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Anotace 

Předmětem diplomové práce je posouzení finanční situace vybrané společnosti 

(Omlux s.r.o) na základě zvolených metod finanční analýzy. Teoretická část obsahuje 

informace o uživatelích, metodách a zdrojích, které jsou pro zhodnocení finanční situace 

podniku zapotřebí. Praktická část se zabývá aplikací vybraných metod finanční analýzy  

na danou společnost, konkrétně se jedná o analýzu poměrovou, vertikální a horizontální  

a Du Pontův pyramidální rozklad vlastního kapitálu. Tato část také obsahuje interpretaci 

výsledků získaných pomocí již uvedených metod, včetně návrhu a doporučení pro 

analyzovanou firmu.  

Klíčová slova: Finanční analýza, poměrové ukazatele, horizontální a vertikální analýza, 

Du Pontův pyramidální rozklad, Omlux s.r.o. 

Summary 

The subject-matter of this diploma thesis is the assessment of financial situation of selected 

company (Omlux s.r.o) using selected methods of financial analysis. The theoretical part of 

the thesis contains information about users, methods and sources necessary for the 

assessment of financial situation of the enterprise. The practical part deals with application 

of selected methods of financial analysis on the particular company, i.e. ratio analysis, 

vertical analysis, horizontal analysis and Du Pont pyramidal decomposition of equity. This 

part also contains the interpretation of the results acquired with the above mentioned 

methods.  

 Keywords: financial analysis, ratio indicators, horizontal analysis, vertical analysis, Du 

Pont pyramidal decomposition, Omlux s.r.o  
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1. Úvod 

Cílem mé diplomové práce bude provést finanční analýzu společnosti Omlux s.r.o. 

(dále jen Omlux). Jedním z důvodů, proč jsem si vybral právě tuto firmu, je snadnější 

přístup k informacím, které pro tuto diplomovou práci budu potřebovat. 

Světová hospodářská krize, která započala v USA a je důsledkem americké 

hypoteční krize se dostala v listopadu 2008 až do ČR. Díky této krizi došlo k útlumu 

ekonomiky, a to se velmi projevilo právě ve stavebnictví, kde analyzovaná firma podniká.  

V této práci budu vypočítávat, hodnotit a analyzovat jednotlivé ukazatele finanční 

analýzy v závislosti na čase za posledních 5 let. Díky tomu budu moci posoudit, jak  

se krize dotkla právě tohoto stavebního podniku.  

Finanční analýzu budu provádět na základě dat, která mi byla poskytnuta 

ve společnosti. Mezi data, která potřebujeme k provedení analýzy patří VZaZ a rozvaha. 

Informace získané pomoci finanční analýzy mi pak umožní určit závěry o finanční situaci 

podniku včetně jejího hospodaření.  

Celá práce bude rozdělena do šesti kapitol. V druhé kapitole nazvané 

charakteristika společnosti budu podávat základní informace o firmě. V třetí kapitole  

se budu snažit nastudovat z literatury dostatek informací o této problematice z teoretického 

hlediska, a to tak, abych byl schopen tyto získané informace aplikovat na danou firmu. 

V této kapitole se budu také snažit přijít na jednotlivé metody hodnocení firmy, které by mi 

mohly nejlépe nastínit finanční stav společnosti.  

Čtvrtá kapitola bude věnována aplikaci teoretických znalostí na konkrétní firmu 

Omlux. Bude se jednat o nejdelší část práce, kdy jednotliví ukazatelé budou pro lepší 

přehlednost zpracováváni do grafů, tabulek apod. Zde budou vypočteny hodnoty, které 

bude nutno srovnat buď v čase, nebo s doporučenými hodnotami, případně nějakým jiným 

vhodným způsobem.  

Pátá kapitola je nazvaná návrhy a doporučení a jedná se o jednu z nejdůležitější 

části této práce. Cílem této práce je získat takové informace, aby se právě v této kapitole 
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dala firmě navrhnout opatření, která by mohly vést třeba k získání určité konkurenční 

výhody případně odvrátit nějakou zjištěnou hrozbu apod. Poslední šestou kapitolou bude 

závěr, ve kterém se budu snažit zhodnotit výsledky mé práce v předchozích kapitolách.  
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2. Charakteristika společnosti 

2.1 Historie společnosti 

Společnost Omlux byla založena v roce 1995. Současné sídlo společnosti je 

v Ostravě Mariánských Horách na ulici Františky Stránecké 165/8. Základní kapitál je od 

roku 2000 ve výši 1 100 000 Kč. 

2.2 Předmět podnikání 

Při založení firmy byla předmětem podnikání pouze zprostředkovatelská činnost 

 a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Společnost začala v roce 1997 jako jedna 

z prvních v ČR provádět lité anhydritové podlahy. Jednalo se v té době o revoluční 

technologii, která se vyznačovala velkou pevností bez prasklin a deformací. V současné 

době je roční objem vylitých podlah cca 170.000 m
2
 za rok. 

V roce 1999 došlo k rozšíření předmětu podnikání, a to o provádění staveb včetně 

jejich změn a také o nákladní dopravu. Činnost podniku spočívala v realizaci zateplování 

budov, výměny oken, zateplování plochých střech a generálních oprav balkónů. V oblasti 

litých anhydritových podlah působí firma převážně v Praze a ve Středních Čechách. 

Roku 2000 společnost rozšířila aktivitu podniku také o reklamní činnost, důvodem 

bylo velké množství volných ploch. 

