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1 Úvod 

V dnešní době je ekonomika velmi proměnlivá a ovlivněna různými ekonomickými 

změnami a krizemi, proto dobrá výkonnost a hospodaření podniku je velmi důležitou složkou 

fungování na trhu. Každý podnik by měl znát své silné a slabé stránky, aby byl co nejvíce 

konkurenceschopný a dokázal se neustále zlepšovat. Z těchto důvodů je důležité, aby podnik 

neustále vyhodnocoval svou finanční situaci a podnikal investice ke zlepšení své výkonnosti 

a efektivnosti. 

Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti LANEX a.s. za 

období 2010 – 2012. Bude posouzena finanční situace, vývoj v daném období, dopad 

ekonomické krize na podnik a návrh na zlepšení, který může podnik posunout dále 

a pomoci ke zlepšení jeho hospodaření. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí zahrnujících šest kapitol.  První 

částí je část teoretická, jež rozebírá podstatu finanční analýzy, typy a zdroje informací 

a jednotlivé metody finanční analýzy zahrnující poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní 

modely. Tato část je také zaměřena na teoretické představení podniku, na který v druhé části 

práce budou aplikovány metody finanční analýzy. 

Druhá část, část aplikační, spočívá v aplikaci teoretických poznatků do podmínek 

podniku. Tato část bude zahrnovat horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty a cash flow v období 2010 – 2012, následný výpočet rozdílových ukazatelů, 

poměrové analýzy, ekonomické hodnoty, bonitních a bankrotních modelů. Aplikační část 

bude ukončena zhodnocením výsledků, na základě kterých budou navrhnuty doporučení, jež 

by mohly zlepšit hospodaření podniku.  
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2 Charakteristika vybraného podniku 

2.1 Základní údaje 

Obecné informace 

Název firmy:   LANEX a.s. 

Sídlo:    Hlučínská 1/96 Bolatice 

IČ:    28223209 

DIČ:    CZ28223209 

Spisová značka v OR:  Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě 

Údaje o cenných papírech 

Druh:    Akcie 

Forma:    Kmenová akcie na majitele 

Podoba   Listinná 

ZK zapsaný:   222 300 000,- Kč 

Jmenovitá hodnota akcie: 90 000,- Kč 

Společnost LANEX a.s. má k 31.12.2012 tři dceřiné společnosti, ve kterých má níže 

uvedené podíly na ZK: 

 100% podíl v hodnotě 926 tis. Kč v dceřiné společnosti LANEX Polska Sp. z o.o. 

Dabrowa Gornicza v Polské republice, 

 95% podíl v hodnotě 380 tis. Kč v dceřiné společnosti Q-FLEX, spol. s.r.o. se sídlem 

v Bolaticích, 

 66% podíl v hodnotě 21 397 tis. Kč v dceřiné společnosti LANEX-KANAT O.O.O. se 

sídlem v Orlu v Ruské federaci.  

2.2 Historie 

Počátky této společnosti spadají až do března roku 1949, kdy na výrobě lan začala 

pracovat Slezská provazárna, jež v 50. letech minulého století prošla několika organizačními 

změnami. Největší změnou bylo začlenění podniku JUTA Dvůr Králové nad Labem v roce 

1958. V rámci JUTY působil bolatický závod až do roku 1990. V tomto roce se vyčlenil a 

vznikl samostatný právní subjekt LANEX s. p. 

Důležitým rokem byl pro LANEX rok 1992, v němž došlo ke schválení privatizačního 

projektu Ministerstvem průmyslu. LANEX se k 1. květnu 1992 stává akciovou společností. 

Postupem času pozice LANEXU a.s. na trhu sílila. Výroba byla rok od roku vyšší a 

společnost se dále úspěšně rozvíjela. V roce 1997 TÜV CERT Mnichov udělil LANEXu 
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certifikát jakosti podle EN ISO 9001. Docházelo také k rozšíření výrobních ploch a růstu 

zaměstnanců.  

Začátkem nového tisíciletí byla založena první zahraniční dceřiná společnost LANEX 

Polska Sp. z o.o. O rok později dochází k vytvoření dvou strategicko-podnikatelských 

jednotek: SPJ I Flexibilní obaly a SPJ II Lana a vlákna. Firma už tehdy měla 832 zaměstnanců 

a roční obrat okolo 842 mil. Kč. V roce 2003 byla založena dceřiná společnost s pořadovým 

číslem 2 – LANEX Slovakia se sídlem v Brezně pro výrobu vaků. O dva roky později 

LANEX založil třetí dceřinou společnost Q-FLEX, stal se členem evropské asociace výrobců 

lan, motouzů a sítí – EUROCORD, a exportoval do více než 45 zemí světa.  

Roku 2008 proběhla změna akcionářské struktury a došlo k nákupu 100% podílu ve 

společnosti  SINGING ROCK s.r.o. Rok na to dochází k procesu fúze a společnost SINGING 

ROCK se stává třetí podnikatelskou jednotkou – SPJ III.  LANEX také přežil v roce 2009 

přetrvávající hospodářskou krizi, jež se promítla prudkým propadem poptávky a zakázek 

v celosvětovém měřítku. Rok 2010 přinesl postupné zvyšování obratu. Dochází k založení 

dceřiné společnosti LANEX KANAT O.O.O v ruském Orlu. V roce 2011 proběhla akvizice 

společnosti RAVELTIK s.r.o. za účelem rozšíření nabídky značky SINGING ROCK. Zároveň 

došlo k transformaci SPJ Flexibilní obaly do sesterské společnosti LANEX Packaging s.r.o. 

O rok později byl realizován prodej dceřiné společnosti LANEX Slovakia s.r.o. sesterské 

společnosti LANEX Packaging s.r.o., která byla následně prodána.  Nyní má LANEX s.r.o. 

roční obrat přesahující 1 mld. Kč a zaměstnává přes tisíc osob. 

2.3 Organizační struktura  

Společnost je řízena v níže vedené organizační struktuře, jež člení LANEX a.s. 

na strategicko-podnikatelské jednotky (SPJ).  SPJ jsou samostatné organizační jednotky, které 

nemají právní subjektivitu a možnost samofinancování, ale v ostatních oblastech mají 

vysokou míru nezávislostí, kompetencí a zodpovědností (výroční zpráva, 2012). 
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Obr. 2.1 Organizační struktura  

Zdroj: výroční zpráva (2012) 

2.4 Výrobní sortiment 

Předmětem podnikání LANEXu a.s. dle výpisu obchodního rejstříku jsou tyto 

činnosti: 

 „silniční motorová doprava  

o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o hmotnosti do 3,5 tuny, 

o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o hmotnosti nad 3,5 tuny, 

o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o hmotnosti do 3,5 tuny, 

o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o hmotnosti nad 3,5 tuny. 

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

(obchodní rejstřík, 2013, 12).  

Výrobní sortiment společnosti LANEX a.s. je rozdělen na strategické sortimentní 

skupiny, má svůj vlastní produktový vývoj, který je organizovaný pro každou strategicko-

podnikatelskou jednotku. Vývojové útvary zajišťují sledování nových trendů a formou 

inovací či vlastního vývoje nových produktů hledají cesty odlišení, vylepšená vlastností 

užitku a především snižování nákladů. Mezi klíčové strategické sortimentní skupiny patří 

bezpečnostní dynamická a statická lana, osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky a 

horolezecké pomůcky, zaváděcí lana pro papírenské stroje, lana pro lodní dopravu, 

polypropylenová a polyethylenová vlákna a pásky, vlákna pro umělé trávníky a 

velkoobjemové vaky (výroční zpráva, 2012).  
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3 Popis použitých metod finanční analýzy 

Tato kapitola je zaměřená na základní teoretická východiska finanční analýzy 

a na popis jednotlivých metod finanční výkonnosti. Jednotlivé podkapitoly popisují finanční 

analýzu, její metody a využití při hodnocení výkonnosti podniku. 

V této metodice budou použity analýzy (rozbor složitých výsledků a rozklad na 

jednodušší), syntézy (spojování dvou a více hodnot do jednoho celku), srovnání dosažených 

výsledků za různá období a závěrečné hodnocení na základě dosažených výsledků. Data 

budou získaná a následně zpracovaná z výročních zpráv podniku LANEX za roky 2010 – 

2012, kde budu čerpaná zejména z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow. 

3.1 Původ finanční analýzy 

Vznik finanční analýzy je pravděpodobně starý jako vznik peněz. Kolébkou finanční 

analýzy jsou Spojené státy americké, kde se jednalo pouze o teoretické práce, jež s praktickou 

analýzou neměly nic společného. Z praktického hlediska je finanční analýza využívána už po 

několik desetiletí. Vyvíjely se přirozeně podle doby, ve které měly fungovat. Struktura těchto 

analýz se měnila v době, kdy člověk do značné míry začal využívat počítač, neboť v tom 

smyslu se změnily i matematické principy a důvody, které vedly k jejich sestavování. 

V Čechách se počátek finanční analýzy vyznačuje počátkem minulého století. Jednalo 

se o období druhé světové války, kdy se poprvé seznamuje s pojmem „analýza bilanční“ ve 

spise prof. dr. Pazourka „Bilance akciových společností“. Po druhé světové válce se začíná 

objevovat pojem finanční analýza, jež sloužila pro rozbor finanční situace podniku, odvětví 

nebo státu. V našich podmínkách se dosti projevil zásah americké a britské terminologie. 

Pojmu finanční analýzy se u nás začíná hojně používat až po roce 1989 (Růčková, 2007). 

3.2 Význam finanční analýzy 

Finanční analýza je první krok k moudrému rozhodování, který má smysl především 

jako logický prostředek hodnocení a porovnávání údajů a vytváření nové informace, která je 

hodnotnější než jednotlivé primární údaje. Vybraný analytický nástroj musí být v souladu 

s konkrétní úlohou, jež má vyřešit.  Finanční analýza nám pomáhá dospět k určitým závěrům 

o celkovém stavu podniku. Představuje hodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku. Za předpokladu, že podnik disponuje 

dostatečným množstvím dat, není finanční analýza složitým nástrojem. Jedná se sice o pracný, 

ale za to velmi užitečný proces pro podnikatele a manažery. Hlavním účelem je vyjádření 
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komplexní majetkové a finanční situace podniku, podchycení všech složek a zhodnocení 

stavu podniku. Finanční situace je dána výkonností a finanční pozicí podniku.  

Cílem této analýzy je určit finanční situaci podniku, identifikovat slabé stránky, které 

by mohly vést v budoucnosti k problémům či nežádoucím situacím, jež by mohly 

determinovat silné stránky, na kterých by podnik mohl stavět a které jsou v celém podnikání 

nejdůležitější. Základním nástrojem je výpočet a interpretace finančních poměrových 

ukazatelů. Finanční analýza je tedy metodou poměřující získané údaje mezi sebou navzájem 

(Blaha, Jindřichovská, 2006). 

3.3 Časové hledisko 

Finanční analýza má z časového pohledu smysl hned ve dvou rovinách. V té první se 

ohlížíme do minulosti a hodnotí se, jak se firma vyvíjela do současnosti. Tou druhou rovinou 

je fakt, že nám analýza slouží jako základ pro finanční plánování ve všech časových rovinách. 

Umožňuje nám jak krátkodobé plánování, které je spojené s běžným chodem firmy, tak 

strategické, související s dlouhodobým rozvojem firmy.  

Hodnotíme-li firemní minulost, pracujeme s daty ex-post a máme podklady pro 

zpracování finanční analýzy. Výsledky jsou poté vstupními údaji pro finanční plánování, které 

pracuje s daty ex-ante a zkoumá finanční perspektivy konkrétní společnosti (Růčková, 2007). 

3.4 Zdroje vstupních informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza je založena na použitých vstupních informacích, proto můžeme říct, 

že kvalitní finanční analýza vyžaduje kvalitní a komplexní vstupní informace. Důvodem pro 

toto tvrzení je fakt, že musíme zachytit všechna data, která by mohla jakkoliv zkreslit 

výsledky hodnocení situace podniku. Podle dostupnosti rozdělujeme vstupní informace na 

externí a interní. 

Externí informace pocházejí z vnějšího prostředí a týkají se tedy nejen podniku jako 

takového, ale také domácího a zahraničního okolí podniku. Zde patří informace plynoucí 

z mezinárodních analýz, analýzy národního hospodářství či odvětvových analýz. Dále pak se 

tady můžou zařadit informace z oficiálních statistik nebo burzovní informace z odborného 

tisku. K nefinančním informacím tohoto typu patří postavení na trhu, konkurence, opatření 

vlády a kvalita managementu. 

Interní informace se bezprostředně dotýkají analyzovaného podniku, avšak všechny 

nejsou veřejně dostupné. Mezi veřejně dostupné informace, které se běžně využívají pro 

zpracování základní finanční analýzy, patří data z účetní závěrky. Účetní závěrka se skládá 

z rozvahy (bilance), výkazu zisku a ztráty a přílohy, ve které je zahrnut přehled o peněžních 
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tocích a o změnách vlastního kapitálu. Tyto informace jsou snadno dostupné, ale musíme zde 

počítat se značným časovým zpožděním závisejícím na dané společnosti. 

Budeme-li chtít dohledat informace týkající se veřejně obchodovatelné společnosti, 

pak nejjednodušší je dostupnost přes webové stránky Komise pro cenné papíry (www.sec.cz). 

Menší firmy tento způsob prezentace svých finančních výsledků nevyužívají. Základní 

informace o těchto firmách lze zjistit pomocí Obchodního rejstříku (www.justice.cz). Pro 

finanční informace je potřeba oslovit místně příslušný Obchodní rejstřík, kterému mají i 

menší firmy povinnost prezentovat své výsledky hospodaření. 

Základní data bývají nejčastěji čerpána z účetních výkazů, jež můžeme rozdělit na 

účetní výkazy finanční a vnitropodnikové účetní výkazy. Účetní výkazy finanční jsou externí 

výkazy, protože poskytují informace zejména externím uživatelům. Dávají přehled o stavu a 

struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a peněžních tocích. 

Tvoří základ všech informací pro firemní finanční analýzu a to vzhledem k faktu, že jde o 

veřejně dostupné informace. Povinností firmy je nejméně jednou ročně tyto informace 

zveřejnit. Vnitropodnikové účetní výkazy nemají právně závaznou normu a vycházejí 

z vnitřních potřeb každé firmy, ale právě jejich využití vede ke zpřesnění výsledků finanční 

analýzy a umožní eliminovat riziko odchylky od reality, protože se jedná o výkazy, jež mají 

častější frekvenci sestavování a umožňují vytváření podrobnějších časových řad. 

