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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. za sledované období let 2008 až 2012. Cílem této práce je aplikovat zvolené metody 

finanční analýzy s použitím finančních dat společnosti. Teoretická část práce obsahuje 

charakteristiku absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů a bankrotních modelů. 

Výsledky finanční analýzy jsou poté interpretovány prostřednictvím tabulek a grafů 

v praktické části spolu s hodnotícími komentáři k dané problematice. Na závěr jsou 

prostřednictvím výsledků navržena opatření do budoucna.  

Klíčová slova: finanční analýza, výsledek hospodaření, absolutní ukazatele, poměrové 

ukazatele, bankrotní modely 

 

Summary: 

The present thesis deals with the financial analysis of the company Fluorit Teplice s.r.o. for 

the period 2008 to 2012. The aim of this work is to apply selected methods of financial 

analysis using financial data company. The theoretical part contains the characteristics of 

absolute indicators, proportional indicators and bankruptcy models. The financial analysis 

results are then interpreted through tables and graphs in the practical part, together with the 

evaluation comments on the issue. At the end, through the results of proposed actions for 

the future. 

Keywords: financial analysis, profit, absolute indicators, proportional indicators, 

bankruptcy models  
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1 ÚVOD 

V dnešní rychle rozvíjející se společnosti, mají firmy a podniky stále trnitější 

cestu k tomu, dosáhnout či udržet si svou požadovanou pozici na trhu. Finanční analýza je, 

v mikroekonomickém pojetí, nástrojem, za pomoci kterého získáváme údaje o současné i 

předchozí finanční situaci dané firmy. Tyto údaje vznikají výpočty a srovnáním řady 

finančních ukazatelů. Konečné výsledky, které z uskutečněné finanční analýzy vyplývají, 

by měly pro vrcholový management firmy sloužit jako východiska pro další plánování a 

řízení budoucích činností firmy 

Tato diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. v rozmezí let 2008 až 2012 a je strukturována do pěti kapitol. První kapitolou je 

úvod. 

Druhá kapitola obsahuje charakteristiku výše zmíněné společnosti, její 

dlouholetou historii ve zpracovatelském průmyslu a podnikovou strukturu. Dále kompletní 

popis činností a procesů, kterými se společnost zabývá.  

Teoretická část je obsahem kapitoly třetí. Jsou zde stručně popsány základní 

pojmy, se kterými se při zpracování finanční analýzy opětovně setkáváme. Dále pak 

zahrnuje charakteristiku účetních výkazů, jež slouží jako primární východiska pro výpočet 

dílčích finančních ukazatelů, jako jsou například likvidita, rentabilita či zadluženost.  

Ve čtvrté kapitole je uvedena již praktická část této diplomové práce. Ta se skládá 

převážně z tabulek a grafů, prostřednictvím kterých jsou prezentovány výsledky a poměry 

jednotlivých finančních ukazatelů za sledované období, jenž byly předmětem finanční 

analýzy. 

V poslední závěrečné kapitole jsou stručně popsány výsledky a zhodnocení 

celkového finančního stavu společnosti. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 Tato kapitola se zabývá stručnou charakteristikou analyzované společnosti 

Fluorit Teplice s.r.o., její strukturou, zaměřením i využívanými technologiemi při 

zpracování vybraných nerostných surovin a v konečné fázi také dlouholetou historii této 

stále rozvíjející se firmy.  

2.1 Základní údaje o společnosti Fluorit Teplice s.r.o. 

Společnost Fluorit Teplice s.r.o. byla založena 1. ledna 1996 a nachází se, jak už 

název napovídá, necelé 4 kilometry od centra lázeňského města Teplice v Ústeckém kraji.   

Předmětem podnikání této společnosti vyplývající z obchodního rejstříku je zpracování a 

následná úprava rud a nerostů, velkoobchodní činnost, silniční nákladní motorová doprava 

a samozřejmě hornická činnost. 

Ve spolupráci se společností Provodínské písky a.s., jež je zaměřena na těžbu a 

zpracování sklářských písků, provozuje Fluorit Teplice s.r.o. společný podnik. Tímto 

dceřiným podnikem taktéž na okraji Teplic je společnost Minorit s.r.o., zabývající se 

výrobou křemenných mouček. Fluorit Teplice má v této společnosti 45% podíl na 

základním kapitálu.  

Společnost je současně vedena třemi společníky, kteří mají ve firmě stejný 

třetinový podíl a jsou zároveň i statutárním orgánem. Těmito společníky jsou: 

 

 Ing. Robert Rosocha (ekonomický manažer), 

 Ing. Vít Kučera (manažer nákupu surovin a obchodu), 

 Ing. Pavel Strejc (technický manažer, zmocněnec pro jakost). 
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Společnost vlastní certifikát managementu kvality dle normy ISO 9001 a také 

environmentálního managementu ISO 14001. V budoucnu by firma ráda dosáhla 

k certifikaci bezpečnosti práce ISO 18001. 

Před rokem 2010 dosahovala produkce společnosti, co se týče prodeje 

zpracovaných nerostných surovin, v rámci České republiky (dále jen „ČR“) majoritního 

podílu. Zbylá část produkce putovala převážně do Německa a minimální podíl poté do 

dalších Evropských zemí, jako například do Maďarska, Polska, Francie či Slovenské 

republiky. Naopak v současné době putuje více jak 80% produkce společnosti Fluorit 

Teplice s.r.o. do zahraničí, a to z velké části hlavně do Evropy a Asie, ale i do vzdálené 

Brazílie. Domácí podíl tvoří tedy méně jak 20% a tudíž je oproti předchozím letům 

zanedbatelný. Fakt, že o zpracované nerostné suroviny je velký zahraniční zájem, svědčí 

jak o kvalitě produktů, tak o spolehlivosti firmy jako dodavatele. [1], [2] 

V současné době má společnost v provozu několik výrobních linek. Zásadním 

výrobním komplexem je linka umožňující mletí, sušení a zároveň i třídění, na které se 

vyrábí široká škála koncentrátů fluoritu od těch nejmenších až po ty hrubé se zrnitostí od 

0,1 do 0,5 milimetru (dále jen „mm“) s nízkým obsahem prachu. Pokud jde o mletí dalších 

minerálů železným postupem, je to uskutečňováno na specializované výrobní lince. Na ní 

je možnost zhotovit mleté minerály s křivkou zrnitosti a se zůstatkem na sítě pouhých 

0,063 mm, což se označuje jako mletí keramické. Hrubé suroviny jsou tříděny na sítu do 

velikosti zrna až 2,5 mm. Nejčastěji se takto zpracovávají minerály jako dolomit, baryt, 

křemen či sintermagnezit. Linka pro třístupňové třídění a drcení, která je taktéž součástí 

provozu, je určena k výrobě drcených a tříděných materiálů s velikostí zrna větší jak 1 mm. 

Živce draselné, sodno-draselné, kaolín a dolomit se vyrábějí na lince určené k neželeznému 

mletí. Dále má společnost v provozu dvě linky pytlovací, jednu paletizační a linku pro 

plnění obřích vaků. Výše uvedené vyráběné produkty je možné najít v elektrodách, 

skelných vláknech, svářecích prášcích, keramice, hutnictví či v žáruvzdorných materiálech. 