V roce 2007 došlo k výraznému rozšíření firmy, kdy si společnost začala sama 

vyrábět plastová okna, která pro své podnikání dříve nakupovala od dodavatelů. Díky 

tomuto kroku došlo k lepšímu postavení firmy na trhu, kdy došlo ke komplexnějšímu 

poskytování služeb zákazníkovi. Působnost firmy v oblasti regenerací bytových domů  

se soustředí na městské části Ostravy, Prahy a Středních Čech. V současné době se jedná  

o rekonstrukci kolem třiceti panelových domů za rok. 
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2.3 Činnost podniku 

Komplexní revitalizace panelových domů. 

Společnost se provádí revitalizaci starších objektů, kde dochází k markantnímu 

úniku tepla, ať už z důvodu chybějící izolace, nadokenního překladu nebo špatného 

provedení parapetů. Nedostatečnou izolací může být způsoben vznik plísní. Úspora 

nákladů na vytápění je přibližně 15% u zateplení obvodového pláště domu a 30 – 40%  

u výměny oken. 

 

Výroba plastových oken 

Jak již bylo řečeno, firma Omlux vyrábí plastová okna pro své podnikání sama, 

a to již od roku 2007, kdy spustila provoz v již zavedené dílně. Firma vyrábí vysoce 

kvalitní plastová okna, což je zapříčiněno kvalitním sklem, těsněním i rámem. Únik tepla 

se díky tomu snížil u rámu jen na 1,1 W/m
2
K a u skla na 0,6 W/m2K. Okna jsou vyráběna 

z dvojskla, kdy koeficient zvukové neprůzvučnosti je mezi 32-35dB.[2] 

Revitalizace litých podlah 

Samonivelační lité potěry na bázi sádry a cementu, jsou průmyslově vyráběny jako 

suchá směs složená z pojiva, kameniva a přísad zlepšujících zpracovatelnost. Tyto potěry  

se dají využít především v novostavbách bytových domů, kancelářských budov i rodinných 

domků, ale i na odstranění nerovností v již hotových podlahách. Nejsou ovšem vhodné pro 

vlhké prostory jako jsou sprchy, garáže, prádelny atd. 

 

Výstavba nízkoenergetických a bytových domů 

Od roku 2011 začala firma Omlux stavět nízkoenergetické bytové domy  

ve spolupráci s firmou RD Rýmařov. V současné době roste neustále zájem lidí o tento 

druh staveb, což je způsobeno především mnohými výhodami, které tento druh staveb 

přináší. [3] 
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3. Teoretická východiska finanční analýzy 

3.1 Předmět a cíl finanční analýzy 

Každý podnik se snaží být úspěšný, avšak existuje mnoho různých způsobů, jak 

tohoto cíle dosáhnout. Společnost by se měla snažit rozvíjet své schopnosti, přidávat nové 

výkony, případně se učit novým dovednostem a hlavně se naučit prodávat zákazníkům 

tam, kde konkurence selhala. Každý podnik by se měl snažit zjistit příčiny úspěchu  

či neúspěchu v podnikání, aby mohl včas ovlivnit faktory zajištující úspěch podniku. [4] 

Finanční analýza podniku je jednou z metod, kdy hodnotíme hospodaření podniku. 

První části analýzy je získání dat, které dále třídíme a poměřujeme mezi sebou. Dále  

se snažíme najít souvislosti mezi jednotlivými daty a porovnáváme je v závislosti na čase, 

tím získáváme informace o vývoji jednotlivých ukazatelů. Základem dobré finanční 

analýzy je mít k dispozici pravdivá data o hospodaření podniku, které najdeme v rozvaze, 

výkazu a cash flow. [4] 

Cílem finanční analýzy je získání takových informací, které pomohou 

managementu společnosti v rozhodování o otázkách dalšího vývoje firmy. Analýza  

by měla poskytnout informace o silných a slabých stránkách firmy, a to tak, aby vedení 

společnosti mohlo dobře využít své silné stránky a pokusit se zlepšit stránky slabé.[4] 

3.2 Využití finanční analýzy 

Jak již bylo řečeno, tak finanční analýza slouží především managementu firmy, který 

na základě podkladů získaných z této analýzy, může rozhodovat o budoucím fungování 

podniku. Podklady vypracované během finanční analýzy mohou sloužit jak bankám, 

(rozhodnutí zda půjčit či nepůjčit) tak investorům (zda investovat nebo ne), dodavatelům 

apod. 
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Investoři 

Jak již bylo řečeno, cizí kapitál je do určité výše levnější než vlastní. Právě z tohoto 

důvodu by se každý podnik měl snažit získat nějaké investory.  Ty bude zajímat především 

výnosnost investice, riziko s touto investicí spojené a doba, po kterou bude kapitál 

investován. Je jasné, že každý investor má zájem o investici, která by měla vysokou 

výnosnost, nízkou rizikovost a byla splatná v co nejkratším termínu. Investora uvažujícího 

o investici bude zajímat likvidita a stabilita firmy, a také rentabilita vloženého kapitálu.  

Banky 

Banky půjčují finanční prostředky firmám na základě 3 kroků, které určí, zda banka 

na požadavek firmy přistoupí či ne. Banka jako věřitel si těmito kroky snižuje riziko,  

že dojde k neschopnosti firmy splácet své závazky. Je jasné, že čím bude žádaná částka  

a doba splacení vyšší, tím bude posuzování schválení půjčky přísnější. 

Při zkoušce úvěrové způsobilosti dlužníka, kdy se zjišťuje bonita firmy, jsou 

informace z finanční analýzy jednou ze základních kritérií. Zde banka hodnotí analýzu 

zisku, cash flow, likviditu, stabilitu, úvěrové zatížení a kapitálovou strukturu.   