Vycházíme-li z finanční analýzy, tak jejím hlavním úkolem je ověřit schopnost 

podniku udržet majetkovou a finanční stabilitu. Pro úspěšné zpracování finanční analýzy jsou 

důležité zejména tyto základní účetní výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

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

3.4.1 Rozvaha 

Rozvaha je považována za hlavní účetní výkaz, zachycující bilanční formu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiv) a zdrojů jejich financování (pasiv) 

k určitému časovému okamžiku.  

Základním pravidlem rozvahy je: AKTIVA = PASIVA, což znamená, že suma 

veškerého majetku podniku se musí vždy rovnat sumě zdrojů použitých na jeho krytí.  

AKTIVA 

Aktiva jsou položky zachycující stav majetku firmy. Jejich struktura je rozdělena do 

čtyř základních skupin: 



12 

 

 dlouhodobý majetek, 

 oběžná aktiva, 

 pohledávky za upsaný kapitál, 

 časové rozlišení (ostatní aktiva). 

Dlouhodobý majetek je definován jako majetek, který je používán a spotřebován 

nejdříve za jeden rok. Dále se člení na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek. Jeho opotřebení se do nákladů firmy dostává 

v podobě odpisů. Jako všude tak i tady existují výjimky, kdy ne všechny položky 

dlouhodobého majetku mohou být odepisovány (pozemky, sbírky, umělecká díla nebo 

finanční investice). Z hlediska finanční analýzy zde sledujeme především, jak se určitý 

dlouhodobý majetek využívá, jakými změnami prochází a jak se mění jeho složení. 

Oběžná aktiva neboli krátkodobý majetek, zachycují takové položky, jejichž doba 

využití je menší než jeden rok. Tato část majetku má tu výhodu, že je rychle převoditelná na 

peníze, které slouží ke krytí splatných závazků. Patří zde krátkodobý finanční majetek (peníze 

v pokladně, na účtech, krátkodobé cenné papíry, krátkodobé obligace, směnky pořízené za 

účelem obchodování), zásoby zahrnující veškerý materiál, suroviny, polotovary, 

nedokončenou výrobu nebo hotové výrobky a v neposlední řadě do oběžných aktiv patří také 

pohledávky. Pro finanční analýzu mají tyto položky význam pro zjišťování likvidity podniku. 

Pohledávky za upsaný základní kapitál představují upsaný, ale dosud nesplacený stav 

akcií nebo majetkových podílů. 

Poslední skupinou jsou časová rozlišení. Zde patří náklady a příjmy příštích období. 

Většinou mají zanedbatelný charakter, a proto pro finanční analýzu jim nebude věnovaná 

příliš velká pozornost. 

PASIVA 

Pasiva se skládají z položek, jež kryjí majetek podniku. Členíme je do tří skupin: 

 vlastní kapitál, 

 cizí zdroje, 

 časové rozlišení (ostatní pasiva). 

Hlavní složkou vlastního kapitálu je základní kapitál. Způsob jeho tvorby závisí na 

právní formě podnikání a může být tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků, 

prodejem akcií nebo splacením členských vkladů. Dále zde patří kapitálové fondy, fondy ze 

zisku a výsledek za hospodaření (z minulých let a za běžné účetní období). 
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Cizí zdroje pokrývají položky evidující jednotlivé dluhy podniku. Podrobněji se člení 

dle časového hlediska na krátkodobé a dlouhodobé. Do této skupiny patří rezervy, bankovní 

úvěry a závazky podniku. 

Tak jako u aktiv mají účty časové rozlišení stejný charakter. Zachycují zde výdaje a 

výnosy příštích období.  Většinou také zahrnují malé částky, které nemají vliv na finanční 

analýzu, proto se v analýzách nezohledňují (Dluhošová, 2010). 

Tab. 3.1 Základní rozvaha 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

Pohledávky za upsaný kapitál Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy ze zisku 

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření minulých let 

Oběžná aktiva 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

Zásoby Cizí zdroje 

Dlouhodobé pohledávky Rezervy 

Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky 

Ostatní aktiva Bankovní úvěry a výpomoci 

Časové rozlišení Ostatní pasiva 

 Časové rozlišení 

Zdroj: vlastní vypracování 

3.4.2 Výkaz zisku a ztráty 

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

hospodaření za určité období.  Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů 

podniku. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů, nikoliv pohyb příjmů a výdajů. Stejně jako 

rozvaha je sestavován jednou ročně. 

Pomocí výkazu zisku a ztráty se podnik snaží najít odpověď na otázku, jak jednotlivé 

položky výkazu ovlivnily výsledek hospodaření. Informace z tohoto výkazu jsou důležitým 

podkladem při hodnocení životnosti podniku. Výstupem je výsledek hospodaření, který má 

v rámci struktury několik stupňů. Jednotlivé výsledky hospodaření se navzájem liší podle toho 

jaké náklady a výnosy zahrnují. 
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Obr. 3.1 Výkaz zisků a ztráty 

 

Zdroj: vlastní zpracování (Růčková, 2007) 

Hlavní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty je v tom, že rozvaha zachycuje 

aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, výkaz zisku a ztráty se vztahuje vždy 

k určitému časovému intervalu. Jedná se o přehled výsledkových operací za tento interval. 

Výkaz zisku a ztráty obsahuje tokové veličiny založené na kumulativní bázi. Problémem je, 

že nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky (příjmy a výdaje). 

Výsledný čistý zisk tedy nedosahuje skutečné dosažené hotovosti za dané období (Růčková, 

2007). 

3.4.3 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (cash flow) 

Jedná se o moderní a poměrně mladou metodu finanční analýzy sledující peněžní toky. 

Do České republiky tato metoda dorazila na konci 20. století z USA.  

Cash flow je účetním výkazem srovnávajícím bilanční formu příjmů a výdajů za určité 

období. Slouží k posouzení skutečné finanční situace v podniku a poukazuje na to, kolik 

peněžních prostředků podnik vytvořil a na co je použil. Tento výkaz také dokládá fakt, že 

peníze a zisk nejsou jedno a totéž. CF má dvě metody sestavení: 

 přímá metoda – provede se totální bilance všech příjmů a výdajů, přičemž CF se určí 

jako rozdíl (PSPP + suma příjmů – suma výdajů = KSPP), 

Výsledek 
hospodaření

VH provozní

VH z finančních 
operací

VH za běžnou činnost

VH mimořádný

VH za účetní období

VH před zdaněním
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 nepřímá metoda – výhodnější a přehlednější pro rozborové účely, CF je stanoven jako 

součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a přírůstků/úbytků 

příslušných položek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu (Růčková, 2007). 

Rozlišujeme zde tři základní části:  

 provozní činnost – nejdůležitější část tohoto výkazu. Díky této části zjistíme, do jaké 

míry výsledek hospodaření za běžnou činnost skutečně odpovídá vydělaným penězům 

a jak je produkce ovlivněna změnami pracovního kapitálu (zásoby, pohledávky, 

závazky) a časovým rozlišením nákladů a výnosů. Patří zde také odpisy, které tvoří 

finanční zdroje, neboť se jedná o fiktivní náklad, s kterým nejsou spojeny výdaje,  

 investiční činnost – patří tady aktivity související s pohybem investičních aktiv. Tato 

oblast zahrnuje pohyb dlouhodobého majetku, transakce na finančním trhu a 

poskytovaní úvěrů či půjček spřízněným firmám, 

 finanční činnost – spadají zde všechny finanční transakce - střednědobé a krátkodobé 

půjčky, příjem a splátky úvěrů, výdej a splátky obligací, emise akcií (Dluhošová, 

2010). 

Tab. 3.2 Nepřímý způsob výpočtu CF 

Symbol Položka Hodnota 

EAT + Čistý zisk   

ODP + Odpisy   

∆ ZAS - Změna stavu zásob   

∆ POHL - Změna stavu pohledávek   

∆ KZAV - Změna stavu krátkodobých závazků   

CFprov = Cash flow z provozní činnosti   

∆ DA - Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice)   

CFinv = Cash flow z investiční činnosti   

∆ BÚ + Změna bankovních úvěrů   

∆ NZ + Změna nerozděleného zisku minulých let   

DIV - Dividendy   

EA + Emise akcií   

CFfin = Cash flow z finanční činnosti   

CFcelk = Celkový Cash flow (CFprov + CFinv + CFfin)   

Zdroj: vlastní zpracování (Dluhošová, 2010) 
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3.5 Vzájemné vztahy mezi účetními výkazy 

Vzájemné vazby účetních výkazů zachycuje tříbilanční systém. Rozvaha je souhrnný 

účetní výkaz, který zobrazuje stav majetku podniku podle jednotlivých druhů a finanční 

zdroje krytí tohoto majetku k danému datu. Výkaz zisku a ztráty je souhrnný výkaz nákladů a 

výnosů za dané období. Rozvaha nám dává informaci o absolutní velikosti výsledku 

hospodaření, ale způsob vzniku tohoto výsledku zobrazuje pouze výkaz zisku a ztráty. 

Vysvětluje, jaké náklady a výnosy byly zapotřebí, aby byl daný výsledek hospodaření 

dosažen. 

Prvkem, který spojuje rozvahu s výkazem zisku a ztráty, je výsledek hospodaření. 

Spojovacím prvkem cash flow a rozvahy jsou peněžní prostředky. Podrobněji viz. obr. 3.2 

(Dluhošová, 2010). 

Obr. 3.2 Vazby mezi finančními výkazy 

Zdroj: (Dluhošová, 2010, str. 63) 

3.6 Metody finanční analýzy 

Díky rozvoji matematických, statistických a ekonomický věd, vzniklo nespočetné 

množství metod zabývajících se hodnocením finanční situace podniku. Volba správné metody 

je velice důležitá a je důležité dbát na: 

 účelnost – firma si musí předem stanovit cíl a finančnímu analytikovi musí být předem 

jasné, k čemu má výsledná analýza sloužit. Pro každou firmu se hodí individuální 

soustava ukazatelů a druh metody, protože je nutné provést interpretaci citlivě, ale 

musí se dbát na rizika, která jsou spojena s chybným použitím analýzy, 
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 nákladnost – analýza si vyžaduje čas a kvalifikovanou práci, jež je spojená s různými 

náklady, které by měly být pokryté přiměřenou návratností, 

 spolehlivost – zvyšuje se kvalitním využitím všech dostupných údajů. Čím 

spolehlivější informace informační analytik má, tím by měly být jeho výsledky 

analýzy spolehlivější.  

Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou položky z účetních výkazů anebo 

hodnoty z nich odvozené. Důležitou roli u finanční analýzy zastává časové hledisko, proto je 

třeba rozlišovat veličiny stavové a tokové, kdy stavová je odrazem zachycení základních 

údajů k určitému časovému okamžiku a toková se zabývá údaji za určité období. Metody jsou 

neustále rozšiřovány a vylepšovány proto také roste počet kritérií pro členění finanční 

analýzy. 

Dalším typem členění, v dnešní době více používaným, je členění na extenzivní 

(objemové) a intenzivní (relativní). Extenzivní ukazatelé přestavují kvalitu udávanou 

v přirozených jednotkách a jsou vlastníky informací ohledně rozsahu i objemu analyzované 

položky. Extenzivní ukazatelé se dále dělí na stavové, tokové, rozdílové a nefinanční. 

Intenzivní ukazatelé vyjadřují míru využívání extenzivních ukazatelů. Zpravidla jde o rozdíl 

dobou extenzivních ukazatelů. Existují dva druhy intenzivních ukazatelů: stejnorodé a 

různorodé (Růčková, 2007). 

Obr. 3.3 Členění finančních ukazatelů 

 

Zdroj: vlastní zpracování (Růčková, 2007) 

finanční ukazatelé

extenzivní

stavové
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Metody finanční analýzy můžou být členěny různými způsoby. Členěny můžou být na 

metody deterministické a matematicko-statické. Podrobnější členění je vyobrazeno na 

obr. 3.4.  

Obr. 3.4 Základní členění metod finanční analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování (Dluhošová, 2010) 

Deterministické metody jsou používány především pro nižší počet období a také při 

sestavování běžné finanční analýzy. Tyto metody jsou používány převážně pro analýzu 

souhrnného vývoje, analýzu odchylek, analýzu struktury a kombinaci analýzy trendů a 

sktruktury. 

U matematicko-statistických metod se přihlíží k většímu počtu časových období. 

Založeny na exaktních metodách, při vytváření důležitou roli hraje statistická náhodnost dat. 

Matematicko-statistické metody jsou určeny hlavně k posouzení determinantů a faktorů 

vývoje a ke stanovení kauzální závislostí a vazeb (Dluhošová, 2010). 
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3.6.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza pracuje s daty, které jsou nejčastěji získány z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. Používá se k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku a kapitálu 

podniku. Sledují se změny absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase, tyto změny zobrazuje 

(3.1) a také se sledují relativní (procentuální) změny, které zobrazuje (3.2). Velmi ilustrativní 

a působivé je grafické zobrazení změn vybraných položen. Změny položek výkazů jsou 

zobrazeny horizontálně, odkud plyne i název analýzy (Sedláček, 2011). 

 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 = ∆𝑈𝑡,      (3.1) 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑈𝑡−𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
=

∆𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
,       (3.2) 

 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je předchozí rok (Dluhošová, 2010). 

3.6.2 Vertikální analýza (analýza struktury) 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé složky kapitálu a majetku, tzv. strukturu pasiv a 

aktiv podniku. Z názvu této analýzu si můžeme odvodit, že při vyjádření jednotlivých 

komponentů se bude postupovat shora dolů. Základem pro procentuální vyjádření se bere 

výkaz zisku a ztráty a z rozvahy celková hodnota aktiv v podniku. Tato analýza se používá 

pro srovnání v čase (časových vývojových trendů v podniku za více let) a v prostoru 

(porovnání různých firem navzájem). Obecný vzorec je vyjádřen (3.3) (Sedláček, 2011). 

 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝑈𝑡

∑𝑈𝑡
,          (3.3) 

 

kde Ut je hodnota dílčího ukazatele, ∑𝑈𝑡 je velikost absolutního ukazatele (Dluhošová, 

2010). 

3.6.3 Analýza cash flow 

U této analýzy se jedná o stejný přístup jako u vertikální a horizontální analýzy. 