[1] 
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2.2 Historie společnosti 

Historie minerálu nazývaného fluorit sahá až do roku 1758, nicméně k jeho 

průmyslovému využití v ČR došlo o více jak sto let později po roce 1900. K rozsáhlejšímu 

průzkumu ložisek tohoto minerálu se přistupovalo v období na přelomu 50. a 60. letech 

v okolí Harrachova, Kovářské a Hradiště u Kadaně a poté roku 1951 byla započata těžba 

na ložisku Vrchoslav u Teplic. Následně došlo k otevření ještě dalších několika dolů 

obsahujících ložiska fluoritu, v ČR označovaného také jako kazivec, jejich zásoby ovšem 

nebyly v nijak značném rozsahu, a proto byly tyto doly zanedlouho vytěženy a následně 

uzavřeny.  

V roce 1952 došlo, v prostoru areálu někdejšího hlubinného hnědouhelného dolu 

Britania, k založení Závodu Fluorit Teplice. Stejného roku byla na témže místě 

zprovozněna také flotační úpravna na zpracování fluoritu k produkci fluoritového 

koncentrátu, který se využívá k výrobě chemické látky kyseliny fluorovodíkové. Prvotně 

byl teplický závod orientovaný výhradně na flotační činnost, ovšem s rozmachem těžby 

vzrostla také poptávka po kusovém kazivci, a tak závod rozšířil svou působnost. Fluorit 

v pevné formě nejdříve ručně třídili, později se závod zaměřil na úpravu formou 

rozpalování v těžkých suspenzích. Těmto činnostem se závod v Teplicích věnoval až do 

roku 1983 až po sléze se začal orientovat i na jiné suroviny. 

Na základě vládního rozhodnutí roku 1991 došlo k útlum rudného hornictví, což 

pro Závod Fluorit Teplice mělo za následek ukončení hlavní činnosti, kterou byla tou 

dobou flotační úprava surovin. Závodu tedy nezbývalo nic jiného než hledat další cesty pro 

rozšíření svého výrobního působení a tak využili zvyšující se poptávky stálých odběratelů 

po dalších tříděných a mletých surovinách, které v postupné návaznosti uvedly do výroby.  

Společnost Fluorit Teplice s.r.o., která pod tímto názvem vystupuje dodnes, byla 

založena dne 1. ledna 1996. Po vzniku společnosti firma převzala do nájmu a posléze i 

koupila úpravnu rud. Dále pak došlo k zahájení kompletní přestavby výrobní technologie a 

k výstavbě linky na neželezné mletí. [1] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Třetí kapitola se věnuje finanční analýze z teoretického hlediska. Cílem je tedy ve 

stručnosti vysvětlit základní pojmy týkající se zpracování finanční analýzy, popsat zdroje 

pro získání výchozích dat a charakterizovat jednotlivé použité metody.  

3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je nástrojem ke zhodnocení finanční situace podniku. Při jejím 

zpracování dochází ke třídění získaných dat z účetních výkazů, ty se pak následně mezi 

sebou poměřují či se kvantifikují spojitosti mezi nimi a dochází k určení jejich 

dosavadního a budoucího vývoje. Prostřednictvím finanční analýzy je nejen možné zjistit 

stávající situaci firmy a její další vývoj, ale také odhalit příčiny daného vývoje. 

Zaměření finanční analýzy je orientováno na charakteristiku problémů a 

identifikaci slabých a silných stránek činnosti firmy. Výsledná data získaná 

prostřednictvím zpracované finanční analýzy slouží k vytvoření věrohodného úsudku o 

celkovém finančním hospodaření sledovaného podniku a slouží jako základní aspekt při 

rozhodování vrcholového managementu firmy. Analýze je možné podrobit celkové 

hospodaření firmy či jen vybranou část podniku, vše záleží na požadavcích zadavatele. 

Mezi cíle finanční analýzy se obvykle řadí: 

 analýza dosavadního rozvoje podniku, 

 srovnání výsledků analýzy v prostoru, 

 zmapování vlivu vnitřního a vnějšího prostředí firmy,  

 analýza spojitostí mezi jednotlivými ukazateli, 

 analýza možností budoucího vývoje a volba nejvhodnějších variant, 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 sdělení výsledků spolu s návrhy finančního plánování. [3] 
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3.2 Zdroje informací finanční analýzy 

Zdroji finanční analýzy jsou vždy finanční data, která se získávají z účetnictví a 

znázorňují hospodaření podniku. Účetnictví obsahuje údaje o majetku či závazcích 

společnosti, o výši základního kapitálu, o tocích peněžitého kapitálu, nákladech a výnosech 

a také o zisku či ztrátě patrné z výsledku hospodaření. Z účetních výkazů lze vyčíst 

současný i budoucí vývoj finanční situace dané firmy. [3] 

Těmito účetními výkazy jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

3.2.1 Rozvaha 

Rozvahu můžeme charakterizovat jako písemný souhrn, obsahující informace o 

majetku podniku a zdrojích jeho krytí v peněžních jednotkách vyjádřené k určitému datu.  

Zpravidla se zhotovuje ve tvaru bilance T, kdy na pravé straně pod názvem aktiva 

nalezneme majetkovou strukturu podniku a na protější levé straně je umístěna její 

kapitálová část nazývaná pasiva. Z rozvahy by mělo být na první pohled patrné, čeho je 

podnik vlastníkem a z jakých zdrojů tento majetek pořídil či úroveň zadlužení a likvidity. 

Srovnáním dvou po sobě jdoucích rozvah můžeme zjistit, jak se vyvíjí finanční situace 

firmy a případně včas učinit potřebná krátkodobá či dlouhodobá opatření ke zlepšení této 

situace.  [6] 

Na rozdíl od výkazu zisku a ztráty, jež znázorňuje hodnoty za určité časové 

období, zobrazuje rozvaha hodnoty vztahující se k určitému okamžiku. Tyto hodnoty 

nesou název stavové veličiny. [5] 

Při sestavování rozvahy musí být zachováno bilanční pravidlo, což znamená, že 

ve výsledku se součty obou dvou stran, jak strany aktiv, tak strany pasiv, musejí rovnat. 

Pokud tomu tak není, rozvaha je sestavena chybně. 
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Tabulka  1: Struktura rozvahy 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek nehmotný Základní kapitál 

Dlouhodobý majetek hmotný Fondy 

Dlouhodobý majetek finanční Nerozdělený zisk minulých let 

Oběžná aktiva Výsledek hospodaření běžného roku 

Zásoby  Cizí zdroje 

Pohledávky Dlouhodobé závazky a úvěry 

Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky a úvěry 

Peníze   

 [6] 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (dále jen „VZZ“) nám sděluje informace o výnosech, 

nákladech a celkovém výsledku hospodaření dané společnosti za sledované období. Tento 

finanční výkaz je sestaven v postupném sledu tak, že umožňuje nejdříve vyčíslit obchodní 

marži, poté přidanou hodnotu a následně jednotlivé výsledky hospodaření z dílčích fází 

podnikové činnosti. [6] 

Výnosy podniku možno charakterizovat jako peněžité částky, jež podnik utržil 

z veškerých svých podnikatelských činnosti za určité účetní období nehledě na to, zda 

v tomto časovém období došlo k jejich skutečnému inkasu. Náklady podniku možno 

definovat jako peněžité částky, jež společnost účelně vynaložila s cílem získat výnosy. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek. V případě, že výnosy jsou větší 

jak náklady, podnik dosahuje zisku. V opačném případě, kdy náklady převyšují hodnotu 

výnosu, se jedná o ztrátu. [6] 
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Tabulka  2: Struktura výkazu zisku a ztráty 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 +  Obchodní marže 

 +  Tržby z prodeje 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 

                                                 [6] 

3.3 Absolutní ukazatele finanční analýzy 

Absolutní ukazatele získáváme přímo z posuzovaných hodnot dílčích položek již 

výše zmíněných účetních výkazů. Jde ovšem o poměrně omezený přístup k finanční 

analýze, jelikož nevyužívá žádných matematických metod. [5] 

3.3.1 Horizontální analýza 

Název horizontální analýzy vyplývá z postupu, prostřednictvím kterého se 

dochází ke konečným výsledkům, jelikož změny jednotlivých položek jsou sledovány po 
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řádcích ve vodorovném směru. Krom sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat 

v čase, jsou zkoumány i jejich procentuální změny a to převážně u delších časových řad.  