Konkurence 

 Každý podnik podnikající v určitém odvětví se bude zajímat, jak si vede  

ve srovnání s konkurenty. Nejčastěji se jedná o informace cenové politiky a rentability. 

Konkurenti si informace většinou nepředávají, ale ze zákona musí některé účetní jednotky 

zveřejňovat účetní závěrky na internetu, které obsahují VZaZ, rozvahu a přílohu. Z těchto 

dat se pak dá vyčíst dostatek informací, které může konkurence využít.  

Dodavatelé 

 Dodavatele vždy zajímá, jak splácejí jejich odběratelé své závazky. Bude je zajímat 

především doba splatnosti pohledávek a také velikost rizika, že za své služby, výrobky 

či zboží nedostanou zaplaceno. Tento fakt se dá odvodit z likvidity a stability odběratele, 

kterou najdeme také ve finanční analýze. 

 

 



Bc. Jan Pačák : Finanční analýza 

7 

 

Odběratelé 

 Odběratelé jsou dalším účastníkem trhu, kterého bude zajímat, jak si dodavatelská 

firma vede. V případě problému dodavatele by odběratel mohl mít problém se získáním 

zboží, které si objednal. To by mohlo odběratele ovlivnit z hlediska bezporuchovosti 

provozu např. pří výrobě. V případě dlouhodobé smlouvy s dodavatelem bude odběratele 

ještě více zajímat, jak si vede z hlediska výroby a distribuce.  

Státní orgány 

 Tyto instituce se věnují především společnostem se státní majetkovou účastí. Státní 

orgány (např. finanční úřad) kontrolují účetnictví firem, které musí každý rok podat daňové 

přiznání. ČNB, jako jeden ze státních orgánů, kontroluje nejen činnost, ale i solventnost 

bank. 

3.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Správnost údajů získaných při finanční analýze je podmíněna kvalitními  

a komplexními vstupy. Základem pro vypracování analýzy je správnost účetních výkazů, 

které obsahují rozvahu, VZaZ, přílohu, případně cash flow. 

3.3.1  Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který má zákonem předepsanou formu. Na levé straně 

jsou uvedeny aktiva podniku a na pravé jsou uvedena pasiva. Aktiva podniku poskytují 

přehled o majetkové situaci podniku, pasiva podniku o zdrojích financování. Rozvaha  

se sestavuje minimálně jednou ročně, a to nejčastěji k poslednímu dni v roce, což ovšem 

není podmínkou. Základní pravidlo v rozvaze je to, že v každém okamžiku se musí aktiva 

rovnat pasivům.[5] 
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3.3.2  Výkaz zisků a ztráty 

 Jedná se o písemný dokument, který zachycuje pohyb výnosu a nákladů v podniku. 

Stejně jako rozvaha se musí sestavovat minimálně jednou ročně nebo v kratších 

intervalech. Sestavuje se nejčastěji k poslednímu dni v roce, což ovšem není podmínkou. 

Důležité je si uvědomit, že poskytuje přehled o pohybu výnosu a nákladů, nikoliv  

o pohybu příjmu a výdajů. [5] 

Výnosy 

Jsou veškeré finanční prostředky bez ohledu na to, zda již byly připsány  

na bankovní účet nebo vloženy do pokladny. Za výnos se tak považuje např. vydaná 

faktura odběrateli, i když ještě nebyla splacena.  

Příjmy 

Jsou veškeré finanční prostředky, které již byly připsány na bankovní účet nebo 

vloženy do pokladny. V okamžiku, kdy dochází k zaplacení faktury od odběratele se stává 

částka příjmem.  

Náklady  

Jsou veškeré finanční prostředky bez ohledu na to, zda již z firmy tyto peníze 

odešly, nebo teprve odejdou. Při pořízení majetku se bude v okamžiku nákupu jednat  

o výdaj, který bude přecházet do nákladu ve formě odpisů.  

Výdaje 

Jsou veškeré finanční prostředky, které odešly z bankovního účtu nebo z kasy. 

 Při zakoupení majetku je výdajem okamžik připsání hotovosti prodávajícímu.  

 

Výkaz zisku a ztrát má přesně zákonem danou formu. Výsledek hospodaření, který 

nám VZaZ poskytuje má několik stupňů. Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe liší 

tím, jaké náklady a výnosy do jejich struktury vstupují. Celkový výsledek hospodaření pak 

získáme součtem jednotlivých dílčích části.[5] 
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HV se skládá z: 

 HV provozní; 

 HV z finančních operací; 

 HV za běžnou činnost; 

 HV mimořádný; 

 HV za účetní období; 

 HV před zdaněním.[5] 

3.3.3  Cash flow 

Cash flow zachycuje informace o toku peněz v podniku. Jedná se tedy o přehled 

mezi příjmy a výdaji, nikoliv mezi výnosy a náklady. Cash flow je důležitý z pohledu 

platební schopnosti podniku, neboť i podnik, který vykazuje vysoký zisk dle VZaZ   

se může lehce dostat do platební neschopnosti. To je způsobeno tím, že ve výkazu  

se počítá s výnosy, což jsou finanční prostředky, které může mít podnik k dispozici  

až za několik měsíců případně let.  Cash flow se skládá ze 3 části, kdy celkovou hodnotu 

získáme součtem těchto dílčích části. Cash flow se skládá z: 

 Provozní činnost; 

 investiční činnost; 

 finanční činnost. 

