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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu vybrané společnosti UNIGEO a. 

s. v období 2008 – 2012. Náležitosti pro zpracování diplomové práce byly výkaz zisku a 

ztráty a rozvaha. Finanční analýza je důležitou metodou pro hodnocení finančního zdraví 

podniku. Teoretická část charakterizuje společnost a popisuje jednotlivé pojmy, které jsou 

důležité pro výpočet finanční analýzy. Praktická část je zaměřena na stavové ukazatele, 

poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely. Závěr práce se zabývá zhodnocením 

výsledků a následným doporučením do budoucna firmy. 
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Annotation 

The diploma thesis is focused on the financial analysis of the chosen company 

UNIGEO a. s. in the period from 2008 to 2012. Formalities for the processing of the 

diploma thesis were the Profit and Loss Statement and the Balance Sheet. Financial 

analysis is important method for evaluation of financial health of the company. The 

theoretical part characterizes the company and describes individual terms which are 

necessary for the financial analysis calculation. The practical part is focused on Financial 

Status Indicators, Ratio Indicators, Bankruptcy and Financial Standing Models. The final 

part deals with the assessment of results and sequential recommendation for the future of 

the company. 
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1. ÚVOD 

 V dnešní době musí být podnik neustále ve střehu, jelikož ekonomická krize nutí 

společnost k neustálým opatřením. K tomu, aby podnik obstál v konkurenčním prostředí, je 

nutné, aby jeho podnikatelská činnost fungovala ne jen po stránce obchodní, ale taktéž 

po stránce finanční, která hraje velmi významnou úlohu. Podnik potřebuje být obeznámený 

o své finanční situaci. Poskytovat informace o finančním zdraví podniku, je úkolem pro 

finanční analýzu. 

Finanční analýzu jako téma diplomové práce sem si vybrala, protože znalost 

finančního stavu podniku by měla být samozřejmostí pro každého, kdo má zájem o to, aby 

jeho podnikání fungovalo. Finanční analýza vychází ze základních účetních výkazů a 

na jejich základě hodnotí ekonomickou situaci v podniku. Pro hodnocení zkoumaných 

podniků využívá celou řadu ukazatelů a metod.  

Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy ve společnosti UNIGEO 

a.s., na základě účetních výkazů s následným vyhodnocením výsledků a případným 

navrhnutím opatření a doporučení pro zlepšení finančního zdraví podniku. 

Druhá část je věnována popisu společnosti. V ní je popsaná charakteristika 

a historie podniku. Nadcházející část se bude zaobírat rozdělením a popisem metod 

finanční analýzy. Popisem účetních výkazu, ze kterých společnost čerpá data 

při zpracování finanční analýzy. Výpočtu. Dále pak je zaměřena na stavové ukazatele, 

poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní ukazatele.  

Část praktická bude zaměřena na aplikaci teoretických znalostí na zjištění 

a zhodnocení finanční situace společnosti UNIGEO a. s. Zde využijeme metody 

horizontální a vertikální analýzy, vybrané ukazatele likvidity, rentability, aktivity 

a zadluženosti. Finanční situace byla posouzena také pomocí predikčních modelů. Součásti 

této části je interpretace zjištěných výsledků. Jsou zde navrženy a doporučeny možnosti 

pro zlepšení situace ve společnosti. 

V závěrečné části je shrnutí celé diplomové práce. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

UNIGEO a.s. je v současnosti konsolidovanou společností s obrovským rozsahem 

činností. Při jejich realizaci spolupracuje s řadou partnerů. Zejména při finančně 

nákladných vyhledávacích a průzkumných pracích ložisek tekutých uhlovodíků. 

Společnost spolupracuje se zahraničními partnery z Kanady a Austrálie. 

2.1 VÝROBNÍ PROFIL SPOLEČNOSTI 

Společnost UNIGEO a.s. podniká v širokém rozsahu činností koncentrovaných 

do těchto oborů:   

GEOLOGIE - Ložisková geologie plynných a kapalných uhlovodíků, pevných 

paliv, ložisková geologie rudních a nerudních surovin, surovinové studie, konstrukce 

účelových geologických map, komplexní regionální a lokální hydrogeologický průzkum, 

komplexní inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání při výstavbě a rekonstrukci 

budov, průmyslových, vodohospodářských a jiných technologických staveb. 

TĚŽBA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN - Těžba výhradních ložisek 

zemního plynu a ropy včetně zajištění přípravy, otvírky, dobývání a následné likvidace 

a rekultivace ložiska. Zajištění realizace těžebních sond, výstavby technologických 

a provozních zařízení, vysokotlakých plynovodů. Těžba a dodávka stavebních písků, 

zajištění plánu otvírky a technologického postupu dobývání, rekultivace pozemků 

dotčených těžbou atd.  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Průzkumy ekologických zátěží 

průmyslových a zemědělských areálů, ekologické audity, rizikové analýzy, hodnocení 

vlivu záměrů, staveb, činností a technologií na životní prostředí, zjišťování zdrojů 

kontaminace podzemních vod, sanace horninového prostředí, dekontaminace podzemních 

vod a zemin, programy hospodaření s odpady, expertní konzultační a posudková činnost. 

GEOTECHNICKÉ A STAVEBÍ PRÁCE - Sanace zemních sesuvů, skalních 

masivů a stavebních objektů, zpevňování svahů v zářezech liniových staveb, zvláště 

železničních tratí, prostorové ztužení objektů, zvýšení nosnosti svislých a vodorovných 

konstrukcí, zlepšení základových poměrů (injektáž), realizace statického zabezpečení, 

provádění zemních prací pro stavební účely, vodohospodářské stavby.  
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VRTNÉ PRÁCE – Např.: Ložiskové vrty pro průzkum nerudních surovin, 

hydrogeologické průzkumné vrty, vrtané studny a jímací vrty na vodu, vrty pro tepelná 

čerpadla, inženýrsko-geologické průzkumné vrty a vrty pro zakládání a sanaci stavebních 

objektů a skalního masívu, odvodňovací vrty, monitorovací vrty a vrty pro kotvy. 

LABORATORNÍ PRÁCE - Ekologická a analytická zkušební laboratoř č. 1412. 

3 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO/ IEC 17 025. Předmět akreditace: Chemické 

analýzy pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod, zemin, odpadů, kalů 

a výluhů. Akreditovaná laboratoř mechaniky zemin č. 1412 podle ČSN EN ISO/ IEC 17 

025.  Předmět akreditace: Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností zemin, kameniva 

a polních geotechnických zkoušek.  

INŽENÝRSKÁ ČINNOST - Sanace starých důlních děl, výstavba skládek, 

ekologické stavby – sanace starých ekologických zátěží. Technická podpora zahraničních 

subjektů při stavebních pracích v ČR. Výstavba a rekultivace ploch pro vrtné soupravy, 

inženýrské stavby v oblasti těžby a skladování plynu. [ 10 ] 
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2.2 HISTORIE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

 Tradice UNIGEO a.s. se odvíjí od roku 1951, kdy byl v Ostravě založen národní 

podnik (dále jen n. p.) Geologický průzkum paliv, později přejmenovaný na Uhelný 

průzkum n. p. Ostrava v souvislosti s převodem do přímé podřízenosti Ministerstva paliv 

ČSR.  

V Brně v roce 1953 sloučením Ústavu pro průzkum a těžbu nerudných surovin 

a Moravských zeměvrtných závodů vznikl Nerudný průzkum n. p. Brno s celostátní 

působnosti a podřízeností Ministerstvu stavebnictví ČSR.  