(1) 

Mezi sebou se vždy porovnávají dvě po sobě jdoucí období (roky), přičemž 

předchozí rok je brán jako výchozí. [3] 

3.3.2 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze dochází k posouzení jednotlivých částí majetku a kapitálu, 

tedy aktiv i pasiv podniku. Název této analýzy je odvozený od postupu výpočtu, kdy při 

procentuelním vyjádření komponentů postupujeme v dílčích letech od shora dolů. 

Základem již zmíněného procentuelního vyjádření je v rozvaze celková hodnota aktiv 

podniku a u výkazu zisku a ztráty poté výše tržeb.  

Jako výhodu vertikální analýzy můžeme označit nezávislost na meziroční inflaci, 

což umožňuje porovnávat výsledky analýzy z různých let. Z tohoto důvodu je využívána 

ke srovnání časových vývojových trendů ve společnosti za více po sobě jdoucích let nebo 

při porovnávání jednotlivých firem mezi sebou navzájem. [3] 

3.4 Poměrové ukazatele finanční analýzy 

Poměrové ukazatele můžeme definovat jako podíl dvou položek, které jsou 

součástí základních účetních výkazů. Výsledná hodnota poté definuje velikost ukazatele 

v čitateli na jednotku ukazatele ve jmenovateli. Prostřednictvím poměrových ukazatelů 

dochází k realizaci nejrůznějších časových srovnání či porovnávacích analýz. 

Tyto ukazatele představují nejvíce využívanou skupinu ukazatelů pro analyzování 

finanční situace jednotlivých firem a podniků. [5] 
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3.4.1 Ukazatel rentability 

Rentabilita neboli výnosnost, charakterizuje schopnost dosahovat zisku 

prostřednictvím vložených prostředků.  

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (dále jen „ROA“) zobrazujeme 

jako poměr zisku před zdaněním včetně úroků (dále jen „EBIT“) a celkových aktiv, které 

byly vloženy do podnikání nehledě na to, z jakých zdrojů pocházejí.  

(2) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (dále jen „ROE“) poskytuje informace, 

zda kapitál společnosti produkuje dostatečné výnosy. 

(3) 

Ukazatel rentability tržeb (dále jen „ROS“) vyjadřujeme jako poměr zisku 

(EBIT) a tržeb podniku. Tržby představují tržní ohodnocení výkonů společnosti za 

sledované časové období. [5] 

(4) 

3.4.2 Ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity nám prezentuje, do jaké míry je podnik schopný hradit své 

splatné závazky. Výsledek tohoto ukazatele má být odpovědí na otázku, zda bude podnik 

schopen vyrovnat své dluhy v době jejich splatnosti. Schopnost firmy hradit své závazky se 

nazývá solventnost, jejíž podstatou je, že společnost musí mít část majetku vázanou ve 

formě, s kterou může okamžitě disponovat, tedy hotové peníze.  
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Běžná likvidita, neboli někdy také nazývána jako celková likvidita, uvádí 

schopnost podniku splácet své krátkodobé závazky z obchodního vztahu. V čitateli se 

uvádějí celková oběžná aktiva a ve jmenovateli veškeré peněžité závazky splatné do 

jednoho roku. Obecně se za jeho přijatelnou hodnotu považují výsledky v intervalu 1,5 – 

2,5. Velkým problémem u tohoto druhu likvidity jsou zásoby, jelikož trvá velmi dlouho, 

než se z nich opět stanou hotové peněžní prostředky.  

Pohotová likvidita vylučuje z oběžných aktiv právě již výše zmíněné zásoby a 

ponechává v čitateli jen peněžní prostředky, které má společnost buď v hotovosti, nebo 

dostupné na bankovních účtech, krátkodobé cenné papíry a pohledávky. Jmenovatel 

zůstává stejný jako v případě běžné likvidity. Přijatelná výsledná hodnota by se měla držet 

v intervalu 1 – 1,5.  

Okamžitá likvidita určuje schopnost společnosti hradit své právě splatné 

závazky. V čitateli jsou dosazeny pohotové platební prostředky. Jmenovatel zůstává opět 

totožný jako u předchozích dvou druhů likvidity. Optimální výsledek by měl mít hodnotu 

nad 0,5, nejlépe by se však měl pohybovat v intervalu 0,9 – 1,1. [5], [6] 

3.4.3 Ukazatel aktivity 

Ukazatele aktivity poměřují, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. 

Pokud má podnik více aktiv, než je vhodné, dochází ke vzniku neúčelných nákladů a tím 

také ke snížení zisku. Tento ukazatel je možné počítat pro dílčí položky aktiv – zásoby, 

pohledávky, dlouhodobý majetek, stála a celková aktiva, ale také pro krátkodobé závazky 

na straně pasiv. Nejčastěji se však používá právě u zásob. [6] 

Ukazatel obratu zásob nám udává, kolikrát je v daném roce každá položka zásob 

ve společnosti prodána a opětovně naskladněna. Nevýhodou tohoto ukazatele je jeho 

nepřesnost, jelikož je výsledná hodnota nadhodnocována. To je způsobeno tím, že zásoby 

jsou oceňovány v pořizovacích cenách, zatímco tržby představují tržní hodnotu.  

(5) 
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Doba obratu zásob představuje počet dní, v nichž jsou zásoby vázány v podniku 

do doby než dojde k jejich spotřebě či prodeji. Doba obratu konkrétně zboží a výrobků je 

rovněž ukazatelem likvidity, jelikož udává, kolik dní je třeba k tomu, aby se zásoba 

přeměnila na hotovost nebo pohledávku. Obecně můžeme říci, že se jedná o poměr 

průměrného stavu zásob k průměrným denním tržbám. [5] 

(6) 

Pomocí výše uvedených vzorců lze vypočítat ukazatel obratu i dobu obratu 

libovolné položky aktiv, stačí pouze libovolný člen aktiv dosadit namísto zásob. 

3.4.4 Ukazatel zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování 

společnosti a poměřují míru, v které podnik využívá dluhy k financování. Zadluženost 

nemusí mít vždy negativní charakter. Růst zadluženosti může pozitivně přispět celkové 

rentabilitě a tím zvýšit tržní hodnotu podniku. 

Celková zadluženost je dána podílem cizího kapitálu na celkových aktivech. Čím 

vyšší je hodnota vlastního kapitálů, tím stoupá i jistota věřitelů v případě likvidace 

společnosti. Z tohoto důvodu dávají věřitelé přednost co nejnižšímu ukazateli zadluženosti. 

(7) 

Ukazatel krytí aktiv, někdy také nazývaný jako kvóta vlastního kapitálu, je 

dodatkem k ukazateli celkové zadluženosti. Představuje finanční nezávislost společnosti. 