3.3.4  Příloha 

Příloha je nedílnou součástí každé výroční zprávy, neboť poskytuje informace, 

které nelze v rozvaze a VZaZ nalézt. Příloha k účetním výkazům by měla obsahovat 

obecné údaje o podniku, informace o používaných účetních metodách, způsobu oceňování, 

obecných účetních zásadách a dále doplňující údaje k účetním výkazům, přehled  

o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.[5] 

3.4 Metody finanční analýzy 

Jak jsem již v této práci zmínil, finanční analýza slouží k posouzení finančního 

zdraví podniku. K tomuto cíli vede celá řada metod, které můžeme využít. Vždy je důležité 

použít správnou metodu, díky které budeme schopni sestavit co nejspolehlivější závěry, 

které by měly managementu firmy pomoci při rozhodování. Komplexní finanční rozbor 
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Elementární metody 

analýza stavových 
ukazatelů 

analýza rozdílových 
a tokových 
ukazatelů 

Přímá analýza 
intenzivních 

ukazatelů 

analýza soustav 
ukazatelů 

hospodaření podniku zajistí skupina metod, které souhrnně nazýváme elementární metody. 

Přehled metod je uveden na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

3.4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Vertikální analýza 

Při této metodě se poměřují jednotlivé položky účetních výkazů jako je rozvaha  

a VZaZ k celkové sumě aktiv či pasiv, které budou označovat 100 %. U výkazu zisku  

a ztrát se pak budou poměřovat jednotlivé položky s velikostí tržeb, které budou opět 

vyjadřovat 100 %. Tato metoda může sloužit ke srovnání podniku v čase, nebo v prostoru, 

kdy budeme srovnávat jednotlivé firmy navzájem. [4] 

Horizontální analýza 

 Při užití této metody využíváme data přímo z účetních výkazů, případně výročních 

zpráv. Při této technice zjišťujeme nejen absolutní hodnotu změny mezi jednotlivými roky, 

ale také procentuální změnu těchto hodnot. Absolutní hodnotu získáme odečtením 

předchozího období od období běžného. Procentuální změnu bychom potom zjistili pomocí 

následujícího vztahu.[4] 

 

 

 

Obrázek 1: rozdělení elementárních metod       Zdroj: [5] 
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3.4.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Jak již plyne z názvu, jedná se o analýzu, která bude vycházet z výkazů,  

které v sobě nesou tokové položky. Do této skupiny můžeme zařadit analýzu fondů  

a analýzu cash flow. 

Analýza fondů 

A, Čistý pracovní kapitál (net working capital). 

 Tento ukazatel se používá nejčastěji. Vypočteme ho jako rozdíl mezi celkovými 

oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny různě podle 

doby splatností. Z toho vyplývá, že se jedná o oběžný majetek financovaný 

z dlouhodobých zdrojů, který zabezpečuje plynulost výrobního procesu. Na velikost 

pracovního kapitálu existují dva pohledy. Z pohledu manažerů společnosti se zdá být 

optimální hodnota pracovního kapitál co nejvyšší, a to z důvodu toho, že v případě nutnosti 

uhradit veškeré své závazky zůstane firmě dostatek finančních prostředků na to, aby mohla 

pokračovat ve své činnosti. Na druhé straně stojí vlastníci společnosti, kteří naopak chtějí 

pracovní kapitál co nejnižší proto, aby byl financován oběžný majetek jen z krátkodobých 

zdrojů, jelikož dlouhodobé zdroje jsou obecně dražší.  

B, Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond). 

 Čistý pracovní kapitál bere v úvahu všechny oběžná aktiva, což může vést 

ke značné zkreslenosti. To může být způsobeno tím, že do oběžných aktiv budou patřit 

položky, které jsou málo likvidní, nebo dokonce dlouhodobě nelikvidní např: nedokončená 

výroba, nedobytné pohledávky neprodejné výrobky atd. Tento ukazatel je také velice 

ovlivněn způsobem oceňování jednotlivých složek.[4] 

 Proto byl vytvořen ukazatel, tzv. čistý peněžní fond. Ten představuje rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejvyšší stupeň likvidity 

by měl tedy fond, který by bral v úvahu jen hotovost a peníze na bankovním účtu.[4] 
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C, Čistý peněžně pohledávkový finanční fond. 

 Jedná se o střední cestu, mezi předchozími ukazateli, kdy z oběžných aktiv 

vyjmeme zásoby a nelikvidní pohledávky. Nakonec od získaných oběžných aktiv 

odečteme krátkodobé závazky. 

Analýza Cash flow 

 Analýza cash flow je velice důležitá z pohledu řízení likvidity podniku. Při této 

analýze se zabýváme skutečným tokem peněz, což je hlavní výhoda oproti VZaZ, kde jsou 

údaje pouze k jednomu datu. Cílem finanční analýzy cash flow je zhodnocení příjmů  

a výdajů firmy za sledované období. Toto období může být rok, kvartál, měsíc apod. 

Pomocí analýzy cash flow snadněji poznáme, jaké je situace firmy v současnosti. Dle 

české legislativy je možno sledovat cash flow odděleně ve třech základních podnikových 

činnostech, a to v provozní, investiční a finanční. Celkové cash flow se ovšem sestavuje 

vždy pro celý podnik.  