U jednotlivých položek se sledují jejich změny v čase nebo poměru vůči relevantní celkové 

sumě. Vychází se zde z údajů ze dvou či více po sobě jdoucích obdobích. Sledovaným 

obdobím může být rok, ale je možné se zaměřit i na kratší časové období (pololetí, čtvrtletí, 

měsíc). Získané výsledky poskytují informace o tendencích, jež mají vliv na finanční vývoj a 

umožňují lépe odhadnout další směřování (Grünwald, Holečková, 2007). 
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3.6.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analyzuje takové účetní výkazy, ve kterých jsou zobrazeny tokové položky (výkaz 

zisku a ztráty a výkaz cash flow). Rozdílové fondy se se také označují jako fondy finančních 

prostředků nebo finanční fondy. Patří zde tyto nejpoužívanější fondy: čistý pracovní kapitál, 

čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond.  

3.6.4.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Je nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem vypočtený rozdílem celkových 

oběžných aktiv (OA) a celkovými krátkodobými dluhy (CKkr). Jsou vymezeny splatností 1 

roku až po 3 měsíční splatnost, což umožnuje v běžných aktivech oddělit tu část finančních 

prostředků, jež je určena na brzkou úhradu krátkodobých závazků od části, která je relativně 

volná - finanční fond (Sedláček, 2011). 

Čistý pracovní kapitál se dá vypočíst na základě dvou vzorců: 

 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝐴 − 𝐶𝐾𝑘𝑟,         (3.4) 

Č𝑃𝐾 = 𝐷𝑍 − 𝑆𝐴,           (3.5) 

 

kde OA jsou celková oběžná aktiva, CKkr jsou celkové krátkodobé dluhy, DZ jsou 

dlouhodobé zdroje a SA jsou stálá aktiva.  

Z obou vzorců bychom měli dostat stejnou výslednou hodnotu. Velikost ČPK závisí 

na skladbě bilance podniku. Ke zvyšování ČPK dochází při zvýšení OA (DZ) nebo snížením 

CKkr (SA), ke snižování ČPK dochází při snižování OA (DZ) nebo zvyšováním CKkr (SA). 

Aby byl podnik dostatečně likvidní, mělo by platit pravidlo OA > CKkr nebo DZ > SA. 

3.6.4.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky neboli peněžní fond je ukazatelem vypovídajícím o 

okamžité likviditě splatných krátkodobých závazků. Výpočet se provede rozdílem mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitými splatnými závazky. Mezi pohotové peněžní 

prostředky řadíme peníze v hotovosti a na běžných účtech. Výhodou ukazatele je nízká 

souvislost s podnikovými oceňovacími technikami (Holečková, 2008). 

 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦   (3.6) 
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3.6.4.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPM) 

Nazýván také jako čistý peněžní majetek. Představuje kompromis mezi ČPK a ČPP. 

Kromě pohotových prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do běžných aktiv mimo jiné 

krátkodobé pohledávky, s výjimkou nevymahatelných (Holečková, 2008). 

 

Č𝑃𝑀 = 𝑂𝐴 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑁𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎  (3.7) 

3.6.5 Poměrová analýza 

Finanční poměrová analýza se zabývá strukturou aktiv podniku, kvalitou a intenzitou 

jejich využívání, způsobem financování aktiv, strukturou nákladů, ziskovostí firmy, 

solventností a likviditou. Důležitým rysem poměrové analýzy je schopnost porovnat výsledky 

za několik období hospodaření podniku. Může být použita i k mezipodnikovému srovnání. 

Poměrové ukazatele přibližují souvislosti mezi jednotlivými finančními veličinami. Jedná se o 

poměr jedné položky či skupině položek k jiné za předpokladu, že mezi nimi existuje 

vzájemná souvislost. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak srovnat aktuální informace dané 

firmy s informacemi z její minulosti a informacemi jiných podniků. 

Je tvořena velkým počtem poměrových ukazatelů, jež mohou analytiky upozornit na 

konkrétní problém. Tyto ukazatele jsou rozčleněny do několika skupin (Blaha, Jindřichovská, 

2006): 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele tržní hodnoty. 

3.6.5.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita (ziskovost vloženého kapitálu) patří k nejdůležitějším charakteristikám 

podnikatelské činnosti. Jedná se o měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, pomocí 

investovaného kapitálu dosáhnout zisku a slouží k hodnocení efektivnosti dané činnosti. Je 

definována jako poměr určitého zisku a vloženého kapitálu (Dluhošová 2010). 

Pro finanční analýzu jsou důležité 3 kategorie zisku, jež nalezneme ve výkazu zisku a 

ztrát: 

 EAT (earnings after taxes) – zisk po zdanění neboli čistý zisk (NP – net profit), 

 EBT (earnings before taxes) – zisk před zdaněním, 



22 

 

 EBIT (earnings before interest and taxes) – zisk před odečtením úroků a daní. 

Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) vyjadřuje ziskovou marži podniku. Tento 

ukazatel by měl mít stoupající tendenci. Nejčastěji je používána pro mezipodnikové srovnání 

v čase. Výsledná hodnota udává, jak firma dokáže využít dostupné prostředky ke tvorbě zisku 

- kolik zisku přinese KČ tržeb (Pavelková, Knapková, 2009). 

 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
           (3.8) 

 

Rentabilita aktiv (ROA – return on assets) je klíčovým ukazatelem měřícím 

výkonnost (produkční sílu) podniku. Jedná se o ukazatel produkce zisku využitím majetku 

podniku nehledě na tom, z jakých zdrojů byl majetek získán. Dosazením příslušných hodnot a 

dopočítání ROA (3.9) nebo (3.10) získáme přehled o tom, kolik zisku vydělá KČ majetku 

vložená do podnikání. Čím vyšší je výsledek, tím je stav v podniku příznivější (Pavelková, 

Knapková, 2009). 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
,         (3.9) 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇+ú𝑟𝑜𝑘𝑦(1−𝑡)

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
,        (3.10) 

 

kde „úroky(1-t)“ jsou zdaněné úroky, t je sazba daně z příjmu. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloženého majiteli podniku. Pomocí ROE se investoři mohou informovat o tom, s jakou 

intenzitou je kapitál reprodukovatelný v souvislosti s rizikem investice. Pro investora je 

důležité vědět, aby výsledné ROE bylo vyšší než úroky. Tento ukazatel může růst na základě 

zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě nebo při poklesu 

úročení cizího kapitálu. Pokud hodnota ukazatele bude trvale nižší nebo rovna výnosnosti 

cenných papírů garantovaných státem, bude podnik s největší pravděpodobností odsouzen 

k zániku, protože investoři nebudou mít zájem zde vložit své prostředky (Sedláček, 2011). 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
          (3.11) 
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„Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE – return on capital employed) 

hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení výkonnosti vlastního kapitálu 

spojeného s dlouhodobými zdroji, tj. zvýšením potenciálu zpoplatněnému kapitálu“ 

(Dluhošová, 2010, str. 81). Využívá se často k mezipodnikovému porovnání a platí, čím vyšší 

je ROCE, tak tím vyšší mají investoři zisk ze svých investic (Dluhošová, 2010). 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
      (3.12) 

 

Rentabilita nákladů (ROC – return on cost) jedná se o doplňkový ukazatel 

k rentabilitě tržeb (ROS). Platí zde, čím je nižší hodnota ukazatele, tím lépe podnik hospodaří, 

neboť 1 KČ tržeb dokázal vytvořit s nižšími náklady (Růčková, 2007). 

 

𝑅𝑂𝐶 = 1 −  
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
         (3.13) 

 

3.6.5.2 Ukazatele likvidity 

Likviditou se rozumí, schopnost podniku hradit své závazky včas a ve stanovené výši. 

„Ukazatelé likvidity v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) s tím, co je nutno 

zaplatit (jmenovatel)“ (Pavelková, Knapková, 2009, str. 31). V případě nízké likvidity se 

podnik může dostat do existenčních problémů a zkrachovat. Ukazatele likvidity jsou členěny 

podle likvidnosti položek jednotlivých aktiv. 

Běžná (celková) likvidita (likvidita III. stupně, current ratio) vyjadřuje, kolikrát jsou 

krátkodobé závazky pokryté oběžnými aktivy. Znamená to, do jaké míry by byl podnik 

schopen uspokojit své věřitele, kdyby okamžitě proměnil všechna svá oběžná aktiva na 

hotovost. Na druhou stranu, běžná likvidita nebere zřetel na strukturu oběžných aktiv 

z hlediska jejich likvidnosti a strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. 

Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5 (Pavelková, 

Knapková, 2009). 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
      (3.14) 

 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně, quick ratio, acid test). Doporučená hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5.  Při dosažení hodnoty 1 bude podnik 
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schopen vyrovnat své závazky bez toho, aby byl nucen prodat své zásoby. Vyšší hodnota 

pohotové likvidity potěší věřitele, ale naopak nepotěší vedení a akcionáře, protože velký 

objem oběžných aktiv, jež jsou vázané ve formě pohotových prostředků, přináší pouze 

minimální úrok. Pokud stav oběžných aktiv bude dosahovat nadměrných hodnot, bude to 

znamenat, že prostředky vložené do podniku nejsou využívány produktivně a tento fakt 

nepřímo působí na celkovou výnosnost vložených prostředků.  

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (3.15) 

 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně, cash ratio) představuje nejužší vymezení 

likvidity. Počítá pouze s nejlikvidnějšími složkami rozvahy. Doporučená hodnota ukazatele 

by měla být v rozmezí 0,9 – 1,1. Pro Českou republiku bývá dolní mez rozmezí rozšířena na 

0,6 a podle ministerstva průmyslu a obchodu je dolní mez dokonce ještě nižší a to 0,2, tato 

hodnota je označována za hodnotu kritickou. Při nedodržení těchto hodnot nemusí vždy 

výsledek znamenat finanční tíseň podniku, protože z rozvahy nemusí být zjevné například 

využívání konkurence.  

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (3.16) 

 

Mezi pohotové platební prostředky patří nejlikvidnější prostředky, jako jsou šeky, 

hotovost, peníze na bankovních účtech, směnečné pohledávky a některé druhy cenných papírů 

(Růčková, 2007). 

Ukazatele likvidity je mimo jiné vhodné doplnit o ukazatele struktury oběžných aktiv.  

Podíl pohledávek na oběžná aktiva má pozitivní růst v případě, že odběratelé 

pravidelně splácejí pohledávky. Pokud má podnik velké množství nedobytných pohledávek 

nebo pohledávek s velmi dlouhou dobou po lhůtě splatnosti, tak je pozitivní, pokud se 

ukazatel snižuje. 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑛𝑎 𝑂𝐴 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      (3.17) 
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Podíl zásob na oběžná aktiva by neměl být příliš vysoký, jelikož jsou zásoby 

nejméně likvidní položkou oběžných aktiv. Hodnota výsledku závisí na individuální potřebě 

podniku. 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑂𝐴 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
       (3.18) 

 

Krytí závazku cash flow udává hodnotu o schopnosti podniku splácet krátkodobé 

závazky z peněžního toku za určité období. 

 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢 𝐶𝐹 =  
𝐶𝐹

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
      (3.19) 

 

S analýzou likvidity je dále spojena důležitá kategorie, kterou je čistý pracovní kapitál, 

jež je zahrnut v kapitole 3.6.4.1. 

3.6.5.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí schopnost podniku využívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. 

Nejčastěji tyto ukazatele udávají počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv, nebo 

dobu obratu, což je převracená hodnota k počtu obrátek. Dávají nám informaci o tom, jak 

podnik hospodaří s aktivy, jejich jednotlivými složkami a jaký to má vliv na likviditu a 

výnosnost (Růčková, 2007). 

Obrátka celkových aktiv měří intenzitu využití celkového majetku. Udává, kolikrát 

se aktiva přemění na tržby za určité období (př. počet obratů za rok). Vyšší hodnota ukazatele 

odráží lepší hospodárnost podniku. Doporučuje se, aby minimální hodnota ukazatele byla 

minimálně rovna 1. Nižší hodnoty vypovídají o málo efektivním využití majetku (Knapková, 

Pavelková, Štekner, 2013). 

 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      (3.20) 

 

Doba obratu aktiv vyjadřuje, za kolik dnů dojde k obratu celkových aktiv v poměru 

k tržbám. Čím je hodnota ukazatele nižší, tím je to lepší. Hodnota je určena obratem fixního a 

pracovního kapitálu a je ovlivněna dynamikou tržeb. 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
      (3.21) 

 

Doba obratu zásob poskytuje informaci o tom, kolik dnů jsou zásoby vázané 

v podniku, než dojde k jejich spotřebě a přemění se na peněžní prostředky (Sedláček, 2011). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
       (3.22) 

 

Doba obratu pohledávek je ukazatelem, který uvádí průměrnou dobu splatnosti 

pohledávek. Vyjadřuje počet dnů, které musí podnik čekat, než obdrží platby od svých 

odběratelů. Hodnota toho ukazatele se srovnává s dobou splatnosti faktur. Pro možnost 

dalšího využití peněžních prostředků a lepší flexibilitě podniku, by měla být doba obratu 

pohledávek co nejkratší (Pavelková, Knapková, 2009).  

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (3.23) 

 

Doba obratu závazků poukazuje na vztah podniku vůči svým dodavatelům. Tento 

ukazatel vyznačuje platební morálku podniku. Výsledný ukazatel udává, za kolik dnů podnik 

uhradí své závazky dodavatelům. Z pohledu podniku by bylo nejlepší, aby výsledný počet dnů 

byl co nejvyšší, pro dodavatele co nejnižší. V porovnání s dobou obratu pohledávek by doba 

obratu závazků neměla být kratší (Knapková, Pavelková, Štekner, 2013). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
      (3.24) 

 

3.6.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znamená, že podnik využívá k financování majetku cizích zdrojů – dluhu. 

V reálné ekonomice každý velký podnik financuje část svého majetku z vlastních a část 

z cizích zdrojů. Použitím výhradně vlastního kapitálu by výrazně klesla výnosnost vloženého 

kapitálu. Na druhou stranu financováním výhradně z cizích zdrojů by sebou přineslo potíže 

při jeho získávání. Tento stav zákon ani nepovoluje, protože vyžaduje určitou výši vlastního 

kapitálu. Podstatou analýzy zadluženosti je najít optimální kapitálovou strukturu. Kapitálová 
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struktura představuje strukturu dlouhodobého kapitálu, ze kterého je dlouhodobý majetek 

financován (Růčková, 2007). 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (equity ratio) charakterizuje dlouhodobou 

finanční stabilitu a říká nám, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními 

zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Zvyšováním tohoto ukazatele se upevňuje 

finanční stabilita podniku, ale je nutné brát v potaz, že neúměrně vysoký ukazatel může vést 

k poklesu výnosnosti vložených prostředků. 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑉𝐾 𝑛𝑎 𝐴 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
       (3.25) 

  

Stupeň krytí stálých aktiv poměřuje dlouhodobý kapitál se stálými aktivy. 