Oba ukazatele společně podávají informace o finančním složení firmy a jejich součet se 

vždy musí rovnat 1. [5] 
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(8) 

3.5 Bankrotní modely 

Bankrotní modely mají za úkol podat věrohodné informace o stavu společnosti v 

případě, že jí potencionálně hrozí v blízké budoucnosti bankrot. Tyto informace vycházejí 

z předpokladů, kdy firma již několik let před reálnou hrozbou úpadku vykazuje určité jevy 

napovídající těmto problémům. Těchto modelů využívají převážně investoři, kteří mají 

v úmyslu pořídit si akcie či dluhopisy dané firmy. [5] 

3.5.1 Altmanův bankrotní model 

Tento model se řadí do skupiny souhrnného indexu hodnocení a můžeme být také 

nezýván jako Altmanův index finančního zdraví podniku. Účelem Altmanova bankrotního 

modelu je rozlišit od sebe firmy, u kterých je pravděpodobnost bankrotu minimální a ty, u 

kterých je tato varianta více než reálná. [5] 

Altmanův model, neboli Z- skóre, můžeme vyjádřit vztahem: 

Z = 0,717 × A + 0,847 × B + 3,107 × C + 0,420 × D + 0,998 × E 

  kde: A = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem, 

 B = zadržené zisky / aktiva celkem, 

 C = zisk před zdaněním / aktiva celkem, 

 D = vlastní kapitál / cizí kapitál, 

 E = tržby / aktiva celkem. [6] 
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Tabulka  3: Interpretace výsledků - Altmanův model 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ - ALTMANŮV MODEL 

Hodnoty nižší než 1,2 pásmo bankrotu 

Hodnoty od 1,2 do 2,9 pásmo šedé zóny 

Hodnoty nad 2,9 pásmo prosperity  

  [5] 

3.5.2 Tafflerův bankrotní model 

Tento bankrotní model byl poprvé publikován v roce 1977 a jeho diskriminační 

rovnice je uváděna ve tvaru: 

T = 0,53 × R1 + 0,13 × R2 + 0,18 × R3 + 0,16 × R4 

kde: R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky, 

 R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál, 

 R3 = krátkodobé závazky / aktiva celkem, 

 R4 = tržby celkem / celková aktiva. [6] 

Tabulka  4: Interpretace výsledků - Tafflerův model 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ - TAFFLERŮV MODEL 

Hodnoty nižší než 0,2 velká pravděpodobnost bankrotu 

Hodnota větší než 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu 

                                                                                                                                 [6] 
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3.5.3 Index IN05 

Charakteristickým rysem tohoto modelu je snaha vyhodnotit finanční stav českých 

firem v českém prostředí. Výhodou indexu je, že spojuje současně pohled věřitele i 

dlužníka. Rovnici tohoto aktualizovaného indexu můžeme definovat takto: 

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

kde: A = celková aktiva / cizí kapitál, 

 B = EBIT / nákladové úroky, 

 C = EBIT / celková aktiva, 

 D = celkové výnosy / celková aktiva, 

 E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky. [6] 

Tabulka  5: Interpretace výsledků - Index IN05 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ - INDEX IN05 

Hodnota 0,9 a méně firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Hodnoty v rozmezí 0,9 a 1,6 pásmo šedé zóny 

Hodnoty 1,6 a výše předpoklad uspokojivé finanční situace 

 [6] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

V této kapitole jsou dílčí metody finanční analýzy využity ke zhodnocení finanční 

situace společnosti Fluorit Teplice s.r.o. za sledované období let 2008 až 2012.  Výchozí 

hodnoty jsou obsaženy v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za jednotlivé analyzované roky, 

které jsou uveřejněny v příloze číslo 1 a 2. 

K finanční analýze společnosti byly využity metody analýzy absolutních i 

poměrových ukazatelů a vybrané bankrotní modely. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů je prováděna prostřednictvím horizontální a 

vertikální analýzy. Předmětem této podkapitoly bude rozbor absolutních ukazatelů aktiv a 

pasiv spolu s náklady a výnosy společnosti Fluorit Teplice s.r.o. v rozpětí let 2008 až 2012. 

Společnost procházela v prvním sledovaném roce finanční krizí, která se následně promítla 

do výchozích účetních výkazů, z tohoto důvodu jsou výsledné hodnoty týkající se roku 

2008, oproti ostatním letům, neúměrně vysoké. 

4.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza zkoumá změny jednotlivých ukazatelů rozvahy a VZZ v pěti 

po sobě jdoucích letech od roku 2008 a to jak v absolutním měřítku, tak včetně 

procentuálního vyjádření těchto změn. Ukazatele horizontální analýzy byly vypočítány dle 

vztahu (1) a výsledné hodnoty jsou interpretovány v tabulkách obsažených v příloze číslo 3 

a 4. 
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Horizontální analýza aktiv 

Na celkových aktivech společnosti se ve sledovaném období největší měrou 

podílela oběžná aktiva. Ta v posledních analyzovaných letech dosahovala více jak 75 % 

podílu na aktivech podniku. K tomu přispěla hlavně vysoká suma vázaná v zásobách, 

převážně v materiálu, a výše krátkodobých pohledávek. Dlouhodobý majetek udržoval od 

roku 2009 konstantní hladinu pohybující se okolo 20 mil. Kč, na které nesl největší podíl 

hlavně dlouhodobý hmotný majetek, který zahrnuje budovu úpravny rud v Teplicích, drtící 

stroje využívané k činnosti podniku a dopravní prostředky. 

Graf 1: Aktiva v letech 2008 - 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je patrné z výše přiloženého grafu, celková aktiva dosahovala své nejvyšší 

hodnoty v prvním sledovaném roce, proto není divu, že právě v rozmezí let 2008 a 2009 

byl zaznamenán největší pokles celkové bilanční sumy aktiv a to o 57,54 %, což 

v absolutní hodnotě znamenalo pokles o více jak 100 mil. Kč. V dalších letech změna 

celkové hodnoty aktiv nepřesáhla výši 10 %. 

Hodnota stálých aktiv má v meziročním srovnání klesající tendenci. Největší podíl 

na již zmíněném poklesu celkových aktiv v roce 2009 měl dlouhodobý finanční majetek, 

konkrétně položka týkající se dlouhodobých půjček a úvěrů, která zaznamenala 100 % 

pokles v absolutní hodnotě o více jak 50 mil. Kč. Důvodem tohoto vysokého poklesu byla 
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půjčka dceřiné společnosti Fluorit Terminál Duisburg se sídlem v Německu, která tou 

dobou procházela krizí. Tato zahraniční společnost ovšem situaci na trhu neustála a 

propadla insolvenci. Společnost Fluorit Teplice s.r.o. má momentálně na tento peněžitý 

vklad vytvořenou opravnou položku ve výši 100 %. Druhou významnou položkou 

zasahující do hodnoty dlouhodobého finančního majetku je 45 % podíl ve společnosti 

Minorit s.r.o., který má po celou dobu sledovaného období konstantní hodnotu a proto 

změna stavu v průběhu let dosahuje nulových hodnot. V ostatních sledovaných letech byl 

pokles hodnoty celkového dlouhodobého majetku mírný a dosahoval maximálně výše 

14,92 %. 

U oběžného majetku byl zaznamenán pokles taktéž v rozmezí let 2008 a 2009 a to 

vlivem poklesu zásob podniku o téměř 60 %, kdy absolutní hodnota úbytku materiálu a 

výrobků činila přes 46 mil. Kč. V letech 2010 a 2011 měla oběžná aktiva již vzrůstající 

tendenci a jejich hodnota se celkově zvýšila 29,96 %. Krátkodobé finanční prostředky, 

které společnost měla k dispozici na bankovních účtech či v hotovosti, dosahují meziročně 

výrazného poklesu.  

