. V roce 2009 1 koruna investovaného 

kapitálu vyprodukovala 5,7 haléřů zisku, neboť EBIT byl téměř trojnásobně vyšší než EAT, 

z důvodu vysokých nákladových úroků. Díky meziročnímu poklesu dlouhodobých 

bankovních úvěrů z 94 921 tis. Kč na 35 526 tis. Kč, klesaly i nákladové úroky, a jelikož bylo 

počítáno i s rezervami a dlouhodobými závazky, zvýšený jmenovatel vyvážil zvýšený čitatel 

a hodnoty ROCE lze vysvětlit stejným způsobem, jako hodnoty ukazatele ROE. 

Graf 3.13 Rentabilita dlouhodobých zdrojů za roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rentabilita tržeb 

Ukazatele ROS mají podobný vývoj jako ostatní ukazatele rentability, dosahují ovšem 

nejnižších výsledků, viz graf 3.14. Nejvyšší hodnoty dosáhl ROS v roce 2010, kdy na jednu 

korunu tržeb připadá 6,8 haléře čistého zisku a vzrostl tak téměř sedminásobně. Důvodem je 

opět 703,5% nárůst čistého zisku, neboť i když tržby za prodej zboží, služeb a výrobků po 

oživení trhu po hospodářské krizi také narostly, činil nárůst pouze 22,6 %. Pokles tržeb, 

z důvodu odštěpení SBU I, v roce 2011 o 20,9 % pouze zmírnil pokles ukazatele ROS na 

1,8 %, neboť proti němu výrazně působil pokles čistého zisku, a to o 79,6 %. Téměř neměnný 

stav tržeb v roce 2012 způsobil, že 255,2% nárůst čistého zisku opět zvýšil hodnotu ROS a na 

jednu korunu tržeb připadá 6 haléřů čistého zisku. 

Graf 3.14 Rentabilita tržeb za roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Běžná likvidita 

Ukazatel vyjadřuje, zda oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku. Jak lze 

vidět v grafu 3.15, běžná likvidita společnosti LANEX a.s. se pohybuje pod doporučenou 

hodnotou 1,5 – 2,5, nikdy však neklesne pod hodnotu 1. V roce 2010 se ukazatel pohyboval 

nad hodnotou běžné likvidity v odvětví, v ostatních letech je však hodnota ukazatele oproti 

odvětví podprůměrná. Nárůst v roce 2010 byl způsoben především zvýšením krátkodobých 

pohledávek a peněz na bankovních účtech. Snížení v následujícím roce pak zapříčinilo 

odštěpení SBU I, které snížilo zásoby a pohledávky z obchodních vztahů. I když krátkodobé 

závazky také poklesly o 56 706 tis. Kč, krátkodobé bankovní úvěry vzrostly o 26 972 tis. Kč 

a pokles oběžného majetku činil 89 573 tis. Kč. 

Graf 3.15 Běžná likvidita odvětví a LANEX a.s. za roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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výše, pokles od roku 2010 způsobil nárůst krátkodobých bankovních úvěrů a pokles 

krátkodobých pohledávek, k nimž se přidala i položka účty v bankách, která poklesla o 19 735 

tis. Kč. 
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Graf 3.16 Pohotová likvidita odvětví a LANEX a.s. za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Okamžitá likvidita 

Jak lze vyčíst z grafu 3.17, hodnoty okamžité likvidity nabývají velmi nízkých hodnot. 

V roce 2010 se ukazatel zvýšil pouze díky navýšení položky účty v bankách o 18 208 tis. Kč. 

Ukazatel se tak dostal na úroveň hodnoty okamžité likvidity odvětví výroba textilií, která však 

také nedosahuje doporučené hodnoty. Snížením položky účty v bankách v dalším roce spolu 

s navýšením krátkodobých bankovních úvěrů, klesla hodnota ukazatele téměř na nulu, ze 

které se v roce 2012 zvedla jen nepatrně. Nebýt finanční pomoci vlastníků, pravděpodobně by 

se společnost dostala do finančních potíží.  

Graf 3.17 Okamžitá likvidita odvětví a LANEX a.s. za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.3 Analýza aktivity 

Hodnoty ukazatelů aktivity, tedy efektivnosti využívaní aktiv, jsou zachyceny 

v tabulce 3.3. Doby obratu a obrátky byly vypočteny podle vzorců 2.12 – 2.17. 
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Tab. 3.3 Hodnoty ukazatele aktivity za roky 2009 – 2012 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 

Obrátka aktiv 1,240 1,400 1,340 1,412 

Obrátka zásob 5,154 6,146 5,516 5,707 

Doba obratu aktiv 290,2 257,1 268,7 254,9 

Doba obratu zásob 69,9 58,6 65,3 63,1 

Doba obratu pohledávek 61,3 58,6 49,4 45,3 

Doba obratu závazků 64,0 59,8 48,5 48,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrátka aktiv 

Jak lze vyčíst z grafu 3.18, ukazatel obrátka aktiv měl velmi pozitivní vývoj. Hodnoty 

za sledované období neklesnou pod hodnotu jedna, navíc výrazně převyšují hodnoty za celé 

odvětví, v roce 2010 dokonce téměř dvojnásobně. Společnost tedy aktiva využívá velmi 

efektivně, neboť ukazatel měl rostoucí tendenci. V roce 2009 se aktiva za rok obrátila 

1,24krát, v roce 2012 už se aktiva promítla do tržeb 1,41krát, což je za sledované období 

nejvyšší hodnota, již způsobil současný nárůst tržeb a pokles aktiv, zapříčiněný prodejem 

dceřiné společnosti. Mírný pokles v roce 2011 byl zapříčiněn výrazným poklesem tržeb. 