Dlouhodobé zdroje by měly krýt stálá aktiva a hodnota ukazatele by měla být alespoň 100 %. 

Čím vyšší je ukazatel, tím je finanční stabilita podniku lepší.  

 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (3.26) 

 

Majetkový koeficient (equity multiplier) neboli finanční páka. Cílem tohoto ukazatele 

je dosažení optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů financování, tedy optimální 

zadluženosti. Čím vyšší je hodnota koeficientu, tím vyšší je míra zadluženosti podniku. 

 

𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
      (3.27) 

 

Celková zadluženost představuje podíl celkových závazků k celkovým aktivům a 

měří tak podíl k celkovému kapitálu, ze kterého je financován majetek podniku. Riziko 

věřitelů se zvyšuje přímo úměrně k hodnotě ukazatele. Zadluženost není jen negativní 

charakteristikou, protože není nezbytné, aby podnik využíval k financování jen vlastního 

kapitálu. Zadlužeností je ovlivněno jak věřitelské riziko, tak výnosnost podniku. 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      (3.28) 

 

Dlouhodobá zadluženost je analytickým ukazatelem celkové zadluženosti. Informuje 

nás, z jaké části jsou aktiva podniku financována dlouhodobým cizím kapitálem. 
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𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (3.29) 

 

Běžná zadluženost je analytickým ukazatelem celkové zadluženosti. Synonymem 

k běžné zadluženosti je název krátkodobá zadluženost. Vyjadřuje, z jaké míry jsou 

financována aktiva krátkodobým cizím kapitálem. 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (3.30) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu by se u stabilních podniků měla pohybovat v rozmezí 

80 % - 120 %. „Akceptovatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy a 

postoji vlastníků k riziku“ (Dluhošová, 2010, str. 79). 

 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑉𝐾 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
       (3.31) 

 

Úrokové krytí nám dokáže podat informaci ohledně efektivnosti vývoje hospodaření 

podniku. Jeli ukazatel nižší než 100 %, tak podnik nevydělává. Pokud je ukazatel roven 

100 %, podnik vydělává pouze na úroky, tedy vytvořený zisk je roven 0.  

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
        (3.32) 

 

Úrokové zatížení je převrácenou hodnotou úrokového krytí. Závisí na řadě faktorů – 

rentabilitě činnosti podniku, úrokové sazbě. Vypočítáním tohoto ukazatele zjistíme, jakou část 

celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Jestliže má podnik z dlouhodobého hlediska 

nízké úrokové zatížení, tak si může dovolit vyšší podíl cizích zdrojů (Dluhošová, 2010). 

  

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
        (3.33) 

 

3.6.5.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Tato skupina ukazatelů se zaměřuje na vztah cen akcií k zisku podniku a účetní 

hodnotě akcií. Jak pro investory, tak i pro podnik je užitečně tyto ukazatele sledovat. Vychází 
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se zde z účetních údajů a z údajů kapitálového trhu. Dá se použít jen u podniků, které jsou 

akciovými společnostmi a jejich akcie musí být obchodovatelné na kapitálovém trhu (Blaha, 

Jindřichovská, 2006). 

Čistý zisk na akcii (earnings per share, EPS) udává hodnotu, kolik čistého zisku a 

jakou maximální výši dividend je možné na jednu akcii vyplatit ze zisku podniku. Čím vyšší 

je hodnota EPS, tím příznivější je ohlas u investorů, což vede k růstu akcií a také růstu 

hodnoty podniku. 

 

𝐸𝑃𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑠ů 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
       (3.34) 

 

Price - Earnings ratio (P/E) udává počet let ke splacení akcie jejím výnosem. Velký 

vliv na tento ukazatel má faktor očekávání. Za předpokladu, že je poměr P/E nízký, tak i při 

relativně vysokém zisku mohou investoři odhadovat, že zisky budou do budoucna klesat. 

 

𝑃/𝐸 =  
𝑡𝑟ř𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑢 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
        (3.35) 

 

Dividendový výnos (dividend yield) zohledňuje skutečnou výši vyplacené dividendy. 

Tento ukazatel vyjadřuje, jaký procentuální podíl připadá akcionářům na dividendách vůči 

vloženým prostředkům (tržní ceně akcií). Investor bude akceptovat nižší dividendový výnos 

pouze tehdy, pokud tento pokles bude v budoucnu vykompenzován. 

 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑣ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 =  
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑜𝑢 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
     (3.36) 

 

Výplatní poměr (payout ratio) určuje, jaká část z čistého zisku je vyplacena 

v dividendách. Dává nám informaci o skutečné dividendové politice podniku. 

 

𝑉ý𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 =  
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑜𝑢 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑢 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
     (3.37) 

 

Market-to-Book ratio vyjadřuje poměr tržní hodnoty podniku k jeho účetní hodnotě. 

Tržní cena zdravého podniku by měla být vyšší než je jeho účetní hodnota. 

 

Market-to-Book ratio = 
∑𝑡𝑟ž𝑛í𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
     (3.38) 
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Účetní hodnota akcie (book value per share) odráží výkonnost a růst podniku, jedná 

se o žádoucí růst ukazatele. 

 

Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
     (3.39) 

 

3.6.6 Ekonomická přidaná hodnota 

EVA (economic value added), je jedním z kritérií hodnocení podniku. Tento ukazatel 

byl poprvé použit v 90. letech 20. století v USA a byl registrován pod značkou Stern Stewart 

& Co. EVA sleduje očekáváný výnos i investice vůči nákladům kapitálu. Investory zajímá, 

aby zjišťovaný výnos byl vyšší než nezbytná nákladovost. Pokud výnos bude vyšší, bude to 

znamenat, že je investice výdělečná.  

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶 ∙ 𝑊𝐴𝐶𝐶,      (3.40) 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∙ (1 − 𝑡) − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐶,     (3.41) 

 

kde t je daňová sazba v %, NOPAT (net operating profit after tax) je provozním 

výsledkem hospodaření po zdanění, C (capita) jsou investované peníze a WACC (weighted 

average cost of capital) jsou průměrné náklady na kapitál (Kislingerová, Hnilica 2008). 

Průměrné náklady na kapitál (WACC) vypočítáme podle (3.42). 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝐷  ∙ (1 − 𝑑) ∙
𝐷

𝐶
+ 𝑅𝐸 ∙

𝐸

𝐶
 ,     (3.42) 

 

kde RD jsou náklady na cizí kapitál, d je sazba daně z příjmů právnických osob, D je 

cizí kapitál, C je celkový dlouhodobě investovaný kapitál, E je vlastní kapitál a RE jsou 

náklady vlastního kapitálu. 

Tento ukazatel obsahuje základní funkce managementu (oceňování podnikové 

výkonnosti, rozpočet kapitálu a stimulační odměňování). EVA by se mohla využít místo 

některých běžných poměrových ukazatelů – ROA, EPS aj. EVA se v praxi ještě velmi 

neuchytila, protože je velice složité zjistit náklady vlastního kapitálu pro společnost, která 

neobchoduje na finančním trhu (Růčková, 2007). 
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3.6.7 Du Pont rozklad 

Jedná se o pyramidovou soustavu ukazatelů, jež rozkládá vrcholový ukazatel. Poprvé 

byl použit Donaldsonem Brownem v chemické společnosti. Má za úkol popsat vzájemnou 

závislost jednotlivých ukazatelů a také analyzovat vnitřní vazby v rámci pyramidového 

rozkladu. Poskytuje zajímavý rozklad, který zdůrazňuje vztah mezi ROE a ROA (Tagliani, 

2009). 

3.6.8 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

To této oblasti spadají bankrotní a bonitní modely. Obě tyto skupiny modelů si kladou 

za cíl přiřadit podniku jednu jedinou číselnou charakteristiku, podle které budeme schopni 

posoudit finanční zdraví podniku. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, k jakému účelu byly 

zhotoveny.  

3.6.8.1 Bankrotní modely 

Úkolem bankrotních modelů je informovat podnik o tom, zda je pravděpodobné, že jej 

postihne bankrot. Vychází z faktu, že každý podnik je ohrožen bankrotem, neboť vykazuje 

příznaky typické pro bankrot. Příznaky bankrotu se nejčastěji vyznačují problémem s běžnou 

likviditou, výší čistého pracovního kapitálu, problémy s rentabilitou celkového vloženého 

kapitálu (Růčková, 2007). 

Altmanův model (Altmanův index finančního zdraví podniku, Z-Score), díky 

jednoduchému výpočtu, je v České republice mimořádně oblíbený. Výpočet se provádí 

součtem pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha. Na základě 

diskriminační metody, stanovil Altman váhu jednotlivých ukazatelů, jež spočívá v třízení 

pozorovaných objektů do několika skupin podle určitých charakteristik. Tento model má 2 

varianty (Růčková, 2007). 

První varianta modelu popsaná podle (3.43). Používá pro podniky, jež veřejně 

obchodují na burze. Kritéria výsledku jsou taková: 

 Z ≥ 2,99 finanční stav podniku je uspokojivý, 

 1,81 < Z < 2,99 podnik patří do šedé zóny, 

 Z ≤ 1,81 podnik spěje k bankrotu. 

 

𝑍 = 1,2 𝑋1 + 1,4 𝑋2 + 3,3 𝑋3 + 0,6 𝑋4 + 1 𝑋5     (3.43) 

 

Za předpokladu, že podnik neobchoduje veřejně na burze, použijeme druhou variantu 

(3.44).  
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Kritéria výsledků jsou taková: 

 Z ≥ 2,9 podnik patří do pásma prosperity, 

 1,2 < Z < 2,9 podnik patří do šedé zóny, 

 Z ≤ 1,2 podnik spěje k bankrotu.  

 

𝑍 = 0,717 𝑋1 + 0,847 𝑋2 + 3,107 𝑋3 + 0,42 𝑋4 + 0,998 𝑋5,  (3.44) 

 

kde 𝑋1 =  
𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
,  

𝑋2 =  
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
= 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 č𝑖𝑠𝑡ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣, 

𝑋3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
,  

𝑋4 =  
úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
, 

𝑋5 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
. 

 

IN model sestavili Inka a Ivan Neumaierovi. Tento model umožňuje posoudit finanční 

výkonnost a důvěryhodnost českých podniků. Postupně byly vytvořeny čtyři modely IN95, 

IN99, IN01 a IN05. Poslední dva vytvořené, IN01 a IN05,  jsou komplexními indexy, které se 

zabývají věřitelskými i vlastnickými pohledy (Neumaierová, Neumaier, 2002). 

 Kritéria hodnocení u IN05 jsou taková: 

 IN05 > 1,6 v podniku uspokojivá finanční situace, 

 0,9 < IN05 ≤ 1,6 podnik se nachází v šedé zóně,  

 IN05 ≤ 0,9 podnik je ohrožen vážnými finančními problémy.  

 

𝐼𝑁05 = 0,13𝐴 + 0,04𝐵 + 3,97𝐶 + 0,21𝐷 + 0,09𝐸,   (3.45) 

 

kde 𝐴 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
, 

 𝐵 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
, 

 𝐶 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
, 

 𝐷 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
, 

 𝐸 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑦
. 
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Tafflerův model byl vytvořen roku 1977. Skládá se ze čtyř ukazatelů, jež slouží 

k určení klíčových charakteristik platební neschopnosti podniku (Sedláček, 2011). 

Kritéria hodnocení jsou: 

 T > 0,3 podnik s malou pravděpodobností bankrotu, 

 T < 0,2 bankrot se v podniku dá očekávat s vyšší pravděpodobností.  

 

𝑇 = 0,53𝑅1 + 0,13𝑅2 + 0,18𝑅3 + 0,16𝑅4,      (3.46) 

 

kde 𝑅1 =  
𝐸𝐵𝑇

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
, 

 

 𝑅2 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
, 

 

 𝑅3 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
, 

 

 𝑅4 =  
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦−𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
. 

3.6.8.2 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku. Jejich cílem 

je zjistit jestli se podnik řadí mezi dobré či špatné podniky. Umožňuje srovnatelnost a 

komparaci s jinými podniky v rámci jednoho oboru podnikání (Růčková, 2007). 

Kralickův Quicktest se skládá ze čtyř rovnic, podle kterých hodnotíme stav 

v podniku. R1 (3.47) a R2 (3.48) hodnotí finanční stabilitu podniku, R3 (3.49) a R4 (3.50) 

hodnotí výnosový stav podniku (Růčková, 2007). 

 

𝑅1 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (3.47) 

 

𝑅2 =  
(𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒−𝑝𝑒𝑛í𝑧𝑒−úč𝑡𝑦 𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑘)

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
      (3.48) 

 

𝑅3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (3.49) 

 

𝑅4 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
       (3.50) 
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Tab. 3.3 Bodování výsledků 

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 > 30 12 - 30 5 - 12 3 - 5 < 3 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj: vlastní vypracování (Růčková, 2007) 

Hodnocení podniku je posléze provedeno ve třech krocích: 

 součtem R1 s R2 děleným dvěma dostaneme hodnocení finanční stability, 

 součtem R3 s R4 děleným dvěma dostaneme hodnocení výnosové situace, 

 součtem hodnocení finanční stability s hodnocením výnosové situace 

vyděleným dvěma získáme hodnocení celkové situace. 

Interpretace výsledků je taková: 

 pokud hodnota bude nad úrovní 3, podnik je bonitní, 

 jestliže je v intervalu 3 – 1, podnik je v šedé zóně, 

 když hodnota bude nižší než 1, podnik je ve finančních potížích (Růčková, 

2007).  
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4 Aplikace metod ve vybraném podniku 

4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza bude vytvořena pro rozvahu, výkaz zisku a ztráty a cash flow 

společnosti LANEX a.s. podle (3.1) a (3.2) za účetní období 2010 – 2012.  