Časové rozlišení zaznamenalo výrazný pokles v roce 2009 a to o 52,88 %, na 

kterém se podílely převážně příjmy příštích období zahrnující ještě nevyfakturované 

výkony, které v absolutní hodnotě klesly o 204 tis. Kč.  

Graf 2: Horizontální analýza - aktiva 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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Horizontální analýza pasiv 

Na celkových pasivech společnosti se největší měrou podílejí cizí zdroje, což jsou 

prostředky, jejichž původ nepochází od vlastníků společnosti. Nejvýraznější položkou 

cizích zdrojů jsou krátkodobé bankovní úvěry a závazky k dodavatelům. U vlastního 

kapitálu je dominantní položkou hospodářský výsledek (dále jen „VH“) minulých let a 

vklady základního kapitálu. 

Graf 3: Pasiva v letech 2008 - 2012 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z pohledu na výše uvedený graf je patrné, že celková pasiva dosahovala nejvyšších 

hodnot opět v prvním sledovaném roce a taktéž jsou tedy změny v rozmezí let 2008 a 2009 

nejvýraznější. V roce 2009 klesla celková pasiva o 57,54 %, což bylo v absolutní hodnotě 

o více jak 109 mil. Kč. Po tomto znatelném úbytku následoval mírný vzestup o 17,03 % a 

v posledním sledovaném roce měla celková pasiva opět klesající charakter. 

Finanční krize, která postihla ekonomiku na počátku roku 2009, se promítla i do 

jednotlivých položek pasiv. Vlastní kapitál zaznamenal pokles v prvním meziročním 

období o 77,31 %, což v absolutní hodnotě činí přes 55 mil. Kč. Na tomto poklesu se 

nejvíce podílel hospodářský výsledek za běžné účetní období, jelikož společnost 

dosahovala v roce 2009 znepokojivé ztráty ve výši více jak 52 mil. Kč. V dalších letech se 

již situace začala pomalu zlepšovat a docházelo k mírnému růstu hodnoty jak vlastního 

kapitálu, tak samotného hospodářského výsledku.  
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U cizích zdrojů hrají dominantní roli krátkodobé bankovní úvěry, které v roce 

2009 poklesly o 42,43 %, v absolutní hodnotě tedy více jak o 33 mil. Kč a v průběhu let si 

udržovaly svou klesající tendenci. Vinu na tomto prudkém poklesu nese špatná finanční 

situace firmy ve sledovaném období spolu s vlivem dopadající finanční krize. Krátkodobé 

závazky vzrostly v roce 2010 o 36,26 %, kdy největší podíl na tomto nárůstů měla položka 

dohadných účtů pasivních, na kterých jsou evidovány nevyfakturované dodávky. Ty se ve 

sledovaném roce zvýšily o více jako 2300 %, v absolutní hodnotě přes 4 mil. Kč.  

Časové rozlišení zaznamenalo výrazný nárůst u položky spravující výdaje příštích 

období a to o celých 201,92 %. Na této položce firma eviduje převážně zpětně účtované 

úroky z bankovního úvěru. 

Graf 4: Horizontální analýza - pasiva 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Provozní výsledek hospodaření zaznamenal v letech 2009 a 2010 znatelný pokles, 

na kterém se velkou měrou podílela změna stavu zásob vlastní výroby v roce 2010, která 

dosahovala poklesu 170,97 %. Na tomto prudkém poklesu nese většinový podíl viny již 

zmiňovaná finanční krize, která firmu postihla v roce 2009. Společnost byla nucena omezit 

objem výroby a nákup nových surovin z důvodu navyšujících se cen, a byla tak nucena 
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čerpat ze svých zásob. Další výraznou položkou byl pokles osobních nákladům ve 

sledovaném období vlivem snižování počtu zaměstnanců, kteří byli částečně nahrazeni 

nově zavedenými technologiemi.  

U finančního výsledku hospodaření hraje dominantní roli změna v rozmezí let 

2008 a 2009, která se vyšplhala na hranici 2806,96 %. Výrazný pokles je také patrný u 

výnosů z podílů v účetních jednotkách, kdy v první polovině sledovaného období byl 

zaznamenán 100% pokles a následně v roce 2011 jsou vykazovány nulové hodnoty. Tento 

stav způsobila špatná finanční situace dceřiné zahraniční společnosti, která upadla tou 

dobou do insolventního řízení. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost měl od roku 2009 soustavně klesající 

tendenci, která v prvním roce dosahovala výše 431,57 %, čili téměř 68 mil. Kč. Až 

v posledních dvou sledovaných letech se VH dostal do kladných hodnot a dosáhl tak téměř 

56 % růstu. 

4.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza provádí rozbor dat z účetních výkazů po sloupcích od shora dolů 

a zjišťuje procento využití jednotlivých položek vůči výchozím hodnotám. Výchozí 

hodnoty u rozvahy představují celková aktiva a pasiva, u VZZ jsou to poté tržby. Výsledné 

hodnoty vertikální analýzy položek rozvahy a VZZ jsou součástí přílohy číslo 5 a 6. 

Vertikální analýza aktiv 

Z provedené vertikální analýzy aktiv podniku vyplývá, že společnost využívá 

z větší míry oběžného majetku oproti stálým aktivům. Zatímco využití dlouhodobého 

majetek má ve sledovaném období let 2008 až 2012 klesající tendenci, oběžná aktiva rok 

od roku stoupají vzhůru.  

Dlouhodobý majetek dosahoval v roce 2008 hodnoty 44,6 %, v posledním 

sledované roce poté činila hodnota jeho využití již jen pouhých 21,63 %. Nejvíce se na 

tomto poklesu podílel dlouhodobý finanční majetek, který způsobil skokový pokles využití 

v rozmezí let 2008 a 2009 z 31,39 % na 4,1 % využití. Tento úbytek byl způsoben půjčkou 
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později zkrachovalé dceřiné společnosti. U dlouhodobého hmotného majetku byl naopak 

zaznamenám drobný nárůst ze 13,21 % v roce 2008 na 17,88 % v roce 2012, na kterém se 

podílelo převážně využití budov a samotných movitých věcí, do kterých můžeme zahrnout 

využití strojů a zařízení využívaných k činnosti podniku a využití dopravních prostředků.   

Na nárůstu využití oběžného majetku ve sledovaném období měly největší podíl 

zásoby a krátkodobé pohledávky. U zásob se na růstu využití podílela položka s obecně 

nejnižší likviditou, čili materiál. Jeho využití se v roce 2012 dostalo přes hranici 40 %. U 

krátkodobého finančního majetku, konkrétně hotových peněz a bankovních účtů, se 

hodnota využití zřídka kdy dostala přes hodnotu 1 %. Výjimkou je rok 2009, ve kterém 

dosahovaly bankovní účty hodnoty využití 7,68 %. 

Graf 5: Vertikální analýza - aktiva 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vertikální analýza pasiv 

Z níže přiloženého grafu vyplývá, že společnost Fluorit Teplice s.r.o. využívala ve 

sledovaném období let 2008 až 2012 znatelně více cizích zdrojů než vlastního kapitálu ve 

vztahu k celkovým pasivům. I přesto, že vlastní kapitál si od roku 2009 udržoval téměř 

neměnnou hladinu využití v průměru na hodnotě 18,42 %, je oproti využití cizích zdrojů 

jeho podíl zanedbatelný. Na těchto nízkých hodnotách se nejvíce podílel VH, který v roce 
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2009 dosahoval záporných hodnot vlivem vzniklé ztráty, v průběhu dalších let se hodnota 

jeho využití začala pouze nepatrně zvyšovat. 