Delimitací Ústavu pro průzkum nerostných ložisek vznikl v roce 1951 

Českomoravský rudný průzkum n. p. se sídlem v Kutné Hoře a postupně vybudovanými 

závody v Sovoluskách, Rýmařově, Zlatých Horách a Velkém Meziříčí.  

V roce 1958 byly vytvořeny podmínky pro postupné sloučení průzkumných 

organizací v moravskoslezském regionu. Spojením Nerudného průzkumu n. p. Brno 

a Českomoravského rudného průzkumu n. p. Rýmařov vznikl téhož roku Geologický 

průzkum n. p. Brno a proces byl dovršen v roce 1965 spojením tohoto podniku 

s ostravským Uhelným průzkumem n. p. za vzniku nové organizace – Geologický průzkum 

n. p. Ostrava se závody v Ostravě, Brně, Rýmařově a ve Zlatých Horách.  

Rok 1988 přinesl transformaci n. p. Geologický průzkum Ostrava na státní podnik 

(dále jen s. p.) UNIGEO Ostrava, který měl okolo dvou tisíc zaměstnanců. 

K výrazným změnám došlo až v roce 1990, kdy proběhla delimitace UNIGEO s. p. na čtyři 

samostatné státní podniky: UNIGEO s. p. Ostrava s výrobními jednotkami v Ostravě, Brně 

a ve Zlatých horách. K datu 29. 4. 1992 byla pak Fondem národního majetku, jako jediným 

zakladatelem, založena akciová společnost UNIGEO a. s. Proces transformace byl ukončen 

první valnou hromadou vlastníků UNIGEO a.s. dne 20. 7. 1993.  

Od roku 1993 dochází postupně ke koncentraci držitelů akcií společnosti a v roce 

1996 se stala majoritním akcionářem Kooperativa, pojišťovna a.s. a v roce 2006 pak 100% 

akcionářem. [ 10 ] 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole jsou vyzdvihnuty zdroje informací a jsou popsány jednotlivé 

metody finanční analýzy. Věnuje pozornost finanční analýze z teoretické stránky. Finanční 

analýza, jako nedílná součást každého řízení podniku, bude analyzována z různých 

hledisek. Popsány a rozvedeny budou metody, postupy, ukazatele, uživatelé a další aspekty 

týkající se finanční analýzy.  

3.1 ÚČEL FINANČNÍ ANALÝZY 

 Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících tak či onak do kontaktu s daným podnikem. [ 2 ] 

Úspěšná firma se při svém hospodaření bez rozboru finanční situace firmy 

již neobejde. Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku. Je zřejmé, že existuje velmi úzká spojitost mezi 

účetnictvím a rozhodováním podniku. Finanční analýza nespadá pouze do finančního 

řízení, ale svůj vliv má také na firmu jako celek. Je součástí např. marketingové SWOT 

analýzy, má vliv na celou řadu rozhodovacích procesů ve firemním řízení. Objektivně se 

při zpracování finanční analýzy jedná o identifikaci slabin ve firemním finančním zdraví, 

které by mohly v budoucnu vést k problémům, a silných stránek souvisejících s možným 

budoucím zhodnocením majetku firmy. [ 7 ] 

Význam finanční analýzy je určen pro vývoj podniku, pro prostředí podniku, 

pro komparaci výsledků analýzy v prostoru, pro pyramidální rozklady, pro rozhodování 

do budoucnosti, pro interpretaci výsledků. 
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3.2 ZDROJE PRO FINANČNÍ ANALÝZU 

 Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry 

závisí na použitých vstupních informacích. Měly by být nejen kvalitní, ale zároveň také 

komplexní. Důvodem pro toto tvrzení je fakt, že je nutno podchytit pokud možno všechna 

data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví 

firmy. Základní data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů. [7] 

3.2.1 ROZVAHA 

 Rozvaha neboli bilance je účetní výkaz, který podává informace o finanční pozici 

účetní jednotky, tj. o stavu majetku podniku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv) k určitému 

časovému okamžiku. Česká republika převzala s menšími odchylkami účetní formu, tj. 

ve formě dvoustranného účtu, kde levou stranu tvoří aktiva a pravou stranu pasiva. 

V rozvaze musí být vždy a za všech okolností splněna tzv. základní bilanční rovnice, která 

říká, že aktiva se musejí rovnat pasivům. [ 4 ] 

Tabulka č. 1: Rozvaha  

Aktiva Struktura rozvahy Pasiva 

hodnota 

všech 

položek, 

do 

kterých 

podnik 

investoval 

SA (fixní aktiva) VK 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný 

majetek Fondy ze zisku 

Dlouhodobý finanční 

majetek Výsledek hospodaření minulých let 

OA Výsledek hospodaření účetního období 

Zásoby CZ 

Dlužníci (pohledávky) Rezervy 

Peníze Dlouhodobé závazky 

Krátkodobý finanční 

majetek Krátkodobé závazky 

Ostatní aktiva Bankovní úvěry a výpomoci 

Časové rozlišení Ostatní pasiva 

   Časové rozlišení 



Bc. Andrea Pastušková: Analýza finančního zdraví společnosti UNIGEO a. s. 

 

2014                                                                                                                                      7 

 

3.2.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Výkaz zisku a ztráty (dále jen VZZ) neboli výsledovka představuje účetní výkaz, 

který podává informace finanční výkonnosti, tj. o výnosech, nákladech, a tvorbě výsledku 

hospodaření (dále jen VH) za určité období. Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku 

a ztráty vyjádřit vztahem: VÝNOSY – NÁKLADY = VH.  

VH může nabýt hodnoty větší než nula, neboli zisku. Dále může mít hodnoty nula anebo 

hodnoty menší než nula tzv. ztráty. [ 4 ] 

Náklady tedy peníze, které podnik účelně vynaložil za získání výnosů v daném období 

např. mzdy zaměstnancům, na pořízení nákladů. 

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité 

účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. 

 Tabulka č. 2: Výkaz zisku a ztráty [ 1 ]   

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 +   OBCHODNÍ MARŽE 

 +   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

 -    Provozní náklady 

 =   Provozní výsledek hospodaření 

 +   Výnosy z finanční činnosti 

 -    Náklady z finanční činnosti 

 =   Finanční výsledek hospodaření 

 -    Daň z příjmu za běžnou činnost 

 =   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

 +   Mimořádné výnosy 

 -    Mimořádné náklady 

 -    Daň z mimořádné činnosti 

 =   Mimořádný výsledek hospodaření 

 =   Výsledek hospodaření za účetní období 
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3.2.3 VÝKAZ CASH FLOW 

  Účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků 

(příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období – slouží k posouzení finanční situace. 

Odpovídá na otázky: Kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a k jakým účelům je 

použil? Tento výkaz také dokládá fakt, že zisk a peníze nejsou jedno a totéž. [ 7 ] 

 Tabulka č. 3: Výkaz cash flow [ 8 ]   

VÝKAZ CASH FLOW 

 +   Čistý zisk 

 +   Odpisy 

 -    Změna stavu zásob 

 -    Změna stavu pohledávek 

 +   Změna stavu krátkodobých závazků 

 =   Cash flow z provozní činnosti 

 -    Přírustek dlouhodobých aktiv 

 =   Cash flow z investiční činnosti 

 +   Změna bankovních úvěrů 

 +   Změna nerozděleného zisku minulých let 

 -    Dividendy 

 +   Emise akcií 

 =   Cash flow z finanční činnosti 

 =   Cash flow celkem 
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3.3 STAVOVÉ UKAZATELE 

 Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor 

finančních výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů 

v určitých relacích, v určitých souvislostech. [ 3 ] 

3.3.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

 V případě horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, 

nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. [ 3 ] 

Pokud je podnikání vedeno systémově a časová řada je dostatečně dlouhá, lze 

vyvodit určité tendence. Změny lze vyjadřovat v rámci absolutní hodnoty (tedy změnu 

vyjádřenou rozdílem částek) nebo prostřednictví procentní změny. Změny jednotlivých 

položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně. 