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Vývoj aktiv 

Z grafu 4.1, který zobrazuje celkový vývoj aktiv a hlavní položky aktiv – dlouhodobý 

majetek a oběžná aktiva ve sledovaném období od roku 2010 do roku 2012, je zřetelné, že 

převážnou část majetku podniku tvoří dlouhodobý majetek. Velikost celkového majetku 

podniku od roku 2010 pozvolna klesá. V roce 2010 byla hodnota majetku podniku 

679 076 000 KČ, v dalším roku došlo k poklesu o 117 574 000 KČ (17,31 %) na hodnotu 

561 502 000 KČ. Bylo to zejména zapříčiněno snížením oběžných aktiv, neboť hodnota 

dlouhodobého majetku je téměř konstantní.  

Graf 4.1 Vývoj aktiv ve sledovaném období 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Časový vývoj jednotlivých součástí dlouhodobého majetku je zobrazen v grafu 4.2. 

Největší částí dlouhodobého majetku je dlouhodobý hmotný majetek. Z grafu je patrné, že 

hodnota dlouhodobého finančního a nehmotného majetku je přibližně stejná. Úbytek 

dlouhodobého majetku v roce 2011 činil 38 857 000 KČ (12,97 %), dlouhodobý majetek 

v roce 2012 opět vzrostl o 9 137 000 KČ (3,5 %). Celkový dlouhodobý majetek za sledované 

období poklesl o 10,54 %.  
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Hlavní příčinou je pokles hodnot samostatných movitých věcí, softwaru a staveb. 

Na druhou stranu největší vzrůst za sledované období zaznamenal nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek a podíly v ovládaných a řízených osobách. 

Graf 4.2 Vývoj dlouhodobého majetku ve sledovaném období 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Graf 4.3 zobrazuje, že oběžná aktiva jsou tvořena zásobami, krátkodobými 

pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Hodnota celkových oběžných aktiv 

viditelná v grafu 4.1 za období 2010 – 2012 poklesla o 92 828 000 KČ (28,1 %).  

Graf 4.3 Vývoj oběžných aktiv ve sledovaném období  

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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V roce 2011 došlo k poklesu všech položek, zásoby se snížily o 11,87 %, krátkodobé 

pohledávky o 33,28 % a krátkodobý finanční majetek o 94,3 %. V roce 2012 zásoby a 

krátkodobé pohledávky mírně klesly, krátkodobý finanční majetek lehce vzrostl. 

Vývoj pasiv 

Pasiva mají stejný vývoj v daném období jako aktiva, neboť z rozvahy musí platit 

aktiva = pasiva, což v daném podniku platí. Graf 4.4 zobrazuje strukturu pasiv, ze kterého je 

jednoznačné, že v letech 2010 a 2011 cizí zdroje tvořily převážnou část pasiv. V roce 2012 

došlo vyrovnání poměru mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji.  

Vývoj cizích zdrojů ve sledovaném období měl klesající tendenci, hodnota poklesla o 

89 908 000 KČ (24,66 %) a vývoj vlastního kapitálu byl mírné kolísavý. Úbytek vlastního 

kapitálu v roce 2011 činil 56 902 000 KČ (18,12 %), v roce 2012 naopak došlo k přírůstku 

o 17 269 000 KČ (6,72 %). 

Graf 4.4 Vývoj pasiv ve sledovaném období 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Graf 4.5 představuje vývoj vlastního kapitálu, kde největší část tvoří základní kapitál, 

jež se v období 2010 – 2012 mírně snížil o 24 700 000 KČ (10 %). Tento pokles byl 

zapříčiněn rozdělením části majetku podniku do nového právního subjektu LANEX 

Packaging s.r.o. Další výraznou složkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření běžného 

účetního období, který měl kolísavý charakter. Z grafu lze vyčíst, že se v roce 2010 dostal 

podnik do ztráty, která byla ale v dalších letech smazána a výsledek hospodaření minulých let 

byl opět kladný.  
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Graf 4.5 Vývoj vlastního kapitálu ve sledovaném období 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Struktura cizích zdrojů je zobrazena v grafu 4.6. Hlavní část cizích zdrojů tvoří 

bankovní úvěry a výpomoci, které se od roku 2010 do roku 2012 snížily z důvodu splacení 

o 31 836 000 KČ (18,39 %).  Největší pokles zaznamenaly krátkodobé závazky v roce 2011 

o 56 706 000 KČ (35,9 %). Hodnota rezerv a dlouhodobých závazků je po celou dobu 

sledovaného období téměř konstantní. 

Graf 4.6 Vývoj cizích zdrojů ve sledovaném období 

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Z grafu 4.7 je zřejmé, že provozní výsledek hospodaření má klesající tendenci. Za 

sledované období se zmenšil o 9 502 000 KČ (24,93 %). Finanční výsledek hospodaření 

zaznamenal největší pokles v roce 2011 o 52 333 000 KČ (140,46 %). O rok později se dostal 

zpátky do kladných hodnot, vzrostl o 39 341 000 KČ (260,97 %). Výsledek hospodaření za 

účetní období měl stejně jako finanční výsledek hospodaření největší spád v roce 2011 o 

51 305 000 KČ (79,62 %). Tyto poklesy v roce 2011 byly způsobeny odštěpením části 

majetku LANEX a.s. do nově vzniklého subjektu LANEX Packaging s.r.o. 

Graf 4.7 Vývoj výsledku hospodaření 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Z grafu 4.8 můžeme vyčíst nejpodstatnější položky výnosů – tržby za prodej zboží, 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiál. 

Nejdůležitější částí výnosů jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které dosáhly 

svého maxima v roce 2010 – 905 275 000 KČ. V následujícím roce došlo jejich propadu o 

230 726 000 KČ (25,47 %), ale o rok později opět vzrostly a to o 60 112 000 KČ (8,91 %). 

Ostatní položky vyobrazené v grafu 4.9 byly po celou dobu sledovaného období téměř 

konstantní. 
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Graf 4.8 Vývoj vybraných položek výnosů 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Graf 4.9 zobrazuje nejpodstatnější položky nákladů – náklady vynaložené na prodané 

zboží, výkonovou spotřebu, osobní náklady a odpisy DHNM. U nákladů podniku LANEX a.s. 

hraje hlavní roli výkonová spotřeba, jež maxima dosáhla v roce 2010 – 628 832 000 KČ. Rok 

na to došlo k poklesu o 129 978 000 KČ (20,67 %). Stejně jako tomu bylo u tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb vzrostla hodnota výkonové spotřeby v roce 2012, o 23 930 000 

KČ (4,8 %). Druhé housle nákladů hrají osobní náklady, jež se po celé sledované období 

pohybují v intervalu od 140 milionů do 200 milionů KČ. Ostatní vybrané položky byly téměř 

konstantní.  

Graf 4.9 Vývoj vybraných položek nákladů  

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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4.1.3 Horizontální analýza cash flow 

V grafu 4.10 je zobrazen vývoj cash flow v období 2010 – 2012. Čistý peněžní tok 

z provozní činnost byl maximální v roce 2010 – 93 685 000 KČ a minimální o rok později – 

47 431 000 KČ. Hodnota čistého peněžního toku z investiční činnosti byla po celé sledované 

období záporná, podnik investoval své peněžní prostředky do svého rozvoje. Čistý peněžní 

tok z finanční činnosti byl po celou dobu zkoumaného období záporná z důvodu negativních 

dopadů změn vlastního kapitálu a vyplacení podílu společníkům a dividend. Čistá změna 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů byla mírné kolísavá, do záporné hodnoty se 

dostala pouze v roce 2011. 

Graf 4.10 Vývoj vybraných položek CF 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza bude vytvořena pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty společnosti 

LANEX a.s. podle (3.3) za účetní období 2010 – 2012. 

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv zkoumá procentuální podíl, kterým se jednotlivé položky 

aktiv podílejí na celkovém majetku podniku. Tato struktura je zobrazena v grafu 4.11 a 

podrobněji v grafu 4.12 
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Graf 4.11 Struktura aktiv ve sledovaném období 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Graf 4.11 dává najevo, že ve všech letech sledovaného období byl převažující 

položkou dlouhodobý majetek, avšak rozdíl mezi nimi a oběžnými aktivy nebyl tak značný. 

Dlouhodobý majetek převažuje z důvodu, že LANEX s.r.o. je výrobním podnikem, potřebuje 

ke své činnosti výrobní zařízení a stroje. Podílí se průměrně 55 % na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva tvoří v průměru necelých 45 % celkového majetku podniku, časové rozlišení 

jeho zabírá minimální část. Všechny položky aktiv vyobrazené v grafu 4.12 mají v uvedených 

letech podobnou hodnotu. 

Graf 4.12 Struktura dlouhodobého majetku a oběžných aktiv 

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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Graf 4.12 vypovídá o tom, že největší část oběžných aktiv tvoří zásoby, jedná se 

o 53,6 % z oběžných aktiv. Zásoby v LANEX a.s. jsou především tvořeny materiálem, 

nedokončenou výrobou a výrobky. 43,6 % tvoří krátkodobé pohledávky, neboť podnik 

prodává své výrobky převážně na obchodní úvěr. Zbytek oběžných aktiv tvoří z 2,8 % 

krátkodobý finanční majetek.  

Dlouhodobý majetek se skládá z dlouhodobého hmotného majetku (85 %), 

dlouhodobého nehmotného majetku (5,9 %) a dlouhodobého finančního majetku (9,1 %). 

Dlouhodobý hmotný majetek je nejdůležitější položkou, protože výrobní podnik LANEX a.s. 

využívá ke své činnost velké množství staveb, samostatných movitých věcí a pozemků. Ve 

vývoji oběžných aktiv a dlouhodobého majetku se za sledované období neprodělaly výrazné 

změny.   

Vertikální analýza pasiv 

Z grafu 4.13 je zřetelné, že hlavními složkami pasiv jsou cizí zdroje a vlastní kapitál. 

Jejich procentuální podíl na celkové struktuře pasiv je téměř stejný. Průměrně vlastní kapitál 

tvoří 47,3 %, cizí zdroje 52,6 % a časové rozlišení 0,1 % celkových pasiv. Za celou dobu 

sledovaného období došlo k minimálním změnám jednotlivých položek pasiv.  

Graf 4.13 Struktura pasiv ve sledovaném období 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Strukturu vlastního kapitálu a cizích zdrojů zobrazuje graf 4.14. Vlastní kapitál je 

průměrně za sledované období tvořen z 82 % zakladním kapitálem, ze 14,2 % výsledkem 

hospodaření běžného účetního období, z 3,4 % kapitalovými fondy, z 1,4 % rezervními fondy 

a z -1 % výsledkem hospodaření minulých let. Největší úbytek a to 31 817 000 KČ za 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

Struktura pasiv

Vlastní kapitál Cizí zdroje Časová rozlišení



44 

 

sledované období zaznamenaly kapitalové fondy. V roce 2010 výsledek hospodaření 

minulých let zaznamenal hodnotu -31 290 000 KČ z důvodu neuhrazené ztráty minulých let. 

V další letech tato položka do záporných hodnot neklesla. 

Nejdůležitějším položkami cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky a bankovní úvěry a 

výpomoci. Průměrný podíl jednotlivých položek na cizích zdrojích je následující: krátkodobé 

závazky – 38,1 %, bankovní úvěry a výpomoci – 50,3 %, dlouhodobé závazky – 7,7 % a 

rezervy – 3,9 %. Bankovní úvěry a výpomoci mají klesající tendenci z důvodu splacení 

dlouhodobých bankovních úverů. Jejich hodnota se sledované období snížila o 31 836 000 

KČ (18,39 %). Krátkodobé závazky dosáhly největšího poklesu o 56 706 000 KČ (35,9 %) 

v roce 2011. Ostatní položky mají kolísavý vývoj. 

Graf 4.14 struktura vlastního kapitálu a cizích zdrojů 

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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zaznamenán pokles o 52 333 000 KČ (140,46 %). Výsledek hospodaření za účetní období měl 

stejně jako finanční výsledek hospodaření největší spád v roce 2011 o 51 305 000 KČ 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012

Struktura vlastního 

kapitálu

ZK Kapitálové fondy

Rezervní fondy VH minulých let

VH běžného období

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012

Struktura cizích 

zdrojů

Krátkodobé závazky

Bankovní úvěry a výpomoci

Dlouhodobé závazky

Rezervy



45 

 

(79,62 %). Tyto poklesy v roce 2011 byly způsobeny odštěpením části majetku LANEX a.s. 

do nově vzniklého subjektu LANEX Packaging s.r.o. 

Tab. 4.1 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – vybrané položky 

Vybrané položky VZZ  

(v tis. KČ) 

2010 2011 2012 

částka % podíl částka % podíl částka % podíl 

VÝNOSY CELKEM 1 052 029 100,00 812 922 100,00 853 966 100,00 

Tržby za prodej zboží 45 664 4,34 77 612 9,55 42 557 4,98 

Výkony 899 956 85,54 694 884 85,48 731 790 85,69 

Spotřeba materiálu a en. 560 498 53,28 436 080 53,64 453 371 53,09 

Tržby z prodeje DM a mat. 24 087 2,29 15 489 1,91 17 795 2,08 

Provozní VH 38 125 3,62 29 671 3,65 28 623 3,35 

Nákladové úroky 4 699 0,45 5 861 0,72 4 699 0,55 

Finanční VH 37 258 3,54 -15 075 -1,85 24 266 2,84 

VH za účetní období 64 439 6,13 13 134 1,62 46 654 5,46 

Zdroj: vlastní vypracování 

Rok 2012 byl pro podnik LANEX a.s. ustálený, finanční výsledek hospodaření se 

vrátil opět do kladných hodnot (24 266 000 KČ), spotřeba energie a materiálu byla téměř 

stejná jako vloni, mírně vzrostly výkony a tržby za prodej zboží a materiálu oproti roku 2011 

poklesly o 35 055 000 KČ (45,17 %).  

4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato část je zaměřena na výpočet rozdílových ukazatelů – čisté pracovního kapitálu, 

čistých pohotových prostředků a čistého peněžního majetku. Výsledné hodnoty a jednotlivé 

položky nutné k výpočtům jsou zobrazeny v tab. 4.2. 

Tab. 4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

údaje v tis. KČ 2010 2011 2012 

ČPK 172 407    139 540    133 743    

ČPP -137 051    -100 054    -100 253    

ČPM 17 674    3 171    -2 448    

Oběžná aktiva 330 358    240 785    237 530    

Krátkodobé závazky 157 951    101 245    103 787    

Pohotové peněžní prostředky 20 900    1 191    3 534    

Zásoby 154 733    136 369    136 191    

Nelikvidní (dlouhodobé) pohledávky 0 0 0 

Zdroj: vlastní vypracování 

Výše čistého pracovního kapitálu má vliv na platební schopnost podniku. Čistý 

pracovní kapitál podle (3.4) měl ve sledovaném období klesající tendenci – poklesl o 

38 664 000 KČ (22,43 %). Maximální hodnoty dosáhl v roce 2010. Důležité je, že oběžná 
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aktiva převyšují krátkodobé závazky, podnik má dostatek volných prostředků a je tedy 

likvidní. Pozitivem je nevyskytující se nekrytý dluh. 