Na vysoké hodnotě využití cizích zdrojů vůči celkovým pasivům nesou největší 

podíl bankovní úvěry, které se po celou dobu sledovaného období pohybovaly nad 

hodnotou 40 %. Tyto úvěry byly firmě poskytnuty několika bankovními institucemi na 

pořízení nových výrobních technologií, převážně strojů na jemné drcení nerostných 

surovin. 

Graf 6: Vertikální analýza - pasiva 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V případě VZZ jsou veškeré hodnoty jednotlivých položek tohoto účetního výkazu 

vztahovány k tržbám z prodeje vlastních výrobků a služeb a k tržbám z prodeje zboží. 

Jelikož je společnost Fluorit Teplice s.r.o. zaměřena na zpracovatelský průmysl, čili úpravu 

nerostných surovin převážně drcením, zabývá se výhradně pouze prodejem vlastních 

výrobků. Z tohoto důvodu nese položka tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

hodnotu 100 %. 

Výkonová spotřeba za sledované období udržovala po celou dobu tendenci růstu, 

v roce 2008 docílila hodnoty 83,22 % a v posledním sledovaném roce 2012 dosahovala 
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hodnoty již 92,07 %. Na tomto růstu se největší měrou podílela spotřeba materiálu a 

energií, jejichž nárůst se pohyboval v intervalu od 75,25 % do 85,93 %. Osobní náklady si 

v prvních třech sledovaných letech udržovali poměrně konstantní hladinu hodnot 

pohybující se kolem 8%, ovšem v roce 2011 dosahovaly hodnoty již pouze 6,19 % a v roce 

2012 dokonce 5,19 %. Příčinou tohoto poklesu v posledních letech bylo snížení počtu 

zaměstnanců, které vyvolalo snížení mzdových nákladů i nákladů na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění.   

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu dosahovaly v roce 2008 

hodnoty 9,61 % a v průběhu sledovaných let poklesly o téměř polovinu na hodnotu 4,98 %. 

Na tomto poklesu se podílely převážně tržby z prodeje materiálu, které od roku 2008 do 

roku 2012 poklesly z hodnoty 7,39 % na pouhých 4,86 %.   

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů vychází z finančních dat společnosti, které opět 

nalezneme v rozvaze a VZZ. Tyto ukazatele určujeme jako poměr jedné či několika 

finančních položek. Zkoumanými poměrovými ukazateli této diplomové práce jsou 

ukazatel rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Vstupní veličiny k výpočtům jsou 

součástí přílohy číslo 7. 

4.2.1 Analýza ukazatele rentability 

Rentabilitu, jindy také nazývanou označením výnosnost, můžeme charakterizovat 

jako schopnost podniku dosahovat zisku prostřednictvím vloženého kapitálu. Obecně 

můžeme říci, že čím vyšší je hodnota ukazatele rentability, tím lépe si společnost vede. 

Ukazatele rentability byly vypočítány dle vztahů (2), (3), (4) a výsledné hodnoty této 

analýzy společnosti Fluorit Teplice s.r.o. za sledované období let 2008 až 2012 jsou 

uvedeny v níže přiložené tabulce číslo 6. 
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Tabulka  6: Ukazatel rentability - výsledné hodnoty 

2008 2009 2010 2011 2012 
RENTABILITA 

% 

Rentabilita aktiv (ROA) 11,98 -61,59 0,80 3,92 5,28 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 22,09 -322,83 -10,85 12,94 17,05 

Rentabilita tržeb (ROS) 9,00 -29,30 0,36 1,62 1,88 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita aktiv (ROA) byla nejvyšší v roce 2008, kdy dosahovala hodnoty 11,98 

%, tudíž můžeme říci, že za sledované období měl tento ukazatel klesající charakter. V 

roce 2009 byla situace z pohledu rentability aktiv nejhorší, což bylo způsobeno záporným 

VH a také nízkou hodnotou aktiv podniku. Tento výrazný propad můžeme připisovat 

nezdařené investici do dceřiné společnosti a počínající ekonomické krizi. V dalších letech 

dosahovala ROA již kladných hodnot, které se ovšem stále pohybovaly v nízkých 

procentech maximálně do 5,28 %. U tohoto ukazatele platí rovnováha, že čím vyšší 

hodnota tohoto ukazatele, tím lepší je situace firmy. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se v letech 2008, 2011 a 2012 pohybovala 

v celku příznivých kladných hodnotách. Ovšem ve zbylých letech 2009 a 2010 byla situace 

naopak velmi kritická nejen z pohledu ROE. V těchto dvou letech, nejvíce zasažených 

světovou ekonomickou krizí, se opět  promítla situace způsobená zkrachováním zahraniční 

dceřiné společnosti, ve které měla společnost Fluorit Teplice s.r.o. 100 % podíl. Náklady 

způsobené finanční injekcí do této společnosti způsobily propad ROE na -322,83 %. 

Rentabilita tržeb (ROS) na tom byla nejlépe v roce 2008, kdy dosahovala výše 9 

%. V roce 2009 následoval hluboký pokles do záporných hodnot, což bylo způsobeno 

prudkým nárůstem cen surovin, což mělo za následek snížení odbytu z důvodů nutného 

navýšení konečných cen pro odběratele. Většina zákazníků společnosti snížila odběr 

surovin na minimum a snažila se čerpat pouze ze svých zásob.  

Níže přiložený graf prezentuje výše uvedené výsledky. Je z něj opět patrná 

katastrofická situace v roce 2009 a počátkem roku 2010. V dalších letech můžeme 
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pozorovat slabé zlepšení, které ovšem s ohledem na předchozí neuspokojivé výsledky, není 

nijak závratné.  

 
Graf 7: Rentabilita v letech 2008 – 2012 v % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.2 Analýza ukazatele likvidity 

Likviditu můžeme označit jako schopnost firmy hradit své splatné závazky. 

Výsledné hodnoty všech tří ukazatelů likvidity společnosti Fluorit Teplice s.r.o. za 

sledované období let 2008 až 2012 jsou uvedeny v níže přiložené tabulce číslo 7. 

Tabulka  7: Ukazatel likvidity – výsledné hodnoty 

LIKVIDITA 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková likvidita (1,5 - 2,5) 2,77 3,88 3,36 3,32 3,51 

Pohotová likvidita (1 - 1,5) 0,73 1,78 1,34 1,53 1,59 

Okamžitá likvidita (0,9 - 1,1) 0,06 0,42 0,03 0,01 0,02 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková likvidita společnosti je dle výše uvedených výsledků vyšší než by tomu 

mělo být vzhledem k doporučenému intervalu hodnot. Nejvyšší hodnota likvidity činila 

3,88 v roce 2009, což bylo způsobeno snížením hodnoty krátkodobých závazků oproti roku 
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2008 více jak o polovinu. Tento pokles způsobilo snížení nákupu zásob surovin vlivem 

prudkého nárůstů jejich cen, čímž došlo následně ke snížení hodnoty samotných zásob. 

Pohotová likvidita se v prvním sledovaném roce 2008 pohybovala v nižších 

hodnotách než je stanoveno doporučeným intervalem. Tento jev zapříčinila vysoká 

hodnota peněžních prostředků vázaná v zásobách. V roce 2010 naopak pohotová likvidita 

splňovala doporučenou výši intervalu při hodnotě 1,34. V ostatních sledovaných letech se 

hodnota této likvidity pohybovala těsně nad maximální doporučenou hranicí 1,5. Z toho 

vyplývá, že má společnost v zásobách uloženou nezanedbatelnou část peněžních 

prostředků. 