3.3.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

 Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké 

smysluplné veličině (např. celková bilanční suma). [ 3 ]   

Procentní rozbor se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů, někdy se 

označuje také jako analýza komponent. Jde vlastně o souměření jednotlivých položek 

základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv či pasiv. [ 7 ] 

Patří mezi první vodítka k vysledování potenciálních rizikových faktorů 

pro budoucí vývoj podnikání. 
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3.4 POMĚROVÉ UKAZATELE  

Základem finanční analýzy jsou finanční ukazatele, ty vznikají jako podíl dvou 

absolutních ukazatelů. Např. zadluženost podniku vyjádření jako podíl celkových dluhů 

na celkových zdrojích v %, rentabilita tržeb jako podíl zisku připadajícího na 1 Kč tržeb 

(obvykle v %). Poměrové ukazatele umožňují srovnání určitého podniku s jinými podniky 

nebo s odvětvovým průměrem. Finanční analytik při analýze podniku musí přihlížet i 

k ekonomickému okolí podniku, především k tomu, na jakém trhu působí, zda jeho výroba 

a prodej je sezónní, jestli jde o podnik s vysokým podílem stálých aktiv apod. [ 9 ] 

3.4.1 UKAZATELE LIKVIDITY PODNIKU 

 Likvidita vyjadřuje obecně schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, 

jež je možné použít k úhradě závazků. Za likvidní můžeme považovat potom takový 

majetek, který je možné na tyto prostředky přeměnit. [ 4 ] 

OKAMŽITÁ LIKVIDITA: 

Bývá označována jako likvidita 1. Stupně nebo také cash ratio a představuje to 

nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. 

Pod pojmem pohotové platební prostředky je nutné si představit sumu peněz na běžném 

účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry, šeky. 

Pro okamžitou likviditu platí doporučována hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1.       

                    
                            

                            
                                 

POHOTOVÁ LIKVIDITA: 

Je v literatuře označována jako likvidita 2. Stupně nebo také tzv. acid test. 

Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1. 

Pro tuto likviditu platí doporučována hodnota v rozmezí 1 – 1,5.       
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BĚŽNÁ LIKVIDITA: 

Nazývána též jako likvidita 3. stupně nebo current ratio. Běžná likvidita ukazuje, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva, krátkodobé závazky podniku nebo také kolika 

jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Vypovídá 

o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná 

aktiva v daném okamžiku na hotovost. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se nachází 

v rozmezí od 1,5 do 2,5.       

                 
             

                  
                                                            

3.4.2 UKAZATELE RENTABILITY PODNIKU 

Rentabilita nebo také výnosnost znamená schopnost dosahovat výnosu na základě 

vložených prostředků. Ukazatel výnosnosti nebo efektivnosti hospodaření se vypočte jako 

poměr výnosu (zisku) k vynaloženým prostředkům (investice a náklady) a vyjadřuje 

obvykle v procentech. Je to jeden ze základních ekonomických pojmů a jedno z hlavních 

kritérií hospodářského podnikání. 

RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU – ROE: 

Jde o ukazatel, s jehož pomocí mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investic. [ 7 ] 

     
     

               
                                                                                             

RENTABILITA CELKOVÝCH AKTIV – ROA: 

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

podnikatelské činnosti financovány. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového vloženého 

kapitálu a je použitelný pro měření souhrnné efektivnosti. [ 7 ] 

      
    

                       
                                                                           

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Investice
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomie
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RENTABILITA TRŽEB – ROS:  

Charakterizuje úspěšnost podniku na trhu, závisí především na cenách prodávaných 

výrobků nebo poskytovaných služeb. [ 7 ] 

     
    

     
                                                                                                                 

3.4.3 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI PODNIKU 

Přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy.  To je jistě do určité míry 

žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší 

zadluženost je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. 

Základním ukazatelem, kterým se zpravidla vyjadřuje celková zadluženost, je 

poměr celkových závazků k celkovým aktivům tzv. ukazatel věřitelského rizika. K měření 

zadluženosti se dále používá poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům tzv. koeficient 

samofinancování.       

UKAZATEL VĚŘITELSKÉHO RIZIKA: 

Platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů.       

                              
            

              
                                            

KVÓTA VLASTNÍHO KAPITÁLU:  

Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je 

vyjádřením finanční stability a samostatnosti firmy. 
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3.4.4 UKAZATELE AKTIVITY PODNIKU 

 Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

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

Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo dobu 

obratu – což je reciproká hodnota k počtu obrátek. Jejich rozbor slouží především k hledání 

odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy a s jejich jednotlivými složkami a také jaký 

vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu. [ 7 ] 

OBRAT AKTIV: 

Označovaný též jako produktivita vloženého kapitálu, měří efektivnost využití 

veškerých aktiv ve firmě. Ukazuje, jak se zhodnocují naše aktiva ve výrobní činnosti firmy 

bez ohledu na zdroje jejich krytí. 

             
     

      
                                                                                               

OBRAT ZÁSOB: 

Nám sděluje, kolikrát je během roku každá položka zásob přeměněna v hotovost 

(prodána) a znovu uskladněna. Přináší tedy přehled o úrovni likvidity těchto zásob  

             
     

      
                                                                                            

DOBA OBRATU AKTIV: 

Ukazatel vyjadřuje průměrnou dobu, za kterou se aktiva přemění zpět na peněžní 

prostředky prostřednictvím tržeb. Čím kratší je tato doba obratu, tím je to pro podnik 

efektivnější z důvodu, že jednotlivé položky aktiv mohou být intenzivněji využívány 

v daném období.  
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DOBA OBRATU ZÁSOB: 

Ukazatel doby obratu zásob vypovídá o tom, za kolik dní se zásoby obmění za daný 

časový interval. Vyjadřuje průměrný počet dní, po které jsou zásoby vázány ve společnosti 

až do doby jejich spotřeby či prodeje. Jsou-li pojmem zásoby myšleny hotové výrobky 

nebo zásoby, je ukazatel doby návratnosti zásob zároveň ukazatelem likvidity. Jak už bylo 

výše zmíněno, likvidita představuje počet dnů potřebných na přeměnu zásob na peněžní 

prostředky, popř. pohledávku.  

                   
      

           
                                                                     

DOBA INKASA POHLEDÁVEK: 

Neboli doba splatnosti pohledávek nám říká, za jak dlouhou dobu (v průměru) nám 

zákazník zaplatí; tedy jak dlouhou dobu máme v těchto pohledávkách vázány naše finance.  

                        
          

           
                                                         

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ: 

Stanovuje dobu, která (v průměru) uplyne mezi nákupem zásob či externích výkonů 

a jejich úhradou; tedy jaká je naše platební morálka vůči našim věřitelům.  