Podle (3.6) byla vypočtena hodnota čistých peněžních prostředků, jež zobrazuje tab. 

4.2. Čisté peněžní prostředky měly ve všech třech letech zápornou hodnotu. Znamená to, že 

pokud by podnik LANEX a.s. musel ze dne na den uhradit všechny své okamžité splatné 

závazky, tak by tomu nebyl schopen, neboť peníze a účty v bankách jsou převyšovány 

hodnotou krátkodobých závazků. Z dlouhodobějšího hlediska by byly krátkodobé závazky, 

kryty pohledávkami, takže se podnik nemusí uvažovat o bankovních výpomocích a bát se 

bankrotu. 

Čistý peněžní majetek (3.7) se od roku 2010 pozvolna snižoval, až v roce 2011 dosáhl 

negativní hodnoty – 2 448 000 KČ. Došlo ke změně o – 20 122 000 KČ. V roce 2011 nastala 

situace, která pro podnik v předchozích sledovaných letech byla neznámá, kdy v podniku 

oběžná aktiva nebyla schopna pokrýt zásoby a pohledávky. 

4.4 Poměrová analýza 

Poměrová analýza vychází z roku 2010 – 2012 a byla zjišťována na základě vybraných 

poměrových ukazatelů – rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a tržní hodnoty. Tato 

analýza dílčích faktorů pomohla k podrobnějšímu náhledu o hospodaření podniku a její 

schopnosti dále zhodnocovat svůj majetek. Pomocí získaných údajů lze přesněji odhadnout 

podnikovou stabilitu a vývoj. 

4.4.1 Ukazatele rentability 

Tab. 4.3 Ukazatele rentability a jejich položky 

položky k výpočtům v tis. KČ 2010 2011 2012 

ROS (%) 6,61 1,71 5,74 

ROA (%) 12,37 3,64 10,47 

ROE (%) 20,52 5,11 17,01 

ROCE (%) 19,82 6,17 17,53 

ROC (%) -5,61 -0,71 -4,74 

EAT 64 439    13 134    46 654    

EBIT 83 984    20 457    57 588    

Tržby 975 026    767 650    813 279    

Aktiva 679 076    561 502    550 279    

Vlastní kapitál 313 956    257 054    274 323    

Dlouhodobé dluhy 109 704    74 294    54 174    

Nákladové úroky 8 601 5 861 4 699 

Zdroj: vlastní vypracování 
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 Rentabilita určuje schopnosti podniku dosáhnout zisku využitím vloženého kapitálu. 

Jednotlivé ukazatele rentability jsou uvedeny v tab. 4.3 a v grafu 4.15.  

ROS – rentabilita tržeb, (3.8), má kolísavý průběh. Všechny roky sledovaného 

období dosáhly dobrých výsledků, protože všechny vypočtené hodnoty jsou vyšší než 1. 

Nejúspěšnějším byl rok 2010, kdy se hodnota ROS vyšplhala na 6,61 %. V tomto roce každá 

100 KČ tržeb přinesla 6,61 KČ čistého zisku.  

ROA – rentability aktiv dle (3.9) představuje výnosnost kapitálu bez ohledu na zdroj 

financování podnikatelské činnosti. Výsledné hodnoty v jednotlivých letech měly 

dvojnásobnou hodnotu oproti rentabilitě tržeb (ROS) a jejich průběh byl rovněž kolísavý. 

Podnik LANEX a.s. dosáhl kladných hodnot ve všech 3 letech. Nejvíce prosperující rok byl 

opět rok 2010 s hodnotou 12,37 %, každá KČ majetku podniku přinesla zisk 12,37 haléřů.  

Podle (3.11) byla vypočtena ROE – rentabilita vlastního kapitálů. Rovněž jako 

ostatní ukazatelé má kolísavý průběh a hodnoty všech období jsou kladné. Pokud majitelé 

LANEX s.r.o. v roce 2010 vložili do podniku nějaký vlastní kapitál, tak každá vložená KČ 

byla zhodnocena o 20,52 % (20,52 haléřů). O rok později hodnota ROE rapidně klesla o 

15,41 %.  

ROCE – rentability dlouhodobých zdrojů dle (3.12). Graf 4.14 zobrazuje kolísavý 

průběh ROCE s maximální hodnotou v roce 2010 – 19,82 %.   

Výrazné poklesy v roce 2011 u ukazatelů ROS, ROA, ROE a ROCE byly zapříčiněny 

z důvodu odštěpení části majetku LANEX a.s. do nově vzniklého subjektu LANEX 

Packaging s.r.o. 

ROC – rentabilita nákladů, (3.12), je doplňkovým ukazatelem k ROS. Platí zde, čím 

je nižší hodnota, tím to je lepší pro hospodaření podniku. Rok 2010 byl pro podnik LANEX 

a.s. nejvíce prosperujícím, neboť dosáhl hodnoty -5,61 %.  Nejvyšší hodnota (-0,71 %) byla 

vypočtena v roce, kdy došlo odštěpení části majetku. 
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Graf 4.15 Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

4.4.2 Ukazatele aktivity 

Hodnotí využívaní investovaných prostředků podnikem a vázanosti jednotlivých 

složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. V této kapitole je popsána analýza 

aktivity zkoumající efektivitu využití majetku podniku LANEX a.s. od roku 2010 do 2012. 

Výsledky jednotlivých výpočtu jsou zobrazeny v tab. 4.4. 

Ukazatel obrátky celkových aktiv je vypočten podle (3.20) a měří intenzitu využití 

celkových aktiv. Velikost obrátky celkových aktiv by měla být minimálně rovna 1. Průměrná 

velikost je 1,38, což znamená, že podnik splňuje kritéria optimální obrátky a majetek byl 

využit 1,38 x. Hodnota ukazatele je mírně kolísavá s minimálními ročními odchylkami. 

Doba obratu celkový aktiv byla vypočítána prostřednictvím (3.21). Tento ukazatel 

má logicky opačný trend oproti obrátce celkových aktiv. V roce 2010 trvala doba obratu 

257,08 dní, v dalším roce vzrostla na 268,75 dní a rok později poklesla na 254,88 dní. 

Průměrně byla doba obratu celkových aktiv sledovaného období 260,24 dní. Jde o počet dní, 

než se aktiva přemění na peníze. 

Hodnota doby obratu zásob byla zjištěna podle (3.22). Tato hodnota stanovuje počet 

dní, za které se zásoby přemění na peníze, měla by být klesající. V roce 2011 došlo k nárůstu 

doby obratu zásob o 6,69 dní. Průměrně se zásoby přemění na peníze za 62,31 dní. 

K výpočtu doby obratu pohledávek byl použit (3.23), jde o počet dní, za které se 

přemění pohledávky na peníze. Ukazatel má klesající charakter, což je pozitivní zjištění, 

neboť odběratelé podniku LANEX a.s. byli schopni uhradit své závazky v kratším intervalu 

než tomu bylo v minulých letech. Průměrně odběratelé hradili své závazky v 51,09 dnech. 
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(3.24) posloužil k výpočtu doby obratu závazků. Tento ukazatel vyjadřuje platební 

morálku podniku vůči dodavatelům. Pro podnik LANEX a.s. by bylo optimální, aby doba 

obratu závazků byla vyšší než doba obratu pohledávek, což podnik kromě roku 2011 splňuje. 

Pro dodavatele by platit opačný trend. Průměrná hodnota doby obratu závazků je 52,11 dní. 

Tab. 4.4 Ukazatele aktivity 

  2010 2011 2012 

Obrátka celkových aktiv 1,40 1,34 1,41 

Doba obratu celkových aktiv (dny) 257,08 268,75 254,88 

Doba obratu zásob (dny) 58,58 65,27 63,08 

Doba obratu pohledávek (dny) 58,57 49,41 45,30 

Doba obratu závazků (dny) 59,80 48,46 48,07 

Zdroj: vlastní vypracování 

4.4.3 Ukazatele likvidity 

Likviditou se rozumí schopnost podniku uhradit včas své závazky. Tab. 4.5 zobrazuje 

jednotlivé ukazatele likvidity od roku 2010 – 2012. 

Výpočet běžné likvidity byl proveden na základě (3.14). Tento ukazatel vyjadřuje, 

kolikrát jsou krátkodobé závazky podniku pokryté oběžnými aktivy a do jaké míry by podnik 

dokázal uspokojit své věřitele, kdyby proměnil všechna svá oběžná aktiva na hotovost. Měl se 

pohybovat v intervalu od 1,5 do 2,5. V podniku LANEX a.s. výsledné hodnoty ani v jednom 

sledovaném roce nespadaly do daného intervalu. Avšak platební morálka podniku zůstala 

neohrožena, neboť běžná likvidita nebyla nižší než 1. 

Pohotová likvidita, vyjádřena podle (3.15), odečítá od oběžných aktiv zásoby a dává 

je do poměru s krátkodobými závazky. Optimální hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1 

– 1,5, ale jak je zjevné z tab. 4.5, tak podnik v žádném období nedosáhl na optimální hodnotu. 

Nejvíce se LANEX a.s. k optimu přiblížil v roce 2010 (0,72). Důvodem je vysoká hodnota 

krátkodobých závazků, podnik tyto závazky není schopen pokrýt z oběžných aktiv 

nezahrnující zásoby.   

Okamžitá likvidita dává do poměru pohotové peněžní prostředky a krátkodobé 

závazky (3.16). Doporučená hodnota by se měla pohybovat od 0,9 do 1,1. Bohužel okamžitá 

likvidita podniku se ani zdaleka nepřibližuje dolní rozšířené hodnotě 0,2, jež odpovídá 

metodice ministerstva průmyslu a obchodu. Příčinou je velmi nízká hodnota pohotových 

peněžních prostředků – hotovost a peníze v bankách. 
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Podíl pohledávek na oběžná aktiva (3.17) má ve sledovaném období klesající 

tendenci, což je pozitivní, neboť odběratelé pravidelně splácejí své pohledávky a nedochází 

ke zbytečnému protažení plateb.  

Podíl zásob na oběžná aktiva (3.18) se v roce 2011 zvýšil o 10 %. Hodnota ukazatele 

je příliš vysoká, protože se zásoby jakožto nejméně likvidní položka oběžných aktiv se podílí 

v průměru 54 % na jejich celkovém složení. Podnik by měl snížit množství zásob na skladě, 

aby byl co nejlikvidnější.  

(4.19) zobrazuje ukazatel krytí závazku cash flow, jež vyšel záporně v roce 2011 – 

podnik nebyl schopen splatit krátkodobé závazky z peněžního toku za určité období. 

Tab. 4.5 Ukazatelé likvidity  

 

2010 2011 2012 

Běžná likvidita 1,35 1,12 1,13 

Pohotová likvidita 0,72 0,49 0,48 

Okamžitá likvidita 0,09 0,01 0,02 

Podíl pohledávek na OA 0,47 0,43 0,41 

Podíl zásob na OA 0,47 0,57 0,57 

Krytí závazků CF 0,07 -0,06 0,01 

Zdroj: vlastní vypracování 

4.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti poskytují informace o míře rizika spojeného s konkrétní 

strukturou vlastního a cizího kapitálu podniku. Z výpočtů uvedených v tab. 4.6 zjistíme 

finanční stabilitu podniku LANEX a.s. ve sledovaném období od roku 2010 – 2012 a jeho 

zatížení úvěry. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech, vyjádřený podle (3.25), má téměř konstantní 

vývoj s průměrnou hodnotou 0,47, což znamená, že celková aktiva jsou kryta ze 47 % 

vlastním kapitálem. Optimální ukazatel by měl být rostoucí a hodnotí dlouhodobou finanční 

stabilitu podniku. 

(3.26) posloužil k výpočtu stupně krytí stálých aktiv. Ukazatele udává procentuální 

podíl stálých aktiv, jež kryjí vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje. Velikost tohoto ukazatel 

by měla dosahovat hodnoty minimálně 100 %. Z tab. 4.6 je zřejmé, že podnik LANEX a.s. 

toto kritérium splňuje, jelikož ani v jednom sledovaném roce neklesla hodnota ukazatele pod 

100 %. Průměrná hodnota byla 111 %. 

Majetkový koeficient vypočtený podle (3.27). Průměrná hodnota za sledovaná 

období byla 2,12 a znamená, že na KČ vlastního kapitálu připadá 2,12 KČ celkových aktiv. 

Ve sledovaných obdobích došlo jen k minimálním změnám ukazatele. 
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Celková zadluženost (3.28) byla ve všech 3 obdobích téměř konstantní. Jedná se o 

podíl cizího kapitálu na celkových aktivech. Optimální hodnota by se měla pohybovat 

v intervalu 0,3 – 0,5, což podnik LANEX a.s. splňuje na okraji horní hornice. Pokud by byla 

výsledná hodnota vyšší než 0,5, žádali by věřitelé vyšší úrok.  

Dlouhodobá zadluženost, vypočtena podle (3.29), má klesající charakter. Jedná se o 

podíl dlouhodobého cizího kapitálu s celkovými aktivy a její průměrná hodnota byla 13 %. 

Běžná zadluženost se vyčíslí podle (3.30). Výše ukazatele byla ve všech letech téměř 

stejná – 38 %. V porovnání s dlouhodobou zadlužeností dosahuje běžná zadluženost o 25 % 

vyšší průměrné hodnoty. LANEX a.s. teda využívá k financování hlavně krátkodobé cizí 

zdroje. 

Zadluženost vlastního kapitálu, vypočtená podle (3.31), zkoumá, do jaké míry by 

mohli věřitelé přijít o své nároky v případě likvidace podniku. Pokud se zadluženost vlastního 

kapitálu pohybuje v rozmezí 80 % - 120 %, tak se jedná o stabilní podnik. Z tab. 4.6 můžeme 

usoudit, že podnik LANEX a.s. je stabilní podnikem, neboť splňuje podmínky rozmezí. 

V roce 2012 došlo k poklesu ukazatele o 18 %. Průměrná hodnota za sledovaná období činí 

111 %. 