3.4.3 Přímá analýza intenzivních ukazatelů (poměrová analýza) 

Poměrová analýza je založena na sestavení zlomků z dvou vhodně vybraných 

ukazatelů. Tato metoda je jednou z nejběžnějších metod hodnocení finančního zdraví 

podniku, patří zde ukazatele rentability, likvidity, stability, aktivity, zadluženosti, 

kapitálového trhu a CF. 

ukazatelé rentability 

Rentabilita je jedním ze základních ukazatelů finančního zdraví podniku. Spočteme 

ji jako podíl zisku (EAT - zisk po zdanění, EBIT – zisk před zdaněním) a té položky,  

pro kterou chceme rentabilitu vypočíst. Nejčastěji se pak počítá rentabilita aktiv, nákladů, 

vlastního kapitálu a tržeb. 

A, Rentabilita aktiv 

Tento ukazatel je považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk 

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

financovány. Pro výpočet využijeme vzorec:  

ROA (rentabilita aktiv) =  [7] 
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B, Rentabilita nákladů 

Ukazatel rentability nákladů udává, kolik Kč čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč 

celkových nákladů. Pro výpočet využijeme vzorec: 

   Rentabilita nákladů =  [7] 

C, Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel lze řadit také mezi významné. Vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních 

zdrojů, a tedy zhodnocení v zisku. Pro výpočet využijeme vzorec:  

   ROE – rentabilita vlastního kapitálu =  [7] 

D, Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel zobrazuje stupeň ziskovosti tj. množství zisku v Kč na 1 Kč tržeb.  

Pro výpočet využijeme vzorec:  

   ROS – rentabilita tržeb =  [7] 

2. ukazatelé likvidity 

Likviditu můžeme chápat jako obecnou schopnost podniku hradit své závazky, 

získat dostatek prostředků pro provedení potřebných plateb. Likvidita tedy závisí na tom, 

jak rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda se jeho výrobky prodávají,  

a zda je v případě potřeby schopen prodat své zásoby. Pro účely hodnocení platební 

schopnosti podniku lze rozlišit ukazatele celkové likvidity, pohotové likvidity a okamžité 

likvidity. [7] 
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A, Celková likvidita 

Je ukazatel, který poměřuje objem oběžných aktiv jako potenciální objem 

peněžních prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Ukazatel by  

se měl pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5. Nejdůležitější je srovnání s podniky se stejným  

či obdobných charakterem činnosti.  

Pro výpočet využijeme vzorec: 

  Ukazatel celkové likvidity =  [7] 

B, Pohotová likvidita 

Tento ukazatel bere v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové prostředky, tj. pokladní 

hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry pohledávky 

 v tzv. čisté výši, tj. pohledávky po korekci opravnou položkou k pohledávkám. Ukazatel 

by se měl pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Výše ukazatele však závisí na typu činnosti 

podniku, odvětví, strategii apod. Pro výpočet využijeme vzorec: 

  Pohotová likvidita = [7] 

C, Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity bývá poměrně nestabilní, a proto může sloužit zejména  

k dokreslení úrovně likvidity podniku. Z krátkodobého hlediska je však tento ukazatel 

významný. Jeho základní složku tvoří pohotové platební a tedy nejlikvidnější prostředky 

jako jsou peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. Můžeme do nich také řadit různé 

formy rychle mobilizovatelných finančních rezerv, některých druhů cenných papírů apod. 

Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí od 0,5 do 0,75. Pro výpočet využijeme vzorec: 

  Okamžitá likvidita = [7] 
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3.  Ukazatelé stability a zadluženosti 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. Finanční 

stabilitu hodnotíme na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí 

(pasiv). Mezi nejdůležitější ukazatelé lze řadit ukazatel podílu vlastního kapitálu  

na aktivech, ukazatel majetkového koeficientu, ukazatel celkové zadluženosti, ukazatel 

úrokového krytí, koeficient samofinancování, ukazatel běžné zadluženosti apod. [7] 

A, Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel umožňuje porovnat údaje z bilance a hodnotit různé stránky finanční 

stability. Dále udává, do jaké míry je podnik schopen krýt své prostředky (majetek) 

vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Trend by měl být stoupající. 

Pro výpočet využijeme vzorec: 

  Podíl vlastního kapitálu =  [7] 

B, Majetkový koeficient “finanční páka” 

Cílem finančního řízení je dosažení optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů 

financování, jinými slovy optimální zadluženosti. Vlastní potřeby by měly být převážně 

kryty cizími zdroji, které jsou obvykle levnějším způsobem financování, aby nedocházelo  

k finančnímu zatěžování podniku a k nedostatečně pružné reakci na finanční potřeby 

podniku. [2] Pro výpočet využijeme vzorec: 

  Majetkový koeficient =  [7] 

C, Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel hodnotí přiměřenost zadlužení podniku. Celková zadluženost pak představuje 

podíl celkových dluhů k celkovým aktivům společnosti a měří podíl věřitelů na celkovém 

kapitálu, z něhož je financován majetek firmy. Hodnota by měla být spíše menší (trend 

klesající), jelikož čím větší, tím vyšší je riziko věřitelů. Ukazatel ovlivňuje i výnosnost 

podniku. Pro výpočet využijeme vzorec: 

  Ukazatel celkové zadluženosti =  [7] 
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D, Ukazatel běžné zadluženosti 

Ukazatel běžné zadluženosti je analytickým ukazatelem celkové zadluženosti. Ten 

by měl mít stejně jako celková zadluženost klesající trend. Pro výpočet běžné zadluženosti 

využijeme vzorec: 

  Ukazatel běžné zadluženosti =  [7] 

E, Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (VK) 

Přijatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy a postoji vlastníků 

k riziku. Měla by se pohybovat v pásmu od 80% do 120% u stabilních společností. Trend  

by měl být klesající. Pro výpočet využijeme vzorec: 