                     
       

           
                                                                

3.5 PREDIKČNÍ MODELY   

Další z mnoha možností, kterou může být finanční analýza vyhotovena, je pomocí 

bonitních a bankrotních modelů. Tyto modely jsou přizpůsobeny k tomu, aby z nich byla 

rychlým způsobem vyhodnocena aktuální finanční a ekonomická situace podniku. Tyto 

modely se zakládají na porovnání výsledků firmy se statisticky zjištěnými a zpracovanými 

daty podniků obchodujících ve stejném oboru. Pro bankovní instituce je vždy velmi 

důležité odhadnout finanční situaci firmy a zvážit, zda firmě půjčit nebo nepůjčit. 
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3.5.1 BONITNÍ MODELY  

Bonitní modely jsou v podstatě závislé na množství informací o výsledcích 

v daném oboru. Pokud nejsou tyto informace k dispozici, pracuje se s údaji o podnicích 

v dostupné databázi, které jsou po vyhodnocení považovány za oborové hodnoty. [ 6 ] 

Snaží se bodovým ohodnocení stanovit bonitu hodnoceného podniku. Bonitní 

modely odrážejí míru kvality firmy podle její výkonnosti. Tyto modely jsou tedy 

orientovány na investory a vlastníky. Mezi bonitní model, který bude dále popsán, patří 

Kralickuv Quick-test. 

KRALICKŮV QUICKTEST: 

Variantou rychlého testu je model rakouského ekonoma Kraliceka, který vychází 

za čtyř ukazatelů, z kterých první dva hodnotí finanční stabilitu a další dva rentabilitu. 

Průměr, všech čtyř ukazatelů představuje výsledné skóre. [ 5 ] 

Hodnocení firmy je provedeno ve třech krocích. Nejprve se zhodnotí finanční 

stabilita, a to bodovým součtem hodnot I. a II. ukazatele, dělený 2, následně se zhodnotí 

výnosová situace, a to bodovým součtem hodnot III. a IV. ukazatele, dělený 2. V 

posledním kroku se zhodnotí finanční situace jako celek součtem bodové hodnoty finanční 

stability a výnosové situace dělený 2 [ 7 ].  

 Podnik s výslednou známkou lepší než 2 je považován za dobře prosperující - 

bonitní. Naopak pokud výsledná známka je horší než 3, může to znamenat, že podnik je 

potencionálně ohrožen bankrotem. 

Tabulka č. 4: Algoritmus quicktestu [ 8 ] 

 Výborně Velmi dobře Dobře Špatně  Ohrožení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu z CF 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách 
> 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA 
> 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

 



Bc. Andrea Pastušková: Analýza finančního zdraví společnosti UNIGEO a. s. 

 

2014                                                                                                                                      16 

 

3.5.2 BANKROTNÍ MODELY 

Bankrotní modely, které odpovídají na otázku, zda podnik do nějaké doby 

zbankrotuje.  

Pomocí vzorců se předvídá, jestli se firma ubírá spíše k bankrotu či prosperuje. 

Předpověď bankrotu lze zjistit již několik let před skutečným zbankrotováním. Velmi 

užitečné jsou tyto modely pro investora při posouzení koupě akcií či dluhopisů firmy. 

Modely zahrnují důležité položky jako například aktiva, dluhy, zisk, tržby, závazky a další.  

ALTMANOVO Z – SKÓRE: 

Profesor E. I. Altman použil pro svou analýzu přímou statistickou metodu (tzv. 

diskriminační analýzu), pomocí které odhadl váhy v lineární kombinaci jednotlivých 

poměrových ukazatelů, které zahrnul do svého modelu jako proměnné veličiny. [ 6 ] 

U této diskriminační metody je výsledkem rovnice, do které se dosazují hodnoty 

finančních ukazatelů. Na základě výsledků se o firmě dá pravděpodobnostně předpovídat, 

zda se jedná o do budoucna prosperující firmu, či o adepta na bankrot. [ 3 ] 

VÝPOČET Z – FAKTORU: 

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

X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

X2 = zadržené zisky / aktiva celkem 

X3 = zisk před úroky a zdaněním / celková aktiva 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu 

X5 = tržby / celková aktiva                                                                                            (15) 

Výsledné skóre Z je celkovým indexem – výsledkem diskriminantní funkce. 

Kritérium úspěšnosti je prosté: čím větší index Z, tím je podnik finančně zdravější. 
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Tabulka č. 5:Interpretace hodnoty Z -  FAKTORU [ 5 ] 

INTERPRETACE 

Z  < 1,18  pásmo bankrotu 

1,8 ˃ Z  < 2,99 ,, šedá zóna“ (nevyhraněné výsledky) 

Z ˃ 2,99  prosperující firma 

TAFLLERŮV MODEL: 

Představuje určitou variantu Altmanova modelu, vyvinut v roce 1977. Taffler 

zakládá svůj model na ukazatelích, které odrážejí klíčové charakteristiky platební 

schopnosti společnosti, jakými jsou ziskovost, přiměřenost pracovního kapitálu, finanční 

riziko a likvidita. 

T – MODEL: 

T = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4  

X1 = Zisk před zdaněním / Krátkodobé závazky 

X2 = Oběžná aktiva / Celkové závazky 

X3 = Krátkodobé závazky / Celková aktiva 

X4 = ,,Interval nepokryt úvěrem“                                                                                (16) 

      =Finanční majetek – Krátkodobé závazky / Provozní náklady - Odpisy 

      = tržby celkem – celková aktiva (modifikovaná verze) [ 6 ] 

Tabulka č. 6: Hodnocení Tafflerova modelu [ 7 ] 

HODNOCENÍ TAFFLEROVA MODIFIKOVANÉHO MODELU 

T > 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu 

T < 0,2  velká pravděpodobnost bankrotu 
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4. FINANČNÍ ANALÝZA V PODMÍNKÁCH SPOLEČNOSTI 

 Tato kapitola bude obsahovat teoretická východiska finanční analýzy, která budou 

aplikována na konkrétní podmínky podniku UNIGEO a.s. ve sledovaném období 2008 – 

2012. Praktická část bude zveřejňovat pouze konečné hodnoty finanční analýzy, vstupy 

pro výpočty budou vloženy v přílohách.   

4.1 ANALÝZA STAVOVÝCH UKAZATELŮ 

 Analýza stavových ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. Tato 

kapitola se bude zabývat celkovým rozborem horizontální a vertikální analýzy aktiv, pasiv 

a výkazu zisku a ztrát. Výpočty jsou uvedeny v příloze č. 3 a v č. 4. 

4.1.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Horizontální analýza ukazuje, jak se jednotlivé finanční ukazatele mění v čase. 

To znamená změnu současného ukazatele oproti minulému období. Změny budou 

vyjádřeny v rámci absolutní hodnoty (tedy změnou vyjádřenou rozdílem částek) nebo 

prostřednictví procentní změny.  Údaje byly čerpány od roku 2008 do roku 2012. 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV: 

Podnik během sledovaného období prodělal mnoho změn u celkových aktiv. 

Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v roce 2011, kdy celková aktiva poklesla o 4,09%, 

tedy absolutní změna představovala snížení o 10 314 tis. Kč. Naopak v roce 2012 byl tento 

pokles nejmenší a dosahoval relativní změny až 16,35%.  

Stálá aktiva se pohybují v letech 2009 – 2011 v poklesu, v roce 2012 dochází již 

k snížení. Nejrazantnější pokles byl v roce 2012, kdy hodnota poklesla o 20,26% 

a absolutní změna představovala snížení o 22 733 tis. Kč. Na toto snížení měly vliv půjčky 

a úvěry - ovládající a řídící osoba. Taktéž dochází k odprodeji nemovitého majetku 

v areálu sídla společnosti. Nejmenší pokles stálých aktiv nastal v roce 2009, kdy se jeho 

hodnota snížila jen o 0,83%. 
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U oběžných aktiv došlo v prvním roce k největšímu poklesu 2,69%, což znamenalo 

pokles o 3150 tis. Kč. Hlavním činitelem byla změna ve výši zásob z důvodu ukončení 

strojírenské činnosti. Firma se v dalších letech pohybovala v kladné bilanci. V roce 2012 

bylo procentuální zvýšení největší 37,79%, a to o 54 070 tis. Největší vliv na tuto změnu 

měly krátkodobé pohledávky a dlouhodobé pohledávky. 