Graf 3.18 Obrátka aktiv odvětví a LANEX a.s. za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel se vyvíjí podobně jako ukazatel obrátka aktiv, viz graf 3.19. Aktiva 

jsou v podniku vázána 290 – 255 dnů, tedy méně než jeden rok, což je, spolu s klesajícím 

trendem, pozitivní výsledek. I když hodnoty za celé odvětví výroba textilií také 

zaznamenávají meziroční pokles, nejnižší hodnota je 367 dnů. Co se využívání aktiv týče, je 

společnost LANEX a.s. oproti odvětví nadprůměrná. 
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Graf 3.19 Doba obratu aktiv odvětví a LANEX a.s. mezi roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrátka zásob 

Nejvyšších hodnot ukazatele obrátky zásob, dosáhl podnik roku 2010, viz graf 3.20. 

V tomto roku byly položky zásob prodány a znovu naskladněny až 6,15krát. Změny byly 

zapříčiněny hlavně vývojem tržeb, položka zásoby má totiž velice stabilní vývoj, narušen 

pouze poklesem roku 2011 o 12%, způsobeným odštěpením SBU I, který ale pouze zmírnil 

pokles ukazatele obrátka zásob na 5,52. Od tohoto roku je zaznamenán znovu nárůst, a tedy 

promítnutí zásob do tržeb 5,71krát. 

Graf 3.20 Obrátka zásob mezi roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu zásob 

Podobně jako u doby obratu aktiv, i doba obratu zásob kopíruje vývoj ukazatele 

obrátka zásob, viz graf 3.21. Ukazatel nemá stejnorodý vývoj, nejnižší hodnota, tedy 

průměrná doba, po kterou byly zásoby vázány v podniku, je 59 dní, a to roku 2010. V roce 
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2012 pak ukazatel činí 63 dní, tedy dva měsíce, než se zásoby, tvořeny hlavně materiálem, 

přemění na peníze. 

Doba obratu pohledávek 

Jak lze vidět v grafu 3.21, vývoj ukazatele doba obratu pohledávek má klesající 

tendenci po celé sledované období. Peníze jsou v pohledávkách průměrně vázány od 61 dní 

v roce 2009 po 45 dní v roce 2012. Změny byly opět většinou zapříčiněny vývojem tržeb, 

v roce 2011 však proti poklesu tržeb působil protichůdně pokles pohledávek z důvodu 

odštěpení SBU I, což znamenalo pokles doby obratu zásob i v tomto roce.  

Doba obratu závazků  

Doba neuhrazených závazků vůči dodavatelům se v čase také snižuje, viz graf 3.21, 

což není příliš žádoucí jev, neboť společnost pak nemůže využívat výhody z bezplatného 

nabytí aktiv. Pokles nastal z téměř stejného důvodu, jako u doby obratů pohledávek, totiž ze 

změny tržeb a poklesu závazků v roce 2011, kvůli odštěpení části společnosti.  

Solventnost 

Pokles ukazatele doba obratu závazků by neměl až tolik negativní dopad, pokud by 

byly hodnoty za celé sledované období vyšší než hodnoty ukazatele doba obratu pohledávek. 

Od roku 2009, kdy DO závazků převyšuje DO pohledávek o tři dny, se rozdíl snižuje, až 

v roce 2011 převýší DO závazků dobu obratu pohledávek o jeden den, společnost tedy 

v daném roku nebyla solventní a mohla mít problémy se splácením svých závazků, jak již 

bylo zaznamenáno také u ukazatelů likvidity. 

Graf 3.21 Doba obratu zásob, pohledávek a závazků za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.4 Analýza zadluženosti 

Hodnoty ukazatelů hodnotících finanční stabilitu podniku za roky 2009 – 2012 jsou 

zachyceny v tabulce 3.4. Ukazatele zadluženosti byly vypočítány podle vzorců 2.18 – 2.24. 

Tab. 3.4 Hodnoty ukazatele zadluženosti za roky 2009 – 2012 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 

Podíl VK na A 39,90% 46,20% 45,78% 49,85% 

Stupeň krytí stálých aktiv 117,87% 124,98% 108,55% 109,31% 

Majetkový koeficient 2,51 2,16 2,18 2,01 

Ukazatel celkové zadluženosti 59,89% 53,69% 54,15% 49,92% 

Ukazatel zadluženosti VK 150,10% 116,20% 118,29% 100,13% 

Úrokové krytí 1,61 9,76 3,49 12,26 

Úrokové zatížení 62,00% 10,24% 28,65% 8,16% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Jak lze vidět v grafu 3.22, ukazatel podíl vlastního kapitálu na aktivech v čase roste, 

vyvíjí se tedy velmi pozitivně a společnost tak upevňuje svou finanční stabilitu. Odvětví 

výroba textilu dosahuje průměrné hodnoty 56 % a v čase se příliš nemění, firmy v odvětví 

mají tedy aktiva kryta z větší části vlastním kapitálem, společnost LANEX a.s. se k nim ale 

pomalu přibližuje. V roce 2009 financovala společnost aktiva vlastními zdroji pouze 

z 39,9 %, nárůst v roce 2010 na 46,2 % byl zapříčiněn nárůstem výsledku hospodaření, díky 