  Ukazatel zadluženosti VK =  [7] 

4. Ukazatelé Aktivity 

Mezi ukazatele aktivity jsou souhrnně řazeny ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých. Prakticky se jedná  

o ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti, které jsou využívány pro řízení aktiv. Mezi 

nejdůležitější bychom zařadili obrátku celkových aktiv, dobu obratu aktiv, dobu obratu 

zásob, dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků. [7] 

A, Obrátka celkových aktiv 

Tento ukazatel měří obrat neboli intenzitu využití celkového majetku a je zejména 

používán pro mezipodnikové srovnávání. Čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik 

využívá majetek, tzn., že trend by měl být stále stoupající. Pro výpočet obrátky celkových 

aktiv využijeme vzorec: 

  Obrátka celkových aktiv (počet obratů/rok) =  [7] 
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B, Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv je obráceným ukazatelem obrátky celkových aktiv a vyjadřuje,  

za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv (majetku) ve vztahu k tržbám. Pozitivní  

je co nejkratší doba obratu, hodnota je určena obratem fixního a pracovního kapitálu, trend 

by měl být proto klesající. [2] Pro výpočet doby obratu aktiv využijeme vzorec: 

  Doba obratu aktiv (dny) =  [7] 

C, doba obratu zásob 

Tento ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení. Je důležité udržovat 

dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. Ukazatel bývá citlivý 

 na změny v dynamice výkonů a bývá široce používán. Trend by měl být klesající. Pro 

výpočet doby obratu zásob využijeme vzorec: 

  Doba obratu zásob (dny) =  [2] 

D, Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, 

 za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury a je také důležitý z hlediska plánování 

peněžních toků. Ukazatel by neměl trvale překračovat doby splatnosti, jinak by bylo nutné 

prozkoumat platební kázeň odběratelů. Trend ukazatele by měl být klesající. Pro výpočet 

doby obratu pohledávek využijeme vzorec: 

  Doba obratu pohledávek (dny) =  [7] 

E, Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli 

obchodní úvěr. Zobrazuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům.  Pro výpočet 

doby obratu závazků využijeme vzorec: 

  Doba obratu závazků (dny) =  [7] 
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5. Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatel se zabývá hodnocením současného a budoucího zájmu akcionářů. 

Ukazatel patří do této skupiny, avšak výrazně se liší od předchozích ukazatelů. Zatímco 

předchozí ukazatelé se vypočítávají na základě účetních výkazů, ukazatel kapitálového 

trhu bere za základ tržní cenu akcie. Z toho jasně vyplývá, že ukazatel je omezen pouze na 

akciové společnosti, které obchodují na kapitálovém. [5] 

6. Ukazatele Cash flow 

Tyto ukazatele pracují s reálnými finančními toky, nikoliv pouze s výnosy  

a náklady. Ukazatelé říkají, kolik finančních prostředků měla firma v určitém okamžiku 

k dispozici, a slouží k včasné identifikaci nedostatku finančních prostředků, které by mohly 

zapříčinit nesolventnost podniku.  

3.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Metody využívají předchozí ukazatele, především poměrové, a ty seskupují  

 do složitějších soustav. Díky získaným modelům pak můžeme zjistit, jak jednotliví dílčí 

ukazatelé ovlivňují celou soustavu. Příkladem může být Du Pontův rozklad ukazatele 

rentability. 

 

Du Pont pyramidální rozklad vlastního kapitálu. 

Na vrcholu je ukazatel 

rentability vlastního kapitálu, 

a ten se rozkládá na jednotlivé 

složky, kterého ovlivňují. 

Výhodou tohoto ukazatele  

je fakt, že vidíme, jak 

jednotlivé dílčí části 

pyramidálního rozkladu 

ovlivňují rentabilitu vlastního 

kapitálu jako celku. Změna jakýkoliv vložených ukazatelů má vliv na celkovou strukturu 

ukazatele. 

Obrázek 2: Du pont      Zdroj [5] 
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Pokud by podnik používal pouze svůj kapitál, potom by se vlastní kapitál rovnal 

aktivům (ROE = ROA). Většina podniků, včetně analyzované společnosti Omlux s.r.o, 

používá kromě vlastního kapitálu také cizí kapitál. Pak platí: 

 

to můžeme rozepsat jako 

 

Tento vzorec vyjadřuje, že výnosnost vlastního kapitálu můžeme vypočítat jako 

součin rentability tržeb, obratu celkových aktiv a finanční páky. K výpočtu tohoto 

ukazatele použijeme jednu z nejpřesnějších metod, a to metodu logaritmickou.  

Logaritmická metoda 

Vychází z indexů změn jednotlivých analytických ukazatelů a lze ji použít pouze, 

pokud nemá ukazatel zápornou nebo nulovou hodnotu. Nejprve si určíme vztahy mezi 

jednotlivými ukazateli. Vztahy mohou být rozdílové, součtové, součinové nebo podílové. 

V případě, že se jedná o podílový vztah musí se převést na součinový a to tak, že podíl  

se rozepíše jako součin ukazatele ve zlomku.  

Např. vztah  

Tím dostaneme ze vztahů podílových součinové, které budeme řešit logaritmickou 

metodou. Pro přehlednost je vhodné si jednotlivé vztahy nejprve vyjádřit ve schématu.  