U časového rozlišení měla jeho hodnota největší pokles v roce 2009 a to 26,82%. 

Především díky poklesu nákladů příštích období. 

Graf č. 1: Horizontální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV: 

U celkových pasiv dochází během sledovaného období k mnoha změnám bilanční 

sumy. V roce 2009 byl pokles největší a to 2,92% v absolutním čísle 7 433. Nejlépe 

fungující byl rok 2012, kdy relativní změna představovala kladnou hodnotu 16,35% 

v absolutním čísle 39 509 tis. Kč. 

Vlastní kapitál v průběhu pěti let se drží na podobné číselné úrovni. V letech 2009 – 

2010 se pohybuje vlastní kapitál v průměru 2%. Vlastní kapitál společnosti v roce 2009 byl 

ovlivněn nejvíce vytvořeným ziskem v běžném účetním období a výplatou dividendy 

jedinému akcionáři. V roce 2011 narostl o 5,02% v absolutním čísle 7 732 tis. Kč, hlavní 

podíl na této změně má výsledek hospodaření běžného účetního období.  
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Cizí zdroje měly v třech letech záporný a kolísavý průběh, pouze v roce 2012 byly 

tyto hodnoty v kladné bilanci, hlavní příčinou byl nárůst krátkodobých závazků, 

dlouhodobých závazků a rezerv. V roce 2011 vykazovaly největší pokles a to 12,74%, 

jejichž propad byl 11 501 tis. Kč. Hlavními příčinami tohoto poklesu bylo uhrazení 

dlouhodobých závazků, včetně splátky úvěru jedinému akcionáři. Snížení mělo hodnotu 

menší o 71,25%.  

U časového rozlišení byl v roce 2010 zaznamenán nárůst, hlavní podíl měla 

položka výnosy příštích období. V dalších letech dochází k snížení absolutních čísel. 

Graf č. 2: Horizontální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VZZ: 

U provozního výsledku hospodaření docházelo k pomalému zvyšování hodnoty až 

do roku 2011, kde se relativní změna zvýšila na 129,34%. Za sledovanou dobu se provozní 

výsledek lišil, pohyboval se od  31 615 tis. Kč až k nejnižší částce 4 414 tis. Kč. Největší 

podíl na těchto změnách měly mzdové náklady a změna stavu rezerv a opravných položek. 

V roce 2011 došlo k největšímu nárůstu provozního výsledku o 129,34%, v dalším roce 

došlo k výraznému snížení provozního výsledku hospodaření. 
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Nerovnoměrný průběh se objevil u finančního výsledku hospodaření, kdy v roce 

2009 relativní změna byla největší, když činila 491,78%. Pokles nastal v roce 2012 

na 92,35% z důvodu záporné hodnoty ostatních finančních výnosů.  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost byl provázen nárůstem až do roku 2011, 

kdy jeho hodnota dosáhla 110,69%. V nadcházejícím roce dochází k mírnému snížení 

na 21,54%. 

4.1.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA  

Pracuje se stupňovitým rozborem jednotlivých složek finančních ukazatelů. 

Vyjadřuje procentní zastoupení jednotlivých aktiv, pasiv, výnosů  a nákladů na celkovém 

součtu. Jednotlivé položky sleduje od shora dolů. 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV: 

Vertikální analýza aktiv ukázala, že v letech 2008 – 2010 neměla společnost příliš 

velký procentuální rozdíl v používání dlouhodobého či oběžného majetku. Pouze rok 2011 

a rok 2012 se liší od ostatních, zde jsou stálá aktiva menší než aktiva oběžná. 

Podnik v roce 2008 využíval více stálých aktiv oproti oběžným aktivům a to pouze 

o 3,03%. Dlouhodobý majetek činil 49,13%, kde největší podíl byl zastoupen ve stavbách, 

z důvodu výstavby haly a trafostanice v areálu firmy. V tomtéž roce byl také zaznamenán 

největší podíl časového rozlišení (4,76%), který byl za sledované období nejvyšší 

a postupem času se snižoval a v roce 2012 klesl až na hodnotu 2,76%.  

V roce 2011 však nastal zlom a společnost začala od té doby využívat více 

oběžných aktiv oproti stálým aktivům. V roce 20011 dochází k snížení dlouhodobého 

majetku z důvodu opravných položek v Mongolsku. Krátkodobý finanční majetek 

zaznamenal velký nárůst, který pokračuje až do roku 2012. Účty v bankách se změnily 

o 24,97%. V tomto podobném schématu se zapojují i krátkodobé pohledávky, které 

neustále rostou, zejména pohledávky z obchodních vztahů. 
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Graf č. 3: Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

VERTIKÁLNÍ ANALÝA PASIV: 

Struktura pasiv informuje o tom, z jak drahých zdrojů společnost pořídila svůj 

majetek. Dlouhodobé cizí zdroje jsou dražší než krátkodobé zdroje, proto je výhodnější, 

a také dostupnější, financovat svá aktiva z krátkodobých cizích zdrojů. Potom, ale 

společnost musí přihlížet ke skutečnosti, že krátkodobé cizí zdroje jsou rizikovější a úvěry 

se musí splácet v krátkých lhůtách. 

V roce 2011 společnost využívala 66,96% vlastního kapitálu z celkové hodnoty 

pasiv. Tato hodnota byla za sledované období nejvyšší, vlivem nárůstu nerozděleného 

zisku minulých let. V roce 2012 dochází k snížení používání vlastního kapitálu na 58,90% 

a nárůstu cizích zdrojů na 40,21% zapříčiněním zvýšení krátkodobých a dlouhodobých 

závazků. Podnik, ale v tomto roce splatil všechny bankovní úvěry. Průměrná hodnota 

vlastního kapitálu se pohybuje v rozmezí od 58% - 67% a hodnota cizího kapitálu 

v intervalu od 32% - 43% z celkové hodnoty pasiv. 

 Podle grafu č. 4 můžeme vidět, že firma využívala v roce 2008 – 2012 více vlastní 

kapitál než cizí zdroje. 
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Graf č. 4: Vertikální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VZZ: 

V této části jsou porovnány změny výsledků hospodaření, výnosů, nákladů 

a celkových tržeb v časové posloupnosti.  

Výkonová spotřeba za sledované období se neustále mění, v roce 2008 dosahovala 

hodnoty 70,44%, v roce 2009 činila 62,00%, v roce 2010 byla přibližně stejná 60,02%, 

v roce 2011 a také v roce 2012 se pohybovala průměrně okolo 98,00%. Osobní náklady 

za sledované období se příliš neměnily. Pohybovaly se od 23,81% do 31,33%. 