čemuž vlastní kapitál vzrostl o 25,7 %. V roce 2011 výsledek hospodaření poklesl, spolu 

s kapitálovými fondy a sníženým základním kapitálem, poklesl vlastní kapitál o 18,1 %. Proti 

tomu však působil 17,3% pokles aktiv, podíl vlastního kapitálu na aktivech tedy poklesl jen 

neznatelně. Současná, i když nepatrná, změna aktiv (-2 %) a vlastního kapitálu (6,7 %) v roce 

2012, měla za důsledek nárůst krytí aktiv vlastním kapitálem, a to na 49,9 %, tedy podnik 

financuje svá aktiva půl na půl z VK a cizích zdrojů. 
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Graf 3.22 Podíl VK na aktivech odvětví a LANEX a.s. za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Jak lze vyčíst z grafu 3.23, hodnoty ukazatele stupeň krytí stálých aktiv po celé 

sledované období neklesnou pod 100 %, stálá aktiva tedy nebyla financována z krátkodobých 

zdrojů a ukazatel se tak vyvíjel pozitivně. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosahoval roku 2010, 

kdy dlouhodobý kapitál kryl stálá aktiva ze 125 %. Nárůst zapříčinil zvýšený dlouhodobý 

kapitál o 8,5 %, konkrétně položka výsledek hospodaření běžného účetního období. Pokles 

v roce 2011 způsobila opět změna dlouhodobého kapitálu, a to pokles dlouhodobých 

bankovních úvěrů o 49,1 % a vlastního kapitálu o 18,1 %. V roce 2012 se ukazatel příliš 

nezměnil, dlouhodobý kapitál tedy pokryl stálá aktiva z 109,3 %. 

Graf 3.23 Stupeň krytí stálých aktiv za roky 2009 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient má mírně klesající, ale pozitivní stabilní vývoj, viz graf 3.24, 

vyvíjí se přesně opačně než ukazatel podíl VK na aktivech. Roku 2009 na jednu korunu 

vlastního kapitálu připadá 2,51 Kč aktiv, roku 2012 už pouze 2,01 Kč aktiv, aktiva se tedy 

více rozložila do vlastního kapitálu. Za snížení může, jak už bylo řečeno u podílu VK na 

aktivech, současné snížení aktiv a nárůst vlastního kapitálu. 

Graf 3.24 Majetkový koeficient za toky 2009 - 2012 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti se vyvíjí velmi pozitivně, neboť v čase klesá (viz graf 

3.25), což bylo zřejmé už u ukazatele podíl VK na aktivech, neboť hodnoty obou ukazatelů se 

doplňují do sta procent. Roku 2009 byla aktiva kryta cizím kapitálem z 59,9 %, neboť 

společnost měla vysoké dlouhodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry. Obojí se 

meziročně snižovalo, a snížením i krátkodobých závazků z důvodu odštěpení SBU I, se podíl 

cizích zdrojů na aktivech snížil na 50 %.  
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Graf 3.25 Ukazatel celkové zadluženosti za roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Pozitivní vývoj má i ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, který v čase klesá 

a dostává se tak do optimálního intervalu, viz graf 3.26. Vysoký stav cizích zdrojů, především 

položky bankovní úvěry a výpomoci, v roce 2009 zapříčinily příliš vysoký stav zadluženosti 

vlastního kapitálu, a to 150,1 %. Postupné snižování dlouhodobých bankovních úvěrů, 

dlouhodobých závazků a skokové snížení krátkodobých závazků, způsobilo snížení 

zadluženosti VK až na 100,1 %. Jak už bylo řečeno i u předchozích ukazatelů, v roce 2012 se 

vlastní a cizí zdroje podílely na financování podniku přesně na polovinu. 

Graf 3.26 Ukazatel zadluženosti VK za roky 2009 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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hodnota cizích zdrojů v roce 2009 je spojena s vysokými nákladovými úroky, jež jsou ziskem 

kryty 1,6 krát. Meziročně se však položka dlouhodobé bankovní úvěry snižovala, čímž 

poklesly i nákladové úroky a pozitivně ovlivňovaly růst úrokového krytí. V roce 2011 však 

EBIT, z důvodu odštěpení SBU I, poklesl o 75,6 % a zapříčinil tak pokles ukazatele úrokové 

krytí z 9,8 na 3,5. V roce 2012 zisk pokryl úroky až 12,3 krát, díky protichůdnému vývoji 

úroků a zisku. Podle tohoto ukazatele se podnik nachází v dobr finanční situaci. 

Graf 3.27 Úrokové krytí za roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Úrokové zatížení 

Jelikož se pozitivně vyvíjel ukazatel úrokové krytí, ukazatel úrokové zatížení má také 

pozitivní průběh, a sice klesající. Roku 2009 bylo úroky odčerpáno ze zisku až 62 %. 

Postupným snižováním úroků a vývojem zisku bylo v roce 2012 na splacení úroků využito už 

pouze 8,2 % zisku. 

Graf 3.28 Úrokové zatížení za roky 2009 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5 Analýza pyramidové soustavy prvků 

V této kapitole je proveden Du pontův rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

podle obrázku 2.1, následován analýzou odchylek logaritmickou metodou. V tabulce 3.5 je 

zaznamenán vývoj a absolutní změna vrcholového ukazatele ROE a dílčích ukazatelů, které 

ho ovlivňují. V první úrovni rozkladu jsou to rentabilita tržeb, obrat aktiv a finanční páka. 