Např. pro vztah x = a (b + cd) vytvoříme schéma. 
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Obrázek 3: schéma logaritmické metody        Zdroj: [7] 

 

Výpočet jednotlivých složek schématu se provádí podle logaritmické metody  

a to tak, že si nejprve určíme ukazatel, který budeme chtít vypočíst. Tento ukazatel 

vypočteme jako zlomek, kdy v čitateli bude dekadický logaritmus podílu právě zvoleného 

ukazatele z období 1 a 0 (1 je aktuální rok, který chceme vypočíst a období 0 je rok 

předchozí). Ve jmenovateli bude součet všech dekadických logaritmů, které se nacházejí 

na stejné úrovni ve schématu a také jako podíl období 1 a 0. Tento výsledek  

pak vynásobíme obdobím o úroveň výše. [7] 

Výpočet xa bude následující 

 

Při výpočtu ∆xc,d použijeme vztah bez logaritmů, neboť se jedná o součtovou vazbu.  

Pak výpočet bude: 

 

Dalšími ukazateli patřící do této skupiny jsou pyramidové soustavy ukazatelů. 

Výhodou ukazatelů je fakt, že ukazuje postupné rozšiřování dílčích ukazatelů. Pro rozklad 

se využívají dva hlavní postupy.[7] 
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A, Aditivní, kdy se výchozí ukazatel rozkládá do součtu nebo rozdílu dvou nebo více 

ukazatelů. 

B, Multiplikativní, kdy se výchozí ukazatel rozkládá jako součin nebo podíl dvou 

nebo více ukazatelů. [5] 

Do této skupiny můžeme dále zařadit bankrotní a bonitní modely, které často 

využívají bankovní instituce, aby mohly zvážit, zda půjčí nebo nepůjčí finanční prostředky. 

[6] 

Bonitní modely – snaží se kvalitně určit finanční situaci podniku, pomocí jednoho 

syntetického ukazatele, který nahrazuje jednotlivé analytické ukazatele, mohou sloužit také 

pro mezipodnikové srovnání. 

Bankrotní modely - vybírají se takové ukazatele, které poukazují na ohrožení 

finančního zdraví podniku.[4], 
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4. Finanční analýza vybrané firmy 

V této části své diplomové práce provedu finanční analýzu firmy Omlux,  

a to od roku 2008 do roku 2012. Ve většině firem se sestavuje rozvaha a výkaz zisku  

a ztráty vždy ke konci roku. Ve firmě, kterou budu analyzovat je rozhodné období vždy  

od 1.4 do 31.3 následujícího roku. Z toho jasně vyplývá, že analýza bude provedena  

za období od1.4 2008 do 31.3 2013. 

Data potřebná pro vypracování analýzy jsem získal z výročních zpráv a informací 

získaných od zaměstnankyně firmy. Nejprve provedu vertikální a horizontální analýzu 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Poté se zaměřím na analýzu poměrových ukazatelů 

a na závěr sestavím pyramidový rozklad vlastního kapitálu. Významné zjištěné nedostatky 

budu dále rozebírat v následující kapitole.  

4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Do skupiny stavových ukazatelů patří vertikální a horizontální analýza. Materiály 

potřebné k této analýze jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Při posuzování vývoje v čase 

budu analyzovat pouze nejvýznamnější změny, ke kterým ve sledovaném období došlo. 

Hodnoty nulové případně zanedbatelné  v tabulkách1 a 2 neuvádím. 

4.1.1 Vertikální analýza rozvahy 

Při vertikální analýze budu zkoumat procentuální podíl jednotlivých položek 

rozvahy, abych zjistil, kolika procenty se jednotlivé položky podílejí na celkové sumě aktiv 

či pasiv.  

Aktiva podniku můžeme rozdělit na dlouhodobá a oběžná. Dlouhodobá aktiva  

se skládají z dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku. Nejvýznamnější 

část v této firmě tvoří dlouhodobý hmotný majetek, zbývající dvě části jsou zanedbatelné. 

V roce 2008 tvořil dlouhodobý hmotný majetek přes 30 % celkové sumy aktiv,  

což znamená, že v něm bylo vázáno více než 21 miliónu Kč. V dalším roce došlo 

k vyřazení pozemku z užívání, který se podílel na celkových aktivech hodnotou 9,72 %, 

což mělo za následek pokles hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o téměř 11 %.  
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VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 2008 2009 2010 2011 2012

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dlouhodobý majetek 30,56% 19,57% 11,98% 25,71% 20,37%

Dlouhodobý hmotný majetek 30,39% 19,47% 11,95% 23,78% 18,10%

Pozemky 9,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Stavby 9,45% 3,88% 2,76% 10,10% 3,89%

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 11,22% 15,59% 9,20% 13,67% 12,10%

Oběžná aktiva 68,48% 79,46% 87,57% 72,82% 79,24%

Zásoby 2,24% 3,59% 3,00% 7,33% 10,36%

Nedokončená výroba a polotovary 0,00% 0,00% 0,51% 4,25% 8,31%

Zboží 2,24% 3,59% 2,49% 3,07% 2,05%

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 23,55% 10,44% 13,41% 0,00%

Pohledávky z obchodních vztahů 0,00% 22,83% 10,01% 12,98% 0,00%

Krátkodobé pohledávky 61,20% 45,50% 61,97% 38,51% 58,47%

Pohledávky z obchodnch vztahů 54,82% 38,98% 58,66% 30,80% 45,88%

Stát - daňové pohledávky 1,40% 4,07% 2,94% 1,60% 1,05%

Krátkodobé posyktnuté zálohy 4,79% 2,45% 0,37% 0,41% 3,93%

Krátkodobý finanční majetek 5,03% 6,82% 12,17% 13,57% 10,42%

Peníze 0,42% 2,61% 1,00% 0,72% 1,73%

Účty v bankách 4,61% 4,21% 11,17% 12,85% 8,68%

Časové rozlišení 0,96% 0,97% 0,45% 1,47% 0,38%

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vlastní kapitál 29,82% 44,44% 33,93% 51,14% 56,01%