Nejvýraznější změny proběhly u nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Přidaná hodnota v prvním roce dosahovala 27,97%, v průběhu dalších dvou let 

narůstala a v roce 2010 se dostala na 42,74%. V nadcházejícím roce procentuální vyjádření 

stouplo, ale v roce 2012 dochází k snížení na 39,30%. Vzrůstající průběh byl zaznamenán 

u provozního výsledku hospodaření, který na počátku dosahoval hodnoty 1,56% a následně 

se začal zvyšovat vlivem zvýšení přidané hodnoty a změny stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti. 
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4.2 POMĚROVÁ ANALÝZA 

Ukazatele poměrové analýzy společnosti UNIGEO a. s. byly využity pro 

vyhodnocení finanční situace firmy v letech 2008 – 2012. Vzorce sloužící k výpočtu 

jednotlivých hodnot ukazatelů byly čerpány z kapitoly 3.4.  

4.2.1 UKAZATELÉ LIKVIDITY  

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost podniku uhradit své splatné závazky. Každá 

z těchto likvidit má svou doporučenou hranici hodnoty, ve které by se měla pohybovat. 

Jednotlivé výpočty jsou poukázány v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Hodnocení likvidity 

LIKVIDITA 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Okamžitá (doporučená hodnota 0,9- 1,1) 0,15 0,23 0,71 0,94 0,89 

Pohotová (doporučená hodnota 1-1,5) 1,77 1,86 2,03 2,50 2,16 

Běžná (doporučená hodnota1,5 do 2,5) 2,24 2,50 2,77 3,05 2,49 

Zdroj: Vlastní zpracování 

OKAMŽITÁ LIKVIDITA:  

Okamžitá likvidita se vypočte podle vztahu (1) z předchozí kapitoly a to jako podíl 

krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků. Výpočty likvidity by se měly 

nacházet v intervalu od 0,9 – 1,1. Likvidita se nachází v určitém rozmezí pouze v letech 

2011 a 2012. V dalším období jsou vypočtené hodnoty velmi nízké. Okamžitá likvidita se 

nacházela pod hranicí určeného rozmezí, díky nízkým číslům krátkodobého finančního 

majetku a nepříznivého stavu krátkodobých pohledávek. 

POHOTOVÁ LIKVIDITA: 

Pohotová likvidita je vypočtena podle vztahu (2), uvádí se v poměru krátkodobého 

finančního majetku a mezi krátkodobými pohledávky k závazkům. Číselné hodnoty by se 

měly vmístit do rozmezí 1 – 1,5. Výsledky, které vznikly, se pohybují nad hranici 

pohotové likvidity. Pro firmu tyto hodnoty nejsou příliš dobré. Hodnoty se pohybují 

v rozmezí od 1,77 – 2,50. Velký nárůst byl zaznamenán v roce 2011. Došlo k navýšení 

krátkodobého finančního majetku, z důvodu zadržování finančních prostředků na účtech 

v bankách. Negativně, zde můžeme hodnotit nárůst krátkodobých pohledávek. 
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BĚŽNÁ LIKVIDITA: 

Tato likvidita se odvíjí podle vztahu (3) z kapitoly č. 3 a to v poměru mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Přijatelná hodnota celkové likvidity se uvádí 

od 1,5 do 2,5. Běžná likvidita se neustále mění, pohybuje se od nejmenšího 2,24 

do nejvyššího 3,05. Do určeného rozmezí se vmístil rok 2009 s hodnotou 2,5 a rok 2,49 

s výsledkem 2,49. Nejnižší likvidita byla v roce 2008, kdy měla společnost největší 

množství oběžných aktiv a to přímo položka účty v bankách. Firma má malou 

pravděpodobnost, že bude mít problémy s platební neschopností.  

Graf č. 5 poukazuje na jednotlivé změny ve společnosti. 

Graf č. 5: Vývoj likvidity 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.2 UKAZATELÉ RENTABILITY  

Ukazatele poměrové analýzy společnosti byly využity pro vyhodnocení finanční 

situace firmy v letech 2008 – 2012. V tabulce č. 8 lze vidět výsledky sledovaného období. 

Tabulka č. 8: Hodnocení Rentability [%] 

RENTABILITA 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Rentabilita vlastního kapitálu- ROE  3,43 3,37 3,56 7,14 8,47 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu- ROA 2,00 2,07 2,17 4,78 4,99 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu- ROS 1,79 2,19 2,38 4,33 4,48 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU (ROE): 

Rentabilita vlastního kapitálu byla vypočtena podle vzorce (4). Působila 

v rostoucím směru. Za sledované období dochází k mírnému snížení pouze v roce 2009. 

Čistý zisk i vlastní kapitál každý rok ve firmě rostli. Nejnižší ROE byla na začátku období 

v roce 2008, kdy její výsledek byl 3,43%. Nejvyšší hranice rentability byla v roce 2012, 

kde konečná hodnota činila 8,47%. Pro podnik je velmi zásadní, že tyto čísla neustále 

stoupají a vyvíjí se k lepším výsledkům.  

RENTABILITA CELKOVÝCH AKTIV (ROA):  

Rentabilita celkových aktiv byla zjištěna podle vzorce (5) a má rovněž stoupající 

tendenci. Vlastní kapitál v letech 2008 – 2012 stále roste, naopak celková aktiva svůj 

průběh mají klesající i rostoucí. Nejmenší hranice celkových aktiv byla 241 699 tis. Kč 

v roce 2011, největší 281 208 tis. Kč v roce 2012. ROA činila v posledním sledovaném 

roce 4,99%. 

RENTABILITA DLOUHODOBÉHO KAPITÁLU (ROS):  

Rentabilita dlouhodobého kapitálu byla dosazena do vzorce (6). V roce 2008 měla 

hodnotu 1,79%, v dalších letech ROS stále rostla a v roce 2012 byla na nejvyšší hranici 

4,48%. Příčinou byl vzestup čistého zisku. Tržby měly kolísavou tendenci, ale příliš 

neovlivnily výsledek rostoucí rentability dlouhodobého kapitálu. V níže uvedeném grafu 

vidíme, že nejhorší byl pro společnost rok 2008.  

Graf č. 6: Vývoj rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.3 UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI  

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

společnosti. Měří také, kolik společnost používá cizího kapitálu k financování. Přehled 

hodnot se nachází v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Hodnocení zadluženosti [%] 

ZADLUŽENOST 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel věřitelského rizika  40,25 38,55 35,83 32,60 41,28 

Kvóta vlastního kapitálu 58,27 61,39 61,15 66,96 58,90 

Zdroj: Vlastní zpracování 

UKAZATEL VĚŘITELSKÉHO RIZIKA: 

Ukazatel věřitelského rizika je vypočten podle vzorce (7). Nejvyšší byl v roce 2012, 

kdy dosahoval 41,28%, z důvodu většího nárůstu cizího kapitálu v podílu s celkovými 

aktivy. Nejmenší hranice celkové zadluženosti se vyskytla v roce 2011, která činila 

32,60%, kdy cizí kapitál výrazně poklesl.  

UKAZATEL VLASTNÍHO KAPITÁLU: 

Kvóta vlastního kapitálu je znázorněna pomocí vzorce (8) z předchozí kapitoly. 

Měla by mít v čase rostoucí tendenci. Tento systém byl zachován od roku 2008 do roku 

2011. V posledním roce 2012 hodnota ukazatele klesá, protože došlo k navýšení stálých 

aktiv a vlastní kapitál se relativně nezměnil. 
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Graf č. 7:Ukazatel zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je z grafu patrné, ukazatelé zadluženosti se pohybují v podobných hodnotách. 

Zadluženost společnosti je zde způsobena hlavně díky krátkodobým závazkům 

z obchodních vztahů, které nám zvyšují cizí kapitál. 

4.2.4 UKAZATELÉ AKTIVITY  

Pomocí těchto ukazatelů lze prověřit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv 

v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku akceptovatelná. 