Finanční páka se vyvíjí opačně než ukazatel ROE, neboť ROE se vyvíjelo hlavně podle zisku, 

VK neměl příliš vysoký efekt, kdežto u finanční páky byly změny vlastního kapitálu větší než 

změny aktiv, tahal tak vývoj ukazatele opačným směrem. Obrat aktiv i ROS se vyvíjejí 

podobně jako ROE. V druhé úrovni rozkladu je rozložen ukazatel ROS, a to na úrokovou 

a daňovou redukci a provozní rentabilitu. Provozní rentabilita se opět kvůli změnám zisku 

vyvíjí podobně jako ostatní ukazatele rentability. Úroková redukce vyjadřuje, kolik procent 

z EBITu zůstane po zaplacení úroků, vzhledem ke klesajícím nákladovým úrokům ukazatel 

roste. Podobně se interpretuje i daňová redukce, tedy kolik procent z EBTu zůstane po 

zaplacení daní. Jelikož se daň vyvíjí podobně jako zisk, ukazatel klesá. 

Tab. 3.5 Du pontův rozklad ukazatele ROE 

Ukazatel 
Vývoj Absolutní změna 

2009 2010 2011 2012 09/10 10/11 11/12 

Rentabilita vlastního 

kapitálu 
3,21 % 20,54 % 5,11 % 17,01 % 0,1732 -0,1543 0,1190 

ROE 

= 

Rentabilita tržeb  

x 
1,03 % 6,78 % 1,75 % 6,00 % 0,0574 -0,0503 0,0426 

Obrat aktiv 

x 
1,24 1,40 1,34 1,41 0,1600 -0,0608 0,0729 

Finanční páka 

 
2,51 2,16 2,18 2,01 -0,3418 0,0200 -0,1784 

ROS 

= 

Úroková redukce 

x 
0,38 0,90 0,71 0,92 0,5175 -0,1841 0,2049 

Daňová redukce 

x 
0,92 0,85 0,90 0,88 -0,0690 0,0450 -0,0177 

Provozní 

rentabilita 
2,94 % 8,83 % 2,72 % 7,41 % 0,0589 -0,0611 0,0469 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.1 Analýza odchylek 

Analýza odchylek je provedena pomocí logaritmické metody rozkladu za roky 2009 – 

2012. Podle vzorce 2.27 a 2.26 jsou spočítány vlivy dílčích ukazatelů na souhrnného 

ukazatele ROE v první úrovni rozkladu a vlivy dílčích ukazatelů na souhrnného ukazatele 

ROS v druhé úrovni rozkladu, viz tabulka 3.6. Aby bylo možno použít vzorec 2.25, jsou 
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spočítány i vlivy ukazatelů úroková redukce, daňová redukce a provozní rentabilita na 

vrcholového ukazatele ROE, viz tabulka 3.7. 

Tab. 3.6 Vlivy dílčích ukazatelů první a druhé úrovně rozkladu 

Ukazatel 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 

    
 pořadí     

 pořadí     
 pořadí 

ROE 
= 

EAT/T 0,1756 1 -0,1504 1 0,1222 1 

T/A 0,0113 3 -0,0049 2 0,0052 3 

A/VK -0,0137 2 0,0010 3 -0,0084 2 

 
∑ 0,1732 

 
-0,1543 

 
0,1190 

 

ROS 
= 

EBT/EBIT 0,0263 2 -0,0085 2 0,0087 2 

EAT/EBT -0,0024 3 0,0019 3 -0,0007 3 

EBIT/T 0,0336 1 -0,0437 1 0,0346 1 

 
∑ 0,0574 

 
-0,0503 

 
0,0426 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi lety 2009 – 2010 měla na vrcholový ukazatel ROE největší vliv změna 

rentability tržeb, a to hodnotou 0,1756, neboť, jak už bylo zmíněno při analýze rentability, se 

ROE vyvíjelo hlavně na základě změn čistého zisku, který prudce vzrostl po oživení trhu. 

Druhý největší vliv, avšak záporný, měl ukazatel finanční páky, který se snižoval vlivem VK. 

Obrat aktiv ovlivnil ROE kladně, jelikož se nevyvíjel dramaticky, vliv je nejmenší.  Suma 

vlivů udává absolutní změnu ukazatele ROE, což činí 0,1732, ROE tedy vzrostl o 17,32 p.b. 

Na nárůst ukazatele ROS o 5,74 p.b. měla nejpodstatnější vliv provozní rentabilita, neboť 

EBIT se vyvíjel podobně jako EAT, a kvůli vysokým úrokům nabýval mnohem větší 

absolutní hodnoty. Je zajímavé si povšimnout, že dílčí ukazatelé mají na ukazatele ROS ve 

všech letech stejné pořadí vlivu.  

Vlivem poklesu tržeb a tedy i zisku z důvodu odštěpení SBU I mají mezi roky 2010 – 

2011 negativní vliv změny ukazatele ROS a obrátka aktiv. Ukazatel finanční páka se tento rok 

téměř nezměnil, kladný vliv jeho změny je tak velmi malý a ukazatel ROE poklesl o 15,43 

p.b. I ukazatele ROS, jehož pokles činil 5,03 p.b, ovlivnily záporné změny ukazatelů provozní 

rentabilita a úroková redukce. 

Mezi roky 2011 – 2012, kdy ukazatel ROE vzrostl o 11,9 p.b., se vlivy dílčích 

ukazatelů vyvíjejí podobně jako mezi roky 2009 – 2010, tedy největší kladný vliv měl 

ukazatel rentabilita tržeb, způsobený opět nárůstem zisku za prodej dceřiné společnosti. 