Okamžitá likvidita se pohybuje ve všech letech sledovaného období pod hranicí 

doporučeného intervalu. Nejvyššího bodu dosahovala okamžitá likvidita v roce 2009, kdy 

její hodnota činila 0,42. Ve zbylých letech se hodnoty pohybovaly těsně nad hranicí 0, což 

bylo zapříčiněno nízkým zůstatkem na bankovních účtech a zanedbatelným množstvím 

peněz v hotovosti. V roce 2009 je ukazatel nejvyšší, jelikož zůstatek na bankovním účtu 

v tomto roce několikanásobně převyšoval zůstatek v ostatních analyzovaných letech. 

Graf 8: Likvidita v letech 2008 - 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.3 Analýza ukazatele aktivity 

Aktivita je souhrnný název pro ukazatele doby obratu a ukazatele obratu. Ukazatele 

aktivity byly vypočítány dle vztahů (5) a (6). V níže přiložené tabulce číslo 8 jsou uvedeny 

výsledky těchto ukazatelů u vybraných položek rozvahy za sledované období let 2008 až 

2012. 

Tabulka  8: Ukazatel aktivity - výsledné hodnoty 

AKTIVITA 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu zásob (dny) 110,09 65,89 74,90 63,34 54,64 

Obrat zásob 3,27 5,46 4,81 5,68 6,59 

Doba obratu DM (dny) 120,61 49,12 36,25 30,98 27,66 

Obrat DM 2,98 7,33 9,93 11,62 13,02 

Doba obratu krátkodobých závazků (dny) 53,82 31,40 37,12 35,45 28,48 

Obrat krátkodobých závazků 6,69 11,46 9,70 10,16 12,64 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba obratu zásob byla nejkratší v roce 2012, kdy byly peněžní prostředky ve 

formě zásob vázány po dobu téměř 55 dní a zásoby se za tento rok obrátily 6,59 krát. Pro 

firmu to znamená, čím kratší doba obratu zásob, tím větší počet obratů za rok, čili více 

tržeb z většího množství vyrobených a následně prodaných výrobků. Od roku 2008, kdy 

byla doba obratu zásob nejvyšší a to přes 110 dní, má tento ukazatel klesající tendenci, což 

je pro firmu pozitivní jev. 
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Graf 9: Aktivita - doba obratu v letech 2008 - 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba obratu dlouhodobého majetku (dále jen „DM“) byla, stejně jako u zásob, 

nejnižší v roce 2012, kdy téměř dosáhla hranice pouhých 28 dní. Za tuto dobu se DM 

obrátil více jak 13 krát. Naopak nejvyšší hodnotu pozorujeme v roce 2008, kdy doba 

obratu činila přes 120 dní a DM se tak za rok stihl obrátit sotva 3x. Můžeme tedy říci, že 

DM je nejefektivněji využíván v posledních sledovaných letech, kdy je hodnota obratu 

několikanásobně vyšší než u prvního sledovaného roku. 

Graf 10: Aktivita - obrat v letech 2008 - 2012 

  

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Doba obratu krátkodobých závazků představuje časové období, které firma 

potřebuje ke splacení svých závazků vůči dodavatelům. Hodnota tohoto ukazatele byla 

nejvyšší v roce 2008, kdy doba obratu činila téměř 54 dní. Firma by se měla snažit mít co 

nejnižší dobu obratu krátkodobých závazků, jelikož čím delší doba uplyne od převzetí po 

úhradu přijatých faktur od dodavatelů, tím horší platební morálka z toho vyplývá pro 

firmu. 

4.2.4 Analýza ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování 

společnosti a také o samotném úvěrovém zatížení firmy. Níže uvedené hodnoty byly 

vypočítány dle vztahů (7) a (8). 

Celková zadluženost se pohybuje vcelku ve vysokých hodnotách ve všech pěti 

sledovaných letech. V roce 2010 byla celková zadluženost nejvyšší a to 83,34 %. Nejnižší 

hranice naopak dosahovala v prvním sledovaném roce, kdy tato hodnota činila 62,04 %. 

Vzrůst hodnot od roku 2009 je způsoben špatnou finanční situací firmy, na kterou tou 

dobou dopadla celosvětová ekonomická krize. Vysoké hodnoty jsou negativním 

indikátorem, jelikož představují riziko pro věřitele, především pro bankovní ústavy. 

Tabulka  9: Ukazatel zadluženosti - výsledné hodnoty 

2008 2009 2010 2011 2012 
ZADLUŽENOST 

% 

Celková zadluženost 62,04 79,54 83,34 81,71 77,74 

Ukazatel krytí aktiv 37,56 20,06 15,58 16,79 21,27 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel krytí aktiv udává, do jaké míry je společnost schopna pokrýt svůj 

majetek z vlastních zdrojů. Hodnoty tohoto ukazatele jsou velmi nízké, což znamená, že 

společnost využívá ve větší míře spíše financování z cizích zdrojů. Nejvyšší podíl krytí 

majetku vlastním kapitálem byl zaznamenán v roce 2008 a to 37,56 %. V ostatních letech 

tato hodnota jen zřídka kdy překročila hranici 20 %. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3 Bankrotní modely 

Bankrotní modely nám představují finanční situaci firmy a její ohrožení možným 

bankrotem. Vstupní veličiny k výpočtům jsou součástí přílohy číslo 8. 

4.3.1 Altmanův bankrotní model 

Altmanův bankrotní model nám udává, jak je na tom společnost z pohledu 

finančního zdraví. Výsledné hodnoty poměřuje dle předem stanovených intervalů, které 

jsou zobrazeny v tabulce číslo 3 v teoretické části této práce. 

Tabulka  10: Altmanův bankrotní model – výsledné hodnoty 

ALTMANŮV BANKROTNÍ 
MODEL 

2008 2009 2010 2011 2012 

A 0,25 0,38 0,39 0,40 0,40 

B 0,28 0,08 0,05 0,07 0,10 

C 0,37 -1,91 0,02 0,12 0,16 

D 0,25 0,11 0,08 0,09 0,11 

E 1,33 2,10 2,23 2,42 2,81 

Výsledné hodnoty celkem 2,49 0,75 2,78 3,09 3,59 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Altmanův bankrotní model v letech 2008 - 2012
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Rozpětí výsledných hodnot za sledované období let 2008 až 2012 je široké, proto 

musíme k hodnocení použít všechny typy výsledných intervalů. V roce 2009 se společnost 

s hodnotou 0,75 nacházela v pásmu bankrotu, což způsobila její špatná finanční situace 

ovlivněná ekonomickou krizí. V letech 2008 a 2010 splňovala takzvané pásmo šedé zóny, 

což je označováno jako nevyhraněná finanční situace firmy. V posledních dvou letech 

přesáhla hodnota Z-skóre hranici 3, což společnost posunulo do pásma prosperity.  