Tab. 4.6 Ukazatelé zadluženosti 

  2010 2011 2012 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 0,46 0,46 0,50 

Stupeň krytí stálých aktiv 1,22 1,04 1,06 

Majetkový koeficient 2,16 2,18 2,01 

Celková zadluženost 0,54 0,54 0,50 

Dlouhodobá zadluženost 0,16 0,13 0,10 

Běžná zadluženost 0,36 0,38 0,38 

Zadluženost vlastního kapitálu 1,16 1,18 1,00 

Úrokové krytí 9,76 3,49 12,26 

Úrokové zatížení 0,10 0,29 0,08 

Zdroj: vlastní vypracování 

Úrokové krytí, vypočtené dle (3.32), informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené 

úroky. Popisuje schopnost podniku splatit úroky. Optimální úrokové krytí bude tehdy, když se 

výsledný ukazatel bude pohybovat kolem hodnoty 8. Toto kritérium podnik splňuje v roce 

2010 a 2012. Pokud ukazatel dosáhne hodnoty nižší než 2, stává se podnik rizikovým. V roce 

2011 se LANEX a.s. k této hodnotě přibližuje. Ve sledovaném období dochází k velkým 

výkyvům ukazatele. Rapidní pokles v roce 2011 byl zejména zapříčiněn odštěpením části 

majetku LANEX a.s. do nově vzniklého subjektu LANEX Packaging s.r.o.   
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Hodnota úrokového zatížení se zjistí na základě (3.33). Jedná se o části zisku, jež 

odčerpávají úroky. Nejvyšší hodnota úrokového zatížení byla v roce 2011 (0,29). Nejlepší 

hodnoty dosáhl podnik v posledním sledovaném roce 2012 (0,08).  

4.4.5 Ukazatele tržní hodnoty 

V této kapitole (3.35 – 3.38) nebylo využito, jelikož podnik LANEX a.s. od roku 2003 

neobchoduje na veřejných trzích s akciemi, takže tržní cena akcie není uvedena. V posledních 

letech nebyly zaznamenány a ani vyplaceny žádné dividendy. Podnik vlastnil v roce 2010 a 

2012 2470 ks akcií, v roce 2011 bylo v držení 2223 ks. V tab. 4.7 je zobrazena hodnota 

čistého zisku na jednu akcii a účetní hodnota akcie za období od roku 2010 do roku 2012. 

Tab. 4.7 Ukazatelé tržní hodnoty 

údaje v tis. KČ 2010 2011 2012 

Čistý zisk na jednu akcii 26,09 5,91 18,89 

Účetní hodnota akcie 3488,40 2856,16 3048,03 

Jmenovitá hodnota akcie 100 100 90 

Počet akcií (ks) 2470 2223 2470 

Zdroj: vlastní vypracování 

Čistý zisk na jednu akcii, vypočtený podle (3.34), by měl vycházet s co nejvyšší 

hodnotou, protože tím pak vzbudí lepší ohlas u investorů. Nejúspěšnější byl rok 2010, čistý 

zisk na akcii byl 26 090 KČ. V roce 2011 byla hodnota toho ukazatele 5 910 KČ, což 

zapříčinilo, že tento rok byl ve sledovaném období nejslabší. Pozitivním zjištěním je, že 

podnik LANEX a.s. nedosahuje záporných hodnot (nedostal se do ztráty). 

(3.39) byl použit k výpočtu účetní hodnoty akcie, která odráží výkonnost a rozvoj 

podniku. Tento ukazatel měl kolísavý průběh. Maxima dosáhnul v roce 2010 (3 488 400 KČ) 

a minima o rok později (2 856 160 KČ).  

4.5 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

V této kapitole je podnik LANEX a.s. analyzován pomocí bankrotních a bonitních 

modelů. Analýzy vychází z údajů roku 2010 do roku 2012. 

4.5.1 Bankrotní modely 

Cílem bankrotních modelů je podat informaci o tom, zda je podnik v nejbližší době 

ohrožen bankrotem. V této kapitole byl použit Altmanův model (Z-Score), model IN05 a 

Tafflerův model. 

Altmanův model (Z–Score) vychází dle (3.44), kde k výpočtům bylo použito pěti 

poměrových ukazatelů. Tento vzorec je určen pro podniky neobchodující na kapitálovém trhu. 
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Výsledné hodnoty jednotlivých poměrových ukazatelů a celkového Z-Score jsou 

zaznamenány v tab. 4.8.  

Tab. 4.8 Altmanův model 

Altmanův model 2010 2011 2012 

X1 0,2539 0,2485 0,2430 

X2 0,0952 0,0234 0,0848 

X3 0,1237 0,0364 0,1047 

X4 0,8611 0,8454 0,9987 

X5 1,4358 1,3671 1,4779 

Z 2,4415 2,0307 2,4657 

Zdroj: vlastní vypracování 

Podnik LANEX a.s. se v celém sledovaném období pohyboval v šedé zóně – interval 

od 1,2 – 2,9. Pokud by výsledná hodnota Altmanova modelu byla vyšší než 2,9, existovala by 

minimální pravděpodobnost krachu. Hodnota menší než 1,2 by znamenala, že podnik spěje 

k bankrotu.  

Graf 4.16 Altmanův model 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Graf 4.16 zobrazuje vývoj Z–Score v letech 2010 až 2012. Průběh je kolísavý, v roce 

2011 došlo k poklesu z hodnoty 2,4415 na hodnotu 2,0307, ale o rok později se Z–Score opět 

vyšplhalo na podobný výsledek (2,4657) jako v roce 2010. Celkové zdraví podniku je dobré a 

to i přesto, že se Z–Score nevyskytuje v pásmu prosperity, ale v oblasti šedé zóny, kde je 

pravděpodobnost bankrotu nízká. Nicméně by se podnik měl zaměřit na zlepšení svého 

provozního výsledku hospodaření, protože má na celkovém Z-Score největší váhu. 
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IN05 je poslední modifikací indexu s označením IN. Ivan a Inka Neumaierovi 

vytvořili (3.45), jež je použit v této kapitole. Tento bankrotní model má největší vypovídající 

schopnost vzhledem k použitelnosti v českém prostředí. Tab. 4.9 zobrazuje výslednou 

hodnotu ukazatele IN05 a hodnoty jeho proměnných v letech 2010 – 2012. Jestliže je 

výsledná hodnota IN05 vyšší než 1,6, pak se podnik nachází v uspokojivém finančním stavu. 

Pokud hodnota poklesne pod 0,9, pak podnik bude mít vážné finanční problémy. Oblast šedé 

zóny je intervalem od 0,9 do 1,6, podnik je v neutrální situaci. 

Tab. 4.9 IN05 

IN05 2010 2011 2012 

A 1,8626 1,8466 2,0033 

B 9,7644 3,4904 12,2554 

C 0,1237 0,0364 0,1047 

D 1,5492 1,4478 1,5519 

E 1,3511 1,1211 1,1335 

IN05 1,5706 0,9292 1,5940 

Zdroj: vlastní vypracování 

Jak je zřejmé z grafu 4.17, podnik LANEX a.s. se vyznačuje finančním zdravím. Za 

celou dobu sledovaného období ukazatel IN05 neklesl pod hodnotu 0,9, což by znamenalo 

finanční problémy podniku LANEX a.s.  

Graf 4.17 IN05 

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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k odštěpení části majetku LANEX a.s. do nově vzniklého subjektu LANEX Packaging s.r.o., 

což mělo za příčinu dočasný úpadek podniku. 

Tafflerův model vychází podle (3.46). V tab. 4.10 jsou zobrazeny hodnoty 

jednotlivých proměnných a celkový výsledek modelu. Jestliže je výsledek vyšší než 0,3, tak je 

malá pravděpodobnost bankrotu v podniku. Pokud je ale hodnota výsledku nižší než 0,2, hrozí 

v podniku bankrot s velkou pravděpodobností. 

Tab. 4.10 Tafflerův model 

Tafflerův model 2010 2011 2012 

R1 0,3083 0,0680 0,2524 

R2 0,9061 0,7919 0,8648 

R3 0,3601 0,3825 0,3808 

R4 0,2827 0,3687 0,2383 

T 0,3912 0,2668 0,3529 

Zdroj: vlastní vypracování 

Z grafu 4.18 je zjevné, že podniku LANEX a.s. bankrot nehrozí. Podnik ve 

sledovaném období dosáhnul výborných výsledků, které možnost bankrotu zamítají. V roce 

2011 se podnik nacházel v šedé zóně, což mohlo vést k diskuzi k zamyšlení, avšak o rok 

později se LANEX a.s. vrátil zpátky do oblasti malé pravděpodobnosti bankrotu.  

Graf 4.18 Tafflerův model 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

000

000

000

000

000

000

000

000

2010 2011 2012

T
a

ff
le

rů
v

 m
o

d
el

Tafflerův model

Tafflerův model

malá p-st bankrotu

velká p-st bankrotu



56 

 

4.5.2 Bonitní modely 

Cílem bonitních modelů je zjistit, zda se podnik řadí mezi podniky dobré nebo zlé. 

Hodnotí finanční zdraví podniku. Nejčastěji využívaným bonitním modelem je Kralickův 

Quicktest, jež bude v této kapitole aplikován. 

Kralickův Quicktest je složen ze soustavy čtyř rovnic, prostřednictvím kterých je 

hodnocena situace v podniku. Ukazatele R1 a R2 hodnotí finanční stabilitu podniku a byly 

vypočteny podle (3.47) a (3.48). R3 a R4 hodnotí výnosovou situaci podniku, jejich výpočet 

proběhl pomocí (3.49) a (3.50). Výsledné hodnoty a bodové ohodnocení je zobrazeno v tab. 

4.11 a jejich vývoj zobrazuje graf 4.19. 

Tab. 4.11 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest 2010 2011 2012 

R1 0,4623 0,4578 0,4985 

R2 3,6685 6,3857 3,4994 

R3 0,1237 0,0364 0,1047 

R4 0,1041 0,0683 0,1059 

Body R1 4 4 4 

Body R2 3 2 3 

Body R3 3 1 2 

Body R4 4 2 4 

R1 + R2 = finanční stabilita 3,5 3 3,5 

R3 + R4 = výnosová situace 3,5 1,5 3 

Celková situace podniku 3,5 2,25 3,25 

Zdroj: vlastní vypracování 

Hodnoty, které jsou vyšší, než 3 prezentují bonitní podnik, pokud jsou v intervalu od 1 

do 3, představují šedou zónu a nižší než 1 informují o problémech ve finančním hospodaření. 

V hodnocení finanční stability se podnik vždy nacházel v bonitní oblasti. Ukazatel R1 

a vždy dosahoval maximálních hodnot, zatímco R2 v letech 2010 a 2012 dosáhl 3 bodů a 

v roce 2011 2 bodů. Při hodnocení výnosové situace vidíme, že výsledky jsou dosti proměnné. 

LANEX a.s. se, až na rok 2010 (šedá zóna), nacházel v bonitní oblasti. Do šedé zóny se 

podnik dostal díky poklesům jak ukazatele R3 tak R4, důvodem bylo hlavně odštěpení části 

majetku LANEX a.s. do nově vzniklého subjektu LANEX Packaging s.r.o.  

Celková situace podniku je pozitivní, neboť podnik LANEX a.s. se v letech 2010 a 

2012 nacházel v bonitní oblasti. V roce 2011 rapidní pokles výnosové situace zařídil úpadek 

podniku do neutrální šedé zóny.  
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Graf 4.19 Králickův Quicktest 

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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5 Zhodnocení výsledků, návrhy a doporučení 

Hospodaření podniku LANEX a.s., za roky 2010 až 2012 lze považovat celkově za 

uspokojivé přinejmenším z toho důvodu, že při výpočtech a hodnocení se podnik ani 

v jednom roku neocitl, dokonce ani nepřiblížil k hranici bankrotu nebo k vážným finančním 

problémům. Všechny dosažené ekonomické výsledky byly vyhodnoceny pozitivně. Celkově 

nejlepším rokem pro podnik byl rok 2010, naopak rok 2011 byl rokem nejhorším a to 

z důvodu odštěpení části majetku LANEX a.s. do nově vzniklého subjektu LANEX 

Packaging s.r.o. Podnik LANEX a.s. lze označit jako stabilní a samostatný podnik. 

V oblasti likvidity podnik LANEX a.s. nedosáhl nejlepších výsledků. Běžná, 

pohotová, ale i okamžitá likvidita mají klesající charakter.  Pro dosažení lepších výsledků je 

doporučeno snížení procentuálního podílu zásob na oběžných aktivech podniku, neboť podíl 

zásob měl rostoucí tendenci, což podnik zatěžuje a díky tomu má horší výsledky likvidity. Je 

doporučeno provést podrobnější analýzu a zjistit, zda je příčinou vysokých zásob množství 

nebo vysoká cena zásob. Pokud by došlo ke zjištění nadměrného množství zásob na skladě, 

podnik by měl tuto přebytečnou zásobu eliminovat a nastavit optimální množství provozních 

a pojistných zásob. Díky tomuto opatření by se uvolnily přebytečné pohotové prostředky, 

které jsou vázány v zásobách. Hodnota krátkodobého finančního majetku by se tím pádem 

zvýšila. Tento krok je řešením i následujícího problému, kterým je nízká hodnota pohotových 

peněžních prostředků, jež souvisí s výpočtem okamžité likvidity. 

Rentabilita by v ideálním případě měla dosahovat postupného růstu, bohužel 

v podniku LANEX a.s. měla kolísavý průběh. I přes toto zjištění rentabilita dosahovala 

dobrých hodnot. Výrazný pokles zaznamenaný v roce 2011 byl zapříčiněn odštěpením části 

majetku společnosti, což ovlivnilo do jisté míry všechny výsledky ukazatelů podniku.  