Záporný vliv měla změna finanční páky, kdy se vlivem výsledku hospodaření zvýšil VK. 
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Ukazatel ROS se zvýšil o 4,26 p.b, kdy největší vliv měla opět změna provozní rentability, 

která se vyvíjela na základě změny zisku. 

Tab. 3.7 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE 

Ukazatel 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 

    
 pořadí     

 pořadí     
 pořadí 

T/A 0,0113 4 -0,0049 4 0,0052 4 

A/VK -0,0137 3 0,0010 5 -0,0084 3 

EBT/EBIT 0,0803 2 -0,0255 2 0,0250 2 

EAT/EBT -0,0073 5 0,0057 3 -0,0020 5 

EBIT/T 0,1026 1 -0,1306 1 0,0992 1 

∑ 0,1732 
 

-0,1543 
 

0,1190 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud jsou vypočteny vlivy dílčích ukazatelů úroková a daňová redukce a provozní 

rentabilita na vrcholový ukazatel ROE, namísto ukazatele ROS, pořadí všech vlivů změn 

ukazatelů jsou velmi stabilní. Za celé sledované období 2009 – 2012 měla nejvyšší vliv změna 

ukazatele provozní rentabilita, neboť ROE společnosti je velmi závislé na zisku, jenž 

ovlivňoval hlavně vývoj tržeb. Druhý nejvyšší vliv má změna ukazatele úroková redukce, 

jelikož společnost snižovala dlouhodobé bankovní úvěry, a tedy i nákladové úroky, EBITu, po 

odčerpání úroků, zůstávalo stále větší procento. Záleží ovšem i na velikosti zisku, kterou by si 

společnost měla hlídat. Naopak nejnižší vliv na ROE má, téměř po celou dobu sledovaného 

období, ukazatel daňová redukce. Tento fakt by mohl znamenat, že společnost dokáže mít 

optimální daňovou povinnost, která příliš neovlivní rentabilitu. To samé platí i pro ukazatele 

obrat aktiv, společnost si dokáže pohlídat vývoj aktiv, i když je velmi ovlivňován tržbami, aby 

příliš nezmenšoval hodnoty ROE. 

3.6 Bonitní a bankrotní modely 

V této kapitole bude provedeno souhrnné hodnocení finanční úrovně za roky 2009 – 

2012 pomocí Altmanovy analýzy a Kralickova Quick-testu. Altmanova analýza bude 

vypočtena podle vzorce 2.28 a 2.29,  Kralickuv Quick-test podle vzorců 2.30 – 2.33. 

3.6.1 Altmanova analýza 

Altmanova analýza bude provedena nejprve pomocí modelu pro společnosti, které 

neobchodují na finančních trzích, která se skládá z pěti ukazatelů. Následně bude vypočtena 

Altmanova analýza upravená pro české společnosti, která má již ukazatelů šest, a poté 

porovnány výsledky. 
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Altmanova analýza pro společnosti neobchodovatelné na finančních trzích 

Jak lze vidět v tabulce 3.8, i když Altmanovy koeficienty kolísají, za všechny čtyři 

roky spadají do intervalu od 1,23 do 2,9, Společnost se tedy nachází v šedé zóně, i když jsou, 

zvláště v roce 2009 a 2011, velmi blízko zóny bankrotu. Důvodem jsou nízké hodnoty 

ukazatele rentability aktiv (viz analýza rentability), kterým je přiřazena nejvyšší váha. Nárůst 

ukazatele ROA v letech 2010 a 2012 se zrcadlí i v nárůstu Altmanova koeficientu. S nárůstem 

ukazatele obrátka celkových aktiv, zapříčiněným zvýšenými tržbami, dosahuje v roce 2010 

Altmanův koeficient nejvyšší hodnoty, přesto měla společnost k bonitnímu podniku daleko. 

Průměrná účetní hodnota akcií, která tvoří přibližně 111 tis. Kč, vydělená vysokou hodnotou 

závazků má téměř nulovou hodnotu, která Altmanův koeficient vůbec neovlivní. 

Tab. 3.8 Altmanova analýza pro společnosti neobchodovatelné na finančních trzích 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 

EBIT/Aktiva 0,037 0,124 0,036 0,105 

Tržby/Aktiva 1,240 1,400 1,340 1,412 

Účetní hodnota akcií/Závazky 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nerozdělený zisk /Aktiva 0,000 0,000 0,030 0,000 

ČPK/Aktiva 0,098 0,126 0,046 0,051 

Altmanův koeficient 1,421 1,873 1,509 1,771 

Zdroj: vlastní zpracování 

Altmanova analýza pro české společnosti 

Oproti předchozímu modelu je tento doplněn o šestý ukazatel, který se ale odečítá. 