V tabulce č. 10 lze vyčíst změny v letech 2008 – 2012 a také v grafu č. 8 je znázorněn 

celkový vývoj zvolených aktiv. 

Tabulka č. 10: Hodnocení aktivity 

AKTIVITA 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv 1,11 0,95 0,92 1,10 1,11 

Obrat zásob 74,31 88,42 29,37 55,48 795,43 

Doba obratu aktiv- DOA 327,36 386,13 398,66 330,67 327,51 

Doba obratu zásob- DOZ 6,97 6,66 20,70 13,73 0,77 

Doba inkasa pohledávek-DOP 97,09 109,54 86,77 91,26 111,22 

Doba obratu závazků- DOZA 48,95 47,97 45,29 38,75 77,09 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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OBRAT AKTIV:  

Pomocí vzorce (9) znázorňuje ukazatel, kolik prostředků je firma ročně schopna 

vygenerovat ze zdrojů, které má k dispozici. Tento ukazatel by měl být minimálně roven 

jedné a neustále se zvyšovat. Z tabulky č. 8 je zřejmé, že obrat aktiv za sledované období je 

v letech 2009 – 2010 menší než 1, ve zbývajících letech je tento požadavek již splněn.  

OBRAT ZÁSOB: 

Ukazatel obratu zásob nám říká pomocí vztahu (10), kolikrát za rok se obmění 

zásoby firmy. Čím vyšší je obratovost zásob, tím je to pro firmu lepší. Ve firmě dochází 

k proměnným hodnotám, obrat zásob se neustále v každém roce mění. Nejnižší stav byl 

v roce 2010, nejzajímavější a největší obrat byl v roce 2012, kdy firmě vzrostl ukazatel 

o 795 krát, což bylo způsobeno velmi malými zásobami.  

DOBA OBRATU AKTIV: 

DOA se vypočítá jako podíl aktiv a denní tržby tzn. ze vztahu (11). Z čehož plyne, 

pokud se obrat aktiv zvyšuje, musí klesat doba obratu aktiv. Tato doba se během pěti let 

pohybovala v rozmezí od 327,36 – 398,66 dní. 

DOBA OBRATU ZÁSOB:  

DOZ udává ze vztahu (12) z předchozí kapitoly, za jakou dobu firma průměrně 

prodá své zásoby, tzv. jak dlouho tyto zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe finanční 

prostředky. Výpočet průměru doby obratu zásob ve firmě UNIGEO a. s. činí 9 dní, což je 

doba, po kterou jsou aktiva vázána v podobě zásob. Nejdelší DOZ byla v roce 2010, kde 

byla aktiva vázána v podobě zásob 21 dní.  

DOBA SPLATNOSTI POHLEDÁVEK: 

DOP říká, za jak dlouhou dobu (v průměru) firmě zákazník zaplatí; tedy jak 

dlouhou dobu má podnik v těchto pohledávkách vázány finance firmy, vypočteno pomocí 

vztahu (13). Z vypočítaných hodnot lze říci, že průměr splatnosti pohledávek v roce 2009 

až 109 dní. Tato hodnota by se měla vlézt mezi 30 až 60 dní, ve firmě ovšem dochází 

k pozdější splatnosti. Ve zbývajících období tomu není jinak a splatnost pohledávek je 

stále pozdní. 
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DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ: 

DOZA stanovuje dobu, která (v průměru) uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou; vztah je uveden v předchozí části (14). Průměrná doba obratu závazků, která 

uplyne od doby nákupu až do doby splacení, trvá přibližně 39 až 78 dnů. Doba obratu 

závazků je menší než doba obratu pohledávek, což znamená, že společnost dříve platí své 

závazky a pak teprve dostává peníze za pohledávky. Společnost by se měla snažit zvýšit 

dobu obratu závazků, aby se postupem času nedostala do platební neschopnosti. 

Graf č. 8: Vývoj aktivity  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3 ANALÝZA PREDIKČNÍCH MODELŮ 

Mezi soustavami ukazatelů pro zhodnocení celkové finančně-ekonomické situace 

podniku jsou vybrány dva bankrotní modely (Altmanovo Z - skóre, Taflerův model) a také 

zpracován jeden bonitní model (Králickův quicktest). 
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4.3.1 BONITNÍ MODELY 

V této kapitole nazývaná bonitní modely byl vybrán pouze jeden test Kralickův 

quicktest. 

KRALICKŮV QUICKTEST: 

Poskytuje rychlou možnost s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností 

ohodnotit analyzovanou firmu.  

Tabulka č. 11: Hodnocení Kralickova quicktestu 

KRALICKŮV QUICKTEST 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Kvóta vlastního kapitálu 58% 61% 61% 67% 59% 

Doba splacení dluhů z CF -36,99 5,97 4,34 2,55 2,64 

Cash flof v % z tržeb 0% 7% 8% 13% 13% 

Rentabilita celkového kapitálu 2,00 2,07 2,17 4,78 4,99 

Zdroj: Vlastní zpracován 

Z výsledných celkových známek, které jsou určeny z tabulky č. 4, určíme finanční 

podniku. V tabulce č. 12 vidíme, že podnik se pohybuje ve sledovaném období 2008 – 

2012 v rozmezí 1,75 – 3,75.Kralicek považoval za ideální bonitní situaci, když celková 

situace se rovná dvěma. Společnost se pohybuje v roce 2008 mezi známkou 3 až 4, což 

může znamenat, že podnik je potencionálně ohrožen bankrotem. Nejhůře dopadly známky, 

které se týkají cash flow a rentability. Podnik od roku 2011 se pohybuje pod známkou 2 a 

to znamená, že se pohybuje v prosperující oblasti. Celkový výsledek je upřesněn v tabulce 

č. 13. 

Tabulka č. 11: Hodnocení Kralickova quicktestu 

KRALICKŮV QUICKTEST 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Kvóta vlastního kapitálu 58% 61% 61% 67% 59% 

Doba splacení dluhů z CF -36,99 5,97 4,34 2,55 2,64 

Cash flow v % z tržeb 0% 7% 8% 13% 13% 

Rentabilita celkového kapitálu 2,00 2,07 2,17 4,78 4,99 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 12: Vyohodnocení Quicktestu 

KRALICKŮV QUICKTEST 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Hodnocení finanční situace 3 2 1,5 1 1 

Hodnocení výnosové situace 4,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

Hodnocení celkové situace 3,75 2,75 2,5 1,75 1,75 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.2 BANKROTNÍ MODELY 

V této kapitole je zhodnoceno a zjištěno, zda je firma finančně zdravá či se dostává 

do oblasti bankrotu.  

ALTMANOVO Z – SKÓRE: 

V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty Almanova modelu za sledovaná  

léta 2008 - 2012. 

Při pohledu na následující tabulku lze zjistit pomocí vztahu (15), že společnost 

UNIGEO a. s. má vypočtený faktor v rozmezí od 2,67 – 3,54. V letech 2008 až 2010 se 

nachází v druhé skupině tzv. v šedé zóně, která je určena pro hodnoty 1,8 – 2,99. V dalších 

letech dochází nárůstu Z FAKTORU a to znamená, že zapadá do intervalu vyšší než 2,99. 

Sledovaná firma se nachází v pásmu prosperity.  