Analyzovaný podnik se ve sledovaném období pohyboval v doporučeném pásmu 

hodnot zadluženosti. Průměrný podíl vlastního kapitálu na aktivech činí v průměru za 

sledovaná období 49 %. Jelikož jsou aktiva více než z poloviny financována oběžným 

majetkem, je doporučeno podniku zvýšit hodnotu vlastních zdrojů, aby bylo možné uplatnit 

konzervativnější způsob financování.  Na druhou stranu zde může nastat neefektivita, neboť 

cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní. Při zvýšení hodnoty cizího kapitálu by zapříčinilo 

zvýšení výnosnosti podniku. Pozitivním zjištěním je výše stupně krytí stálých aktiv, která 

vždy přesahuje hodnotu 1. Další výhodou je míra zadluženosti vlastního kapitálu pohybující 

se v doporučeném rozmezí, což reflektuje stabilitu podniku. 
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Z analýzy aktivity vyplývá, že podnik splňuje pravidlo solventnosti, neboť doba obratu 

závazků je vyšší než doba obratu pohledávek. Pouze rok 2011 je výjimkou. Vysoká doba 

obratu závazků značí výbornou pozici podniku vůči svým dodavatelům, na druhou stranu 

věřitelé by mohli shledávat podnik za platebně neschopný, nicméně v našem případě by rozdíl 

mezi dobou obratu pohledávek a závazku musel být podstatně výraznější. Ve většině případů 

má doba obratu klesající charakter, což je pro podnik pozitivní. Doporučením je snížit 

hodnotu zásob, jak bylo už uvedeno výše, aby hodnota doby obratu zásob dosahovala nižších 

hodnot.  

Při hodnocení bankrotními modely se podnik v případě Altmanova modelu a modelu 

IN05 pohyboval v oblasti šedé zóny.  V obou případech se přibližuje pásmu prosperity. Na 

celkovém výsledku to podniku trochu kazí rok 2011. Nicméně bylo zjištěno, že podniku 

nehrozí potenciální hrozba bankrotu, což také potvrdil Tafflerův model. Pokud si podnik 

nadále udrží pozitivní trend, nemusí se obávat hrozby případného bankrotu.  

Bonitní model Kralickův Quicktest potvrdil výsledky modelů bankrotních. Z hlediska 

finanční stability se podnik po celou dobu sledovaného období pohyboval v oblasti značící 

bonitní podnik. LANEX a.s. byl bonitním také v případě výnosové situace a to v roce 2010 a 

2012. V roce 2011 upadl do šedé zóny, což se projevilo v celkové situaci podniku. Bylo to 

způsobeno již zmíněným odštěpením části majetku LANEX a.s. do nově vzniklého subjektu 

LANEX Packaging s.r.o. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí metody finanční analýzy zhodnotit výkonnost 

podniku LANEX a.s. za období 2010 – 2012. Na základě zjištěných výsledků posoudit pak 

finanční situaci, vývoj v daném období, dopad ekonomické krize na podnik a navrhnout 

zlepšení, která by mohla podnik posunout dále a pomoci ke zlepšení jeho hospodaření. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí zahrnujících šest kapitol. První část 

slouží k vysvětlení teoretických poznatků z finanční analýzy, metod hodnocení výkonnosti 

podniku, zahrnující poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely. V této části se také 

nachází stručná charakteristika hodnoceného podniku, na který v druhé části práce byly 

aplikovány metody finanční analýzy. 

Ve druhé, aplikační části, byly aplikovány teoretické poznatky na data podniku. Byla 

provedena horizontální a vertikální analýza rozvah, výkazu zisku a ztráty a cash flow 

v období 2010 – 2012, byly vypočteny rozdílové ukazatelé, poměrová analýza, bonitní a 

bankrotní modely. Aplikační část byla ukončena zhodnocením výsledků, na základě kterých 

byly navrhnuty doporučení, jež by mohly zlepšit hospodaření podniku. Zdrojem informací pro 

výpočty byly základní účetní výkazy – rozvahy, výkazy zisku a ztráty a cash flow z roku 2010 

– 2012. 

Finanční analýza podniku LANEX a.s. dopadla velice dobře. Bylo doporučeno 

zachovat stávající finanční politiku podniku. K dokonalosti by podnik měl zlepšit jen oblast 

likvidity. LANEXu a.s. mírně uškodilo odštěpení části majetku do nového subjektu, protože 

zjištěné výsledky by mohly být ještě o něco lepší, kdyby podnik zůstal vcelku a trend finanční 

politiky mohl mít rostoucí charakter. Podnik dosahoval v každém období zisku, což je 

důležité zjištění a měl by v této oblasti dále takto úspěšně pokračovat.  
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Seznam použitých zkratek 

A   aktiva 

a.s.   akciová společnost 

BÚ   bankovní úvěr 

C   investované peníze 

CF   cash flow 

CKkr  celkové krátkodobé dluhy 

CZ   cizí zdroje 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČPM  čistý peněžní majetek 

ČPP  čisté pohotové prostředky 

d   sazba daně z příjmů právnických osob 

D   cizí kapitál 

DA   dlouhodobá aktiva 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DIV  dividendy 

DM  dlouhodobý majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

DZ   dlouhodobé zdroje 

E   vlastní kapitál 

EA   emise akcií 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před odečtením úroků a daní 

EBT  zisk před zdaněním 

en.   energie 

EPS  čistý zisk na akcii 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

KČ   česká koruna 

KSPP  konečný stav peněžních prostředků 

KZAV  krátkodobé závazky 

mat.  materiál 

NOPAT  provozní výsledek hospodaření po zdanění 

NZ   nerozdělený zisk 

OA   oběžná aktiva 

Obr.  obrázek 
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ODP  odpisy 

PE   peněžní ekvivalent 

POHL  pohledávky 

PP   peněžní prostředky  

PSPP  počáteční stav peněžních prostředků 

RD   náklady cizího kapitálu 

RE   náklady vlastního kapitálu 

ROA  rentabilita aktiv 

ROC  rentabilita nákladů 

ROCE  rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

SA   stálá aktiva 

Sp. z o.o   spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia 

SPJ  strategicko-podnikatelská jednotka 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

t   sazba daně 

T   Tafflerův model 

Tab.  tabulka 

tis.   tisíc 

Ut   hodnota ukazatele 

VH   výsledek hospodaření 

VK   vlastní kapitál 

VZZ  výkaz zisku a ztráty 

WACC  průměrné náklady na kapitál 

Z   Z-Score 

ZAS  zásoby 

ZK   základní kapitál 
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Příloha č. 1 Celková aktiva za období 2010 - 2012 

údaje v tis. KČ 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 679 076    561 502    550 279    

Dlouhodobý majetek 347 113    319 057    310 539    

Dlouhodobý nehmotný majetek 22 439    19 657    15 619    

Software 21 917    19 275    15 219    

Ocenitelná práva 471    382    293    

Nedokončený DNM 51    0    107    

Dlouhodobý hmotný majetek 299 643    260 786    269 923    

Pozemky 4 008    3 756    4 073    

Stavby 165 301    143 062    144 501    

SMV a soubory movitých věcí 129 224    107 543    112 649    

Jiný DHM 276    796    748    

Nedokončený DHM 412    5 126    7 411    

Poskytnuté zálohy na DHM 422    503    541    

Dlouhodobý finanční majetek 25 031    38 614    24 997    

Podíly v ovládaných a řízených osobách 25 031    28 828    22 703    

Půjčky a úvěry - ovládaná osoba 0    9 786    2 294    

Oběžná aktiva 330 358    240 785    237 530    

Zásoby 154 733    136 369    136 191    

Materiál 73 599    47 915    53 315    

Nedokončená výroba a polotovary 40 361    37 416    37 085    

Výrobky 26 655    35 482    31 567    

Zboží 8 724    11 763    9 446    

Poskytnuté zálohy na zásoby 5 394    3 793    4 778    

Krátkodobé pohledávky 154 725    103 225    97 805    

Pohledávky z obchodních vztahů 129 899    94 427    87 847    

Stát - daňové pohledávky 10 444    6 426    5 852    

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 780    1 264    1 334    

Dohadné účty aktivní 537    177    255    

Jiné pohledávky 12 065    931    2 517    

Krátkodobý finanční majetek 20 900    1 191    3 534    

Peníze 344    370    478    

Účty v bankách 20 556    821    3 056    

Časová rozlišení 1 605    1 660    2 210    

Náklady příštích období 1 361    1 426    1 543    

Příjmy příštích období 244    234    667    

Zdroj: vlastní vypracování (výroční zpráva, 2010 – 2012) 

 

 

 

  

 



 

 

Příloha č. 2 Celková pasiva za období 2010 – 2012 

údaje v tis. KČ 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 679 276    561 502    550 279    

Vlastní kapitál 313 956    257 054    274 323    

Základní kapitál 247 000    222 300    222 300    

Základní kapitál 247 000    222 300    222 300    

Kapitálové fondy 31 979    143    162    

Ostatní kapitálové fondy 32 000    0    0    

Oceňovací rozdíly z přeceňování majetku a 

závazků -21    143    162    

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 1 628    4 550    5 207    

Zákonný rezervní fond 1 604    4 526    5 183    

Statutární a ostatní fondy 24    24    24    

Výsledek hospodaření minulých let -31 290    16 927    0    

Neuhrazená ztráta minulých let -31 290    16 927    0    

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+-) 64 639    13 134    46 654    

Cizí zdroje 364 588    304 070    274 680    

Rezervy 10 373    14 999    10 951    

Ostatní rezervy 10 373    14 999    10 951    

Dlouhodobé závazky 23 134    30 265    18 648    

Jiné závazky 3 800    12 541    0    

Odložený daňový závazek 19 334    17 724    18 648    

Krátkodobé závazky 157 951    101 245    103 787    

Závazky z obchodních vztahů 102 996    73 697    77 633    

Závazky - ovládající a řídící osoba 10 950    5 302    0    

Závazky ke společníkům 2 874    600    0    

Závazky k zaměstnancům 10 362    6 837    9 084    

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 5 510    3 713    4 309    

Stát - daňové závazky a dotace 7 493    683    4 052    

Krátkodobé přijaté zálohy 15 524    381    1 698    

Dohadné účty pasivní 2 242    563    1 031    

Jiné závazky 0    9 469    5 980    

Bankovní úvěry a výpomoci 173 130    157 561    141 294    

Bankovní úvěry dlouhodobé 86 570    44 029    35 526    

Krátkodobé bankovní úvěry 86 560    113 532    105 768    

Časová rozlišení 732    378    1 276    

Výdaje příštích období 732    253    133    

Výnosy příštích období 0    125    1 143    

Zdroj: vlastní vypracování (výroční zpráva, 2010 – 2012)



 

 

Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty za období 2010 – 2012 

 údaje v tis. KČ 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 45 664 77 612 42 557 

Náklady vynaložené na prodané zboží 34 024 62 911 32 735 

Obchodní marže 11 640 14 701 9 822 

Výkony 899 956 694 884 731 790 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 905 275 674 549 734 661 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -5 649 20 207 -2 999 

Aktivace 330 128 128 

Výkonová spotřeba 628 832 498 854 522 784 

Spotřeba materiálu a energie 560 498 436 080 453 371 

Služby 68 334 62 774 69 413 

Přidaná hodnota 282 764 210 731 218 828 

Osobní náklady 201 874 140 886 159 391 

Mzdové náklady 145 544 100 642 117 541 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 2 760 3 142 0 

Náklady na sociální zabezpečení a sociální pojištění 49 468 34 209 38 429 

Sociální náklady 4 102 2 893 3 421 

Daně a poplatky 966 768 912 

Odpisy DHM a DNM 43 504 38 071 43 671 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 24 087 15 489 17 795 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  459 137 3 636 

Tržby z prodeje materiálu 23 628 15 352 14 159 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 20 932 11 952 11 866 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 155 0 12 

Prodaný materiál 20 777 11 952 11 854 

Změna stavu rezerv a opravných položek příštích 

období 3 998 4 971 -5 111 

Ostatní provozní výnosy 5 671 4 463 5 829 

Ostatní provozní náklady 3 123 4 382 3 100 

Provozní výsledek hospodaření 38 125 29 671 28 623 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 18 266 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 2 576 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 391 2 391 0 

Výnosy z podílu ovládaných a řízených osobách 1 391 2 391 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 37 483 0 16 030 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 30 250 0 

Výnosové úroky 7 241 441 

Nákladové úroky 8 601 5 861 4 699 

Ostatní finanční výnosy 32 451 38 177 15 811 

Ostatní finanční náklady 25 473 19 773 19 007 

Finanční výsledek hospodaření 37 258 -15 075 24 266 

Daň z příjmů za běžnou činnost 10 944 1 462 6 235 

splatná 6 703 1 109 5 310 

odložená 4 241 353 925 

VH za běžnou činnost 64 439 13 134 46 654 

VH za účetní období (+-) 64 439 13 134 46 654 

VH před zdaněním 75 383 14 596 52 889 

Zdroj: vlastní vypracování (výroční zpráva, 2010 – 2012)



 

 

Příloha č. 4 Cash flow za období 2010 – 2012 

údaje v tis. KČ 2010 2011 2012 

PSPP 2 567 20 900 1 191 

Dopad rozdělení odštěpením 0 -6 270 18 

Stav k 1.1.2011 po rozdělení odštěpení 0 14 630 1 209 

VH za běžnou činnost před zdaněním 75 383 14 596 52 889 

Úpravy o nepeněžní operace 16 948 73 976 23 987 

Odpisy stálých aktiv 43 504 38 071 43 671 

Změna stavu opravných položek a rezerv 3 998 552 -4 716 

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -304 -137 -3 624 

Výnosy z dividend a podílů na zisku -1 391 -2 391 0 

Nákladové a výnosové úroky 8 594 5 620 4 258 

Opravy o ostatní nepeněžní operace -37 417 32 261 -15 548 

Fúze finančního majetku 0 0 -18 

Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního 

kapitálu 92 367 88 572 76 876 

Změna stavu pracovního kapitálu 4 270 -28 083 6 388 

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -21 829 -6 594 413 

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv 29 901 -7 122 5 373 

Změna stavu zásob -3 802 -14 367 602 

Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a 

mimořádnými položkami 96 637 60 489 83 264 

Vyplacené úroky -9 556 -5 829 -6 074 

Přijaté úroky 7 151 441 

Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost 5 207 -9 711 -147 

Přijaté dividendy a podíly na zisku 1 391 2 391 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 93 685 47 431 77 484 

Peněžní toky z investiční činnosti 0 0 0 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -47 147 -38 903 -30 799 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 459 137 3 636 

Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 -9 786 2 012 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -46 688 -48 552 -25 151 

Peněžní toky z finanční činnosti 0 0 0 

Změna stavu závazků z financování -28 664 32 682 -24 528 

Dopady změn vlastního kapitálu 0 -45 000 -25 480 

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníků  0 -32 000 0 

Další vklady peněžních prostředků společníků 0 0 0 

Vyplacené dividendy 0 -13 000 -25 480 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti -28 664 -12 318 -50 008 

Čistá změna PP a PE 18 333 -13 439 2 325 

KSPP a PE 20 900 1 191 3 534 

Zdroj: vlastní vypracování (výroční zpráva, 2010 – 2012) 