Hlavní rozdíl ovšem činí změna čitatele ve třetím ukazateli, tedy vlastní kapitál místo účetní 

hodnoty akcií. Je zajímavé, že hodnoty ukazatele VK/závazky, spolu s vyšší váhou 

u ukazatele ČPK/aktiva, zvyšují hodnoty Altmanova koeficientu tak (viz tabulka 3.9), že 

společnost už nemá blízko k zóně bankrotu. Naopak hodnota v roce 2012 se blíží k hodnotě 

bonitního podniku, v roce 2010 už dokonce společnost bonitní byla. V českých poměrech si 

tedy firma vede vcelku dobře, v porovnání se zahraničními firmami, které neobchodují na 

finančních trzích, by společnost, pokud by se její stav zhoršil, mohla mít problémy. 
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Tab. 3.9 Altmanova analýza pro české společnosti 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 

EBIT/Aktiva 0,037 0,124 0,036 0,105 

Tržby/Aktiva 1,240 1,400 1,340 1,412 

Vlastní kapitál/Závazky 0,677 0,886 0,889 1,040 

Nerozdělený zisk/Aktiva 0,000 0,000 0,030 0,000 

ČPK/Aktiva 0,098 0,126 0,046 0,051 

Závazky po splatnosti/Výnosy 0,010 0,007 0,005 0,004 

Altmanův koeficient 2,384 3,148 2,321 2,697 

Zdroj: vlastní zpracování  

3.6.2 Kralickuv Quick-test 

Odlišné ukazatele a stejné váhy u každého ukazatele v Kralickově Quick-testu přinesly 

velmi odlišné výsledky, než předchozí model. Podle souhrnného hodnocení se společnost řadí 

mezi bonitní firmy (i v roce 2009, kdy v předchozích modelech byly hodnoty nejmenší), až na 

rok 2011, kdy spadá do šedé zóny (viz tabulka 3.10). Z dílčích částí je zřejmé, že společnost 

má velmi dobrou finanční stabilitu, zapříčiněnou hlavně vysokými hodnotami podílu VK na 

aktivech (viz analýza zadluženosti). Snížené CF z provozní činnosti v roce 2011 způsobilo 

vyšší hodnotu ukazatele R2, tedy nižší bodové ohodnocení jak u finanční stability, tak 

u souhrnného ohodnocení. Výnosová situace společnosti vykazuje horší výsledky, důvodem 

jsou opět nízké hodnoty ukazatele ROA. Špatnou situaci v roce 2011 ovlivnila i snížená 

hodnota ukazatele R4 z důvodu poklesu provozního CF. S přihlédnutím k oběma modelům 

lze říci, že společnost LANEX a.s. nepatří k úplně bonitním společnostem, nicméně finanční 

problémy nehrozí, zvlášť pokud ukazatele budou nadále pokračovat v růstu z roku 2012. 

Tab 3.10 Kralickuv Quick-test 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 

R1 Vlastní kapitál/Aktiva 0,4 0,5 0,5 0,5 

R2 Dluhy-Peněžní prostředky/provozní CF 3 4 6 3 

R3 EBIT/Aktiva 0,04 0,12 0,04 0,10 

R4 Provozní CF/Provozní výnosy 0,17 0,10 0,06 0,10 

R1 Vlastní kapitál/Aktiva 4 4 4 4 

R2 Dluhy-Peněžní prostředky/provozní CF 3 3 2 3 

R3 EBIT/Aktiva 1 2 1 2 

R4 Provozní CF/Provozní výnosy 4 3 2 3 

FS Finanční stabilita 3,5 3,5 3 3,5 

VS Výnosová situace 2,5 2,5 1,5 2,5 

SH Souhrnné hodnocení 3 3 2,25 3 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4 Návrhy a doporučení 

V této kapitole budou shrnuty poznatky, k nimž bylo dospěno na základě provedení 

finanční analýzy a vypočtení bankrotních a bonitních modelů a na jejich základě budou 

navrženy společnosti doporučení na zlepšení, nebo udržení stávajícího stavu.  

Společnost LANEX a.s. byla ve svém vývoji velmi ovlivňována změnami vlastnické 

struktury skupiny LANEX. Fúze se společností SINGING ROCK pomohla překonat 

hospodářskou krizi a společnost dosáhla v roku 2009 kladného výsledku hospodaření. 

Ukončení výroby v dceřiné společnosti LANEX Slovakia s.r.o., která se nadále využívala pro 

distribuci, a přesun kapacit do mateřské společnosti také výrazně navýšila aktiva. K 8,6% 

nárůstu aktiv došlo i v roce 2010 založením dceřiné společnost LANEX KANAT O.O.O. 

Roku 2011 došlo k poklesu mnoha poměrových ukazatelů, neboť odštěpení SBU I Flexibilní 

obaly snížilo řadu položek aktiv (pokles o 17,3 %), zvláště pohledávky z obchodních vztahů, 

dlouhodobý hmotný majetek a zásoby, a promítlo se do 20,9% poklesu tržeb. Navýšil se 

pouze dlouhodobý finanční majetek (54,3 %), díky založení dceřiné společnosti RAVELTIK 

s.r.o., která měla rozšířit portfolio společnosti. V dalším roku došlo k fúzi společnosti 

RAVELTIK s.r.o. a LANEX a.s., což mělo největší vliv na 3,5% zvýšení dlouhodobého 

hmotného majetku, prodej společnosti LANEX Slovakia s.r.o. se pak projevil ve výkazu zisku 

a ztrát, konkrétně v nárůstu položky tržby z prodeje cenných papírů a podílů. Jelikož v říjnu 

2013 došlo k odštěpení SBU III SINGING ROCK, ukazatele firmy měli pravděpodobně 

podobný vývoj jako roku 2011. SBU III se podílela na tržbách přibližně z 23 %, společnost by 

se tedy měla velmi důkladně zaměřit na rozvoj zbývající SBU, tedy modernizovat výrobu 

textilních lan a vláken a co nejefektivněji využít cenovou strategii. Dále by společnost měla 

zvážit vstup na nové trhy, které rozšíří její sortiment. Jelikož se orientuje na specializaci 

a vyniká ve vývoji produktů, mohla by se uchytit v náročných oborech jako je například 

stavebnictví, které v České republice tvoří významný podíl národní ekonomiky a lze se 

zaměřit na textilie pro aplikace v podloží apod., a lékařství, jež je v České republice 

a okolních státech EU vyspělé a je třeba je zásobovat textiliemi a nitěmi speciálních 

vlastností. 