Graf 12: Altmanův bankrotní model v letech 2008 - 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

4.3.2 Tafflerův bankrotní model 

Tafflerův model je další ze skupiny bankrotních modelů, který zkoumá možnost 

vzniku bankrotu ve společnosti. Výsledné hodnoty opět poměřuje dle předem stanovených 

hraničních hodnot, které jsou zobrazeny v tabulce číslo 4 v teoretické části této práce. 
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Tabulka  11: Tafflerův bankrotní model - výsledné hodnoty 

TAFFLERŮV BANKROTNÍ 
MODEL 2008 2009 2010 2011 2012 

R1 0,32 -1,78 0,02 0,09 0,13 

R2 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 

R3 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 

R4 0,21 0,34 0,36 0,39 0,45 

Výsledné hodnoty celkem 0,68 -1,29 0,54 0,64 0,75 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledných hodnot uvedených v tabulce číslo 11 je zřejmé, že s výjimkou roku 

2009, byla hodnota ve všech ostatních sledovaných letech nad hranicí 0,3, což znamená, že 

se firma nemusí bankrotu obávat. V roce 2009 se hodnota Tafflerova bankrotního modelu 

dostala pod hranici 0,2, konkrétně na hodnotu -1,29, čili v tomto roce byl bankrot 

společnost více než pravděpodobný. Nicméně i přes kritické vyhlídky společnost tuto krizi 

ustála. 

Graf 13: Tafflerův bankrotní model v letech 2008 - 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.3 Index IN05 

Index IN05, někdy také nazývaný jako index důvěryhodnosti, má za funkci 

vyhodnotit finanční stav českých firem v českém prostředí. V níže uvedené tabulce jsou 

zobrazeny výsledné hodnoty analýzy indexu IN05 za sledované období let 2008 až 2012. 

Tabulka  12: Index IN05 - výsledné hodnoty 

INDEX IN05 2008 2009 2010 2011 2012 

A 0,21 0,16 0,16 0,16 0,17 

B 0,23 -0,97 0,02 0,11 0,13 

C 0,48 -2,45 0,03 0,16 0,21 

D 0,28 0,44 0,47 0,51 0,59 

E 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 

Výsledné hodnoty celkem 1,27 -2,72 0,78 1,04 1,20 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty poměřuje dle předem stanovených intervalů hodnot, které jsou 

zobrazeny v tabulce číslo 5 v teoretické části této práce. 

V letech 2008, 2011 a 2012 se společnost se svými hodnotami pohybovala 

v intervalu šedé zóny v rozmezí hodnot 0,9 až 1,6, čili dosahovala nevyhraněné finanční 

situace. V letech 2009 a 2010 už finanční situace firmy nebyla tak ideální, což se také 

projevilo ve výsledných hodnotách indexu IN05. Ten měl v prvním krizovém roce hodnotu 

-2,72, čili daleko pod hranicí 0,9, která signalizuje ohrožení vážnými finančními problémy. 

V roce 2010 pak hodnota tohoto indexu měla hodnotu 0,78, což stále nebylo pro firmu 

příznivé číslo. 
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Graf 14: Index IN05 v letech 2008 - 2012 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 ZÁVĚR 

 Finanční analýza společnosti Fluorit Teplice s.r.o. byla prováděna v období, kdy na 

celosvětovou ekonomiku dopadla finanční hospodářská krize. Z tohoto důvodu dosahovaly 

výkyvy výsledných hodnot analyzovaných ukazatelů v meziročním srovnání často 

abnormálních rozměrů.  

Již v roce 2008 se začaly objevovat indicie, které napovídaly, že nadcházející 

hospodářská krize nebude jen lokálního charakteru, ale dopadne na všechny bez výjimky. 

V druhé polovině roku 2008 nastal prudký nárůst cen nerostných surovin, které jsou pro 

společnost Fluorit Teplice s.r.o. stěžejním výkupním materiálem. Tento nárůst v závěsu 

následovalo zvýšení prodejních cen, které stoupaly někdy i o desítky procent mezi 

jednotlivými dodávkami.  

Rok 2009 byl pro společnost zabývající se úpravou nerostných surovin velmi 

kritický. Ta byla nucena omezit nákup těchto surovin na minimum a většinu produkce 

čerpat ze svých dlouhodobých zásob. Bohužel stejně na tom byli i zákazníci v podobě 

odběratelů drcených surovin, kteří omezili odběr od společnosti Fluorit Teplice s.r.o. a 

snažili se vyjít se svými uskladněnými zásobami. Firma byla nucena přistoupit k redukci 

nákladů a k ne příliš populárnímu snížení počtu pracovníků z důvodu zkrácení pracovního 

cyklu. Nedostatek volných peněžních prostředků začal společnost omezovat v možnosti 

investování do rozvoje podniku. Společnost se tohoto roku dostala do výrazné ztráty, která 

činila téměř 53 mil. Kč. Největší podíl na tomto propadu výsledku hospodaření měla 

finanční pomoc dceřiné zahraniční společnosti Fluorit Terminál Duisburg AG sídlící v 

Německu, ve které měla firma Fluorit Teplice s.r.o. 100 % podíl.  

V roce 2010 se již společnosti začalo dařit lépe a to i přesto, že jeden 

z nejvýznamnějších odběratelů surovin firmy byl nucen z důvodu finanční krize uzavřít 

svůj provoz. Toto zlepšení je též patrné z výsledných analyzovaných hodnot, které sice 

mnohdy vykazovaly negativní hodnoty, ovšem v porovnání s předchozím rokem 2009 byly 

tyto hodnoty pro společnost příznivého charakteru signalizující zlepšení finanční situace 

podniku.  
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Společnost se v následující době chystá vstoupit na nové zahraniční trhy, na kterých 

doposavad nikdy neobchodovala. Proto by se do budoucna měla firma zaměřit na vývoj  

nových technologií výroby soustřeďujících se převážně na drcení vybraných nerostných 

surovin, jelikož v tomto oboru zastává primární místo v ČR. Firma by při svém 

technologickém vývoji měla současně dbát na rozvoj ochrany životního prostředí, který 

v oboru zpracování surovin souvisí převážně s prevencí znečištění. Dále pak by měl 

management společnosti mít na paměti ochranu zdraví pracovníků při výrobě mletých 

surovin a jiných anorganických komponentů. Dodržování zákonem stanovených norem a 

zákonů při procesu výroby by mělo být samozřejmostí. 

Dále by společnost měla snížit počet zásob, jelikož v nich má vázáno zbytečně 

velké množství peněžitých prostředků, které by mohla lépe investovat třeba právě do již 

zmíněného rozvoje nových technologií výroby. Pro snížení stavu počtu zásob je možné 

použít některou z metod pro efektivní řízení zásob. Jednou z těchto metod je například 

metoda snížení počtu nevyřízených objednávek, která spočívá ve zrychlení doby, po kterou 

jsou jednotlivé objednávky od odběratelů vyřizovány. Dále je možné odstranit takzvané 

„mrtvé“ zásoby, což jsou zásoby, které jsou pro společnost nepoužitelné nebo je nelze 

prodat běžným způsobem. Ty pak  zbytečně zabírají místo ve skladu.  

Dalším krokem ku lepší prosperitě firmy by měla být snaha o snížení zadluženosti 

a optimalizace kapitálové struktury společnosti. Hodnota cizích zdrojů v podniku má 

totiž dominantní postavení a proto by firma měla zvážit, zda pro ni do budoucna nebude 

lepší snížit množství bankovních úvěrů, které má v současné době na svých bedrech, a 

pokrývat aktiva spíše z vlastních kapitálových zdrojů. Zvýšit hodnotu vlastního kapitálu je 

možné buď vyššími vklady společníků podniku nebo rozšířením vedení společnosti o další 

vlastníky, kteří by se podíleli na vytváření základního kapitálů a hodnotě rezervního fondu. 

Nicméně i přesto, že si společnost ve sledovaném období let 2008 až 2012 nevedla 

po finanční stránce příliš dobře, převážně tedy v rozmezí let 2009 a 2010, ustála 

celosvětovou hospodářskou krizi s přehledem a obhájila své významné postavení jak na 

domácím tak zahraničním trhu. 
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