Tabulka č. 13: Altmanovo Z – skóre 

ALTMANOVA FORMULE BANKROTU (Z - skóre) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

X1  0,03 0,03 0,04 0,08 0,08 

X2 1,11 0,95 0,92 1,10 1,11 

X3  1,45 1,59 1,71 2,05 1,46 

X4 0,21 0,27 0,27 0,32 0,29 

X5 0,26 0,28 0,33 0,40 0,42 

Z - FAKTOR 2,67 2,72 2,85 3,54 3,15 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na grafu č. 9 je znázorněn celý průběh Z – FAKTORU. V roce 2011 dochází 

k navýšení, hlavním podmětem bylo snížení cizího kapitálu. 
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Graf č. 9: Zobrazení Altmanova Z - skóre 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

TAFLERŮV MODEL: 

Podrobné schéma výsledku lze vyčíst v tabulce č. 15. Vypočtena hodnota v tabulce 

č. 15 nám ukazuje, že firma se nachází v intervalu od 0,43 – 0,68. Pro vypočtenou hodnotu 

T platí, že se podnik nemusí obávat bankrotní situace, jelikož se nachází v intervalu větší 

než 0,3. Vzorec je uveden v předchozí kapitole (16). 

Tabulka č. 14: Taflerův model 

TAFLERŮV BANKROTNÍ MODEL 

  2008 2009 2010 2011 2012 

R1 0,12 0,17 0,22 0,43 0,28 

R2 1,15 1,20 1,43 1,82 1,74 

R3 0,21 0,18 0,19 0,19 0,28 

R4 1,11 0,95 0,92 1,10 1,11 

T 0,43 0,43 0,48 0,68 0,60 

V uvedeném grafu č. 10 lze vidět, že v roce 2011 dochází k růstu, jelikož se snížil 

cizí kapitál, který měl velký význam pro tento ukazatel.  
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Graf č. 10: Zobrazení Taflerova modelu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4 ZHODNOCENÍ A NÁSLEDNÁ DOPORUČENÍ 

Při provedení finanční analýzy v podniku UNIGEO a. s., bylo dospěno k 

následujícím výsledkům.  

U stavových ukazatelů byla provedena horizontální a následně vertikální analýza. U 

prvně jmenované dochází k tomu, že celková aktiva mají kolísavou tendenci. Tyto změny 

jsou způsobeny klesající tendenci dlouhodobého majetku a nárůstem krátkodobých 

pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Pasiva mají taktéž rozdílné hodnoty. 

Hlavním důvodem jsou změny v krátkodobých a dlouhodobých závazcích a také, že firma 

v posledních dvou letech uhradila bankovní úvěry. Při horizontální analýze výkazu zisku a 

ztrát bylo zjištěno, že výsledek hospodaření měl rostoucí tendenci.  

Vertikální analýza ukázala, že v letech 2008 – 2010 byla velikost dlouhodobého 

majetku podobná velikosti oběžného majetku v celkových aktivech. V letech 2011 a 2012 

tvoří převážnou část celkových aktiv oběžná aktiva. Tyto oběžná aktiva mají v posledních 

dvou letech rostoucí tendenci jak u krátkodobých pohledávek, tak i u krátkodobého 

finančního majetku. Na celkových pasivech měl vždy největší podíl vlastní kapitál. 

Některé ukazatele likvidity překročili hranici doporučených hodnot. Zejména 

v posledních dvou letech negativně vzrostly krátkodobé pohledávky, které měly velký vliv 

na oběžná aktiva. Podnik by měl snížit množství finančních prostředků vázaných v 

jednotlivých částech oběžného majetku. Tyto volné finanční prostředky by pak mohl 

efektivněji investovat do provozního chodu. Taktéž krátkodobé závazky vzrostly. Firma by 

se měla také snažit snížit tyto závazky. 

Vývoj ukazatelů rentability byl pro podnik stabilní, pohyboval se vždy v kladných 

číslech. Veškeré rentability měly rostoucí tendenci a zvyšující míru zisku. Do budoucna by 

se společnost měla zaměřit na snižování nákladů a zvyšování výnosů, aby nedošlo 

k poklesu rentability a tím i k snižování hospodářského výsledku. Firma by měla hledat 

nové trhy z hlediska odbytu jejich práce a efektivně tyto činnosti realizovat. 
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Ukazatele zadluženosti hodnotí míru využívání vlastního a cizího kapitálu. 

Ukazatel věřitelského rizika se pohybuje v optimálních hodnotách. Kvóta vlastního 

kapitálu má rostoucí tendenci, krom posledního roku. Firma díky zapojení cizího kapitálu 

využívá působení daňového efektu i efektu finanční páky. Společnost by měla najít ještě 

lepší rovnováhu mezi zhodnocením vlastního kapitálu a platební schopností a tím uspokojit 

požadavky věřitelů a akcionářů.  

V podniku se doba obratu aktiv pohybuje kolem požadované hodnoty 1. Obrat 

zásob se nachází v dobrých číslech. Doba obratu pohledávek značně převyšuje dobu obratu 

závazků, což znamená, že společnost je poměrně dlouhou dobu bez potřebných finančních 

prostředků k uhrazení svých závazků. Firma by měla dbát na rychlejší splatnost 

pohledávek a donutit odběratelé k rychlejší splatnosti, aby měla větší finanční rezervu.  

Bonitní model Kralickův quicktest určil, že od roku 2008 – 2010 mohl být podnik 

ohrožen, ale v letech 2011 – 1012 už žádný potenciální bankrot firmě nehrozí.  

Bankrotní modely založené na celkovém hodnocení finančního zdraví poukázaly, 

že se společnost nachází v oblasti prosperity a nemusí se bát bankrotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Andrea Pastušková: Analýza finančního zdraví společnosti UNIGEO a. s. 

 

2014                                                                                                                                      37 

 

5. ZÁVĚR 

Finanční analýza je důležitou součástí řízení finančního chodu firmy. Cílem 

takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku, zjistit její výkonnost a získané 

informace vyhodnotit tak, aby se z provedené analýzy stal nástroj, pro zjištění finančního 

zdraví společnosti. Ve finanční analýze je proveden podrobný rozbor účetních výkazů. Na 

základě zjištěných informací, může firma odstranit nedostatky či přijmout návrhy pro 

budoucí vývoj. 

 Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit finanční situaci podniku UNIGEO 

a.s. v rozmezí pěti let a to od roku 2008 do roku 2012 pomocí aplikace nástrojů finanční 

analýzy. K dosažení výsledků byly použity firemní účetní výkazy. Tato práce je rozdělena 

do 5 kapitol, které se věnují teoretické a praktické části. 

 Období od roku 2008 do roku 2012, které bylo sledováno, je patrně znát, že podnik 

poukazuje na vzrůstající tendenci výsledků hospodaření. Firma dosahovala nejlepších 

výsledků v posledním roce, kde výsledná částka byla nejlepší v historii společnosti. V roce 

2012 docházelo k redukci dlouhodobého majetku, ale pozitivně byly řízený zásoby a 

krátkodobý finanční majetek. Vypočtené hodnoty poměrových ukazatelů ukázaly na to, že 

společnost měla uspokojivé výsledky rentability, kdy došlo k jejímu nárůstu. Likvidita se 

pohybovala většinou nad doporučenou hranicí. Aktivita se pohybovala v různých 

rozmezích. Doba obratu zásob byla menší než doba obratu pohledávek. To znamená, že 

firma zásoby rychle měnila, ale zaplaceno dostala mnohem později. Společnost taktéž 

prvně zaplatí závazky a až následně dostane zaplaceno odběrateli. Hodnoty bonitních a 

bankrotních se nacházejí v oblasti, kde nehrozí bankrot a kde poukazují na prosperitu 

firmy.  

 Celková analýza firmy dospěla k odhalení drobných nedostatků, které by se 

společnost měla pokusit v budoucnu odstranit. 
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