Vývoj trhu měl na společnost LANEX a.s. pozitivní vliv, zvláště po roku 2009. 

Společnost měla stabilní vysokou poptávku, především v zahraničí, měla tak velmi dobré 

zakázkové krytí. Společnost by měla udržovat velmi dobré vztahy se zákazníky a posílit 

spolupráci s dceřinou společností v Rusku, aby pozvedla poptávku lan a vláken po snížené 
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poptávce po výrobcích SBU III. Velký vliv na společnost však měl vývoj kurzu CZK vůči 

euru, neboť změny nákladů a výnosů z přecenění cenných papírů a derivátů se promítaly do 

výsledku hospodaření, jenž měl vliv na většinu ukazatelů. Oslabení koruny na konci roku 

2013 mohlo mít za následek podobný negativní dopad na výsledek hospodaření, jako roku 

2011, kdy se přecenily otevřené derivátové pozice kurzem k 31. 12. 2011. Společnost by však 

měla současného oslabení CZK využít a zvýšit stávající export lan a vláken do zahraničí, čímž 

negativní vlivy přecenění zredukují vyšší tržby. 

Vývoj ukazatelů rentability byl velmi rozkolísaný, neboť byl velmi ovlivňován 

vývojem výsledku hospodaření. Nejlepších hodnot rentability dosahovala společnost roku 

2010, neboť EAT i EBIT vzrostly nejvíce za celé sledované období a převýšily zvýšení 

hodnot jmenovatelů. Obdobně tomu bylo roku 2012, kdy se tržby, VK ani aktiva výrazně 

nezměnili, nárůst tržeb tak měl vysoký efekt. Po předpokládaném podobném vývoji jako roku 

2011, by v roce 2013 poklesl zisk přibližně o 84 %, rovněž aktiva by klesla asi o 33 %, což by 

ale na rentabilitu společnosti nemělo kladný vliv. Na ukazatele ROA by měla snížená aktiva 

pozitivní vliv pouze, pokud by byl pokles zisku maximálně ve stejném podílu jako pokles 

aktiv, pak by mohl ukazatel pokračovat v růstu. Společnost by tedy měla působit proti poklesu 

zisku, jak už bylo řečeno výše, aby poklesla pouze o 33 %, popřípadě více snížit aktiva ovšem 

s ohledem na likviditu podniku. Společnost se, kvůli odštěpení SBU III, nevyhnula snižování 

základního kapitálu o 50 %, pokles VK bude mít pro ukazatele ROE pozitivní vliv podobně 

jako aktiva u ukazatele ROA. Je tedy nutno sledovat vývoj tržeb a společnost by měla zároveň 

snižovat své náklady, neboť jak bylo zjištěno u analýzy odchylek, největší vliv na ROE má 

ukazatel ROS, a tedy pouhé zvyšování tržeb, by mělo vliv negativní. V dalších letech by se 

společnost měla zaměřit na postupné zvyšování zisku a zároveň procentuálně nižší zvyšování 

aktiv (nejlépe hmotného majetku a krátkodobého finančního majetku) a pasiv (vlastního 

kapitálu). 

Ukazatele likvidity neměly příliš uspokojivé výsledky, jak běžná, tak pohotová 

likvidita nedosahovaly doporučených hodnot, okamžitá likvidita byla dokonce, až na mírné 

zvýšení roku 2010, téměř nulová. Důvodem bylo snížení oběžných aktiv až na 43,2 %, a jak 

ukazuje okamžitá likvidita, nízká hodnota položky krátkodobý finanční majetek, a také 

vysoké krátkodobé závazky, jejichž pokles nebyl roku 2011 příliš velký. Oběžná aktiva tedy 

příliš dobře nepokryjí krátkodobé závazky. Společnost by rozhodně měla svou likviditu 

zvyšovat. Při 33%, nebo vyšším, snížení aktiv a pasiv, a za předpokladu že poměr 

dlouhodobého a oběžného majetku zůstal stejný, by společnost měla snížit své krátkodobé 
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bankovní úvěry alespoň o 15 %, čímž ukazatele likvidity, až na okamžitou likviditu, dosáhnou 

požadovaných hodnot a pozitivně ovlivní také zadluženost. 

Naopak ukazatele aktivity se vyvíjely velmi pozitivně, společnost dobře využívá jak 

aktiv, tak zásob, i když je opět mírně ovlivňoval vývoj tržeb. Společnost by, pro udržení 

současného stavu, měla kontrolovat současný vývoj tržeb a aktiv a nesnižovat tržby více než 

bude pokles aktiv. V roce 2013 se předpokládá pokles tržeb přibližně o necelých 20 %, lze 

tedy snižovat ještě o 13 %. Roku 2011 ukazatele DO závazků a DO pohledávek nasvědčovaly 

tomu, že společnost nebyla solventní, k zamezení podobného výsledku by společnost mohla 

buď snížit pohledávky tak, aby změna převýšila případně pokleslé tržby (tedy o minimálně 

21 %), nebo zvýšit krátkodobé závazky. Vzhledem k ukazatelům likvidity by však společnost 

měla volit spíše snížení doby splatnosti pohledávek z obchodních vztahů, buďto změnou 

struktury odběratelů jejich důkladnou analýzou a vyloučení těch, kteří mají špatnou platební 

morálku, což je ale náročná změna vyžadující delší čas realizace, nebo může společnost 

nabídnout odběratelům diskont. Snížení doby splatnosti pohledávek se projeví okamžitě podle 

nastavené doby splatnosti se slevou, a měla by dosáhnout poklesu alespoň 2 %, neboť kvůli 

odštěpení SBU III je předpokládaný pokles pohledávek 40 %, pokles závazků však 41 % a je 

tedy třeba pokles závazků převýšit. Toto řešení by zároveň snížilo tržby, dřívější peníze na 

účtu by však mohly být vhodně investovány a tak vykompenzovat pokles tržeb, aby 

nedocházelo k dalšímu poklesu výsledku hospodaření. 

Ukazatele zadluženosti měly také velmi pozitivní vývoj, jelikož se každým rokem 

zvyšoval podíl vlastního kapitálu a naopak cizí zdroje, díky snižování dlouhodobých 

bankovních úvěru, klesaly. Pro udržení finanční stability by společnost dále měla snižovat své 

závazky, především krátkodobé bankovní úvěry jak už bylo psáno výše a udržením vysokého 

výsledku hospodaření zvyšovat vlastní kapitál aby vyrovnal 50% pokles základního kapitálu.  

Díky Altmanova modelu bylo zjištěno, že společnost si v českém prostředí nevede 

špatně a blíží se k bonitním podnikům, díky výše vlastního kapitálu. Pokud by společnost 

zvýšila svou rentabilitu, mohla by se dostat mezi bonitní firmy. To potvrdil i Kralickuv 

Quick-test, který zhodnotil finanční stabilitu společnosti jako velmi dobrou, díky optimálním 

hodnotám zadluženosti. Výnosová situace společnosti je však na nižší úrovni, a to právě kvůli 

ukazateli rentability. Jak už bylo řečeno výše, společnost by si měla udržet poměr cizího 

a vlastního kapitálu a zaměřit se na zvyšování rentability. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo na základě finančních výkazů zhodnotit výkonnost 

podniku v textilním odvětví. Pro tyto účely byla vybrána společnost LANEX a.s., která byla 

za roky 2009 – 2012 hodnocena pomocí finanční analýzy a bonitních a bankrotních modelů 

Na základě výsledků bylo posouzeno finanční zdraví a navržena doporučení ke zlepšení 

situace společnosti. 

Práce byla rozdělena do tří částí. V první části byla popsána teoretická východiska 

metod hodnocení výkonnosti podniku použitá v této práci, spolu s přiblížením definice, 

uživatelů a zdrojů informací finanční analýzy. Další část byla zaměřena na představení 

společnosti LANEX a.s. a aplikaci metod hodnocení výkonnosti podniku. Konkrétně byla 

provedena horizontální a vertikální analýza, poměrová analýza, tedy výpočty ukazatelů 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti, pyramidový rozklad ukazatele ROE a analýza 

odchylek logaritmickou metodou a dále Altmanova analýza a Kralickuv Quick-test. 

V poslední části pak byly shrnuty poznatky hodnocení výkonnosti a popsány návrhy na další 

vývoj společnosti. 

Společnost LANEX a.s. má za sebou hodně změn co se vlastnické struktury týče, což 

výrazně ovlivňovalo strukturu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, přesto dosahovala poměrně 

vyvážených výsledků. Nejlépe na tom byly ukazatele zadluženosti, které se meziročně 

zlepšovaly díky zvyšujícímu se podílu vlastního kapitálu, společnost má tedy velmi dobrou 

finanční stabilitu. Ukazatele aktivity prozradily, že společnost velmi dobře využívá aktiv 

i zásob. Až na rok 2011 byl vyvážený poměr splatnosti pohledávek a závazků a tedy dobře 

nastavené financování oběžných aktiv. Naopak nejnižších výsledků dosahovaly ukazatele 

likvidity, kdy vysoké krátkodobé závazky způsobují, že společnost není dostatečně likvidní. 

Ukazatele rentability byly značně rozkolísané, neboť byly velmi ovlivňovány změnou 

výsledku hospodaření. Nejvyšších výsledků společnost dosahovala v letech 2010 a 2012 

právě díky vysokému zisku, jenž ovlivňoval jak vývoj tržeb, tak finanční výsledek 

hospodaření. Výnosnost společnosti je ale poměrně nízká, což ovlivňovalo výsledky bonitních 

a bankrotních modelů, podle nichž se společnost nachází v šedé zóně avšak blíže bonitního 

podniku. 

Jelikož má společnost dobré postavení na trhu a velmi dobré zakázkové krytí, i po 

odštěpení části podniku, k němuž došlo roku 2013, má velice dobrou šanci dále se rozvíjet 

a zlepšovat. Společnost by se měla koncentrovat na rozvoj výroby textilních lan a vláken, 
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zaměřit se na dobrou cenovou strategii a nadále rozvíjet export, popřípadě vstoupit na nové 

trhy, na kterých by mohla působit. Dále by měla buď udržovat poměr mezi cizím a vlastním 

kapitálem, nebo cizí zdroje snižovat, konkrétně krátkodobé bankovní úvěry, čímž udrží 

dobrou hodnotu zadluženosti a zlepší hodnoty likvidity. Zvláště by se společnost měla 

zabývat zvyšováním rentability, tedy sledováním vývoje výsledku hospodaření a tržeb 

zároveň. Tak má společnost předpoklady stát se bonitním podnikem. 
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