Základní kapitál 1,59% 2,28% 1,68% 2,34% 2,47%

Výsledek hospodaření z minulých let 16,71% 40,35% 30,91% 44,60% 51,45%

Nerozdělený zisk minulých let 18,73% 43,25% 33,05% 47,57% 54,59%

Neuhrazená ztráta minulých let -2,02% -2,90% -2,14% -2,97% -3,14%

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 11,36% 1,58% 1,18% 3,97% 1,84%

Cizí zdroje 69,72% 52,12% 66,03% 48,86% 43,99%

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,71% 0,78% 1,24% 1,31%

Krátkodobé závazky 68,48% 51,41% 46,91% 46,52% 37,83%

Závazky z obchodních vztahů 32,20% 27,78% 35,13% 18,23% 13,06%

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 31,26% 20,78% 9,21% 23,69% 20,26%

Bankovní úvěry a výpomoci 1,23% 0,00% 18,34% 1,10% 4,85% Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Největší podíl na celkových aktivech firmy mají oběžná aktiva. Ty se během let 

2008 až 2012 pohybovaly v rozmezí 68 – 88 %. Množství zásob v této firmě se od roku 

2008 zvyšovalo. K největšímu nárůstu došlo v roce 2011 a 2012, což bylo způsobeno 

rozšířením podnikatelské činnosti firmy na výstavbu nízkoenergetických domů, k čemuž 

bylo zapotřebí větší množství zásob. Do oběžných aktiv dále patří pohledávky, 

 ať už dlouhodobé nebo krátkodobé a krátkodobý finanční majetek. Dlouhodobé 

pohledávky byly ve sledovaném období v roce 2008 a 2012 nulové v období 2009-2011  

se pohybovaly v rozmezí 10,5 % až 23,5 %. Krátkodobé pohledávky měla firma během 

celého sledovaného období. Nejnižší hodnota byla v roce 2011, a to 38,5 % a naopak 

nejvyšší hodnota byla v roce 2010, což bylo téměř 62 %. Poslední položkou oběžných 

Tabulka 1: vertikální analýza rozvahy 
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aktiv je krátkodobý finanční majetek, který se pohyboval během analyzovaných pěti let  

od 5 – 13,6 %. 

Druhou částí rozvahy jsou pasiva. Ty se skládají z vlastního kapitálu a cizích 

zdrojů. Ve firmě Omlux došlo během analyzovaných pěti let ke změně financování 

majetku. V roce 2008-2010 byla firma financována z větší části z cizích zdrojů, přičemž 

v roce 2008 byla hodnota cizích zdrojů 69,7 %. V dalších letech začala hodnota tohoto 

kapitálu klesat, a v roce 2011 se dostalo množství cizího kapitálu pod 50 %. V posledním 

roce se hodnota cizího kapitálu dostala na 44 %.  Neměnnou části vlastního kapitálu  

je základní kapitál, který měl po celou dobu fixní hodnotu 1 100 000 Kč. Na celkových 

pasivech se podílí během pěti analyzovaných let hodnotou 1,6 až 2,5 %. Nejvýznamněji  

se na vlastním kapitálu podílel výsledek hospodaření minulých let, který se zvýšil od roku 

2008 z hodnoty 16,7 % na hodnotu v roce 51,5 % v roce 2012.  

Používání cizích zdrojů ve společnosti mělo klesající tendenci. V roce 2008 bylo 

použito 69,7 % cizích zdrojů a v roce 2012 jen 44 %. Pouze v roce 2010 se vlivem využití 

krátkodobého bankovního úvěru zvýšila hodnota cizího kapitálu na 66 % a v dalších letech 

opět klesala. Nejvíce se na cizích zdrojích podílely krátkodobé závazky jak z obchodních 

vztahů, tak ke společníkům. Závazky z obchodních vztahů se podílely na cizích zdrojích 

v roce 2008 v hodnotě 32,2 %. V dalším roce došlo k poklesu na 27,8 %, poté k růstu  

na 35, 1 % a dále už jen klesaly. V roce 2012 byla hodnota této dílčí části pasiv 13,1 %. 

Závazky ke společníkům měly také klesající tendenci, kdy z hodnoty 31,3 % v roce 2012 

se dostaly až na hodnotu pod 10 % pro rok 2010 a pak opět stouply, kdy konečná hodnota 

v roce 2012 byla 20,3 %.  

4.1.2 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza ukáže vývoj jednotlivých položek aktiv a pasiv v čase. 

Výsledkem pak bude buď pozitivní změna, což by znamenalo růst položky v čase nebo 

negativní změna, a to by znamenalo pokles položky v čase. Při této analýze počítáme  

jak procentuální tak absolutní změnu. Odečtením předchozího období od období běžného 

dostaneme absolutní změnu, a procentuální změnu dostaneme pomocí vzorce uvedeného 

v kapitole 3.4.1. I zde se budu zabývat pouze nejvýznamnějšími změnami, které z analýzy 

vyplynou. Celá horizontální analýza je uvedena v příloze této práce. 
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HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY

Aktiva celkem -21 106 -30,44% 17 197 35,65% -18 364 -28,07% -2 545 -5,41%

Dlouhodobý majetek -11 752 -55,46% -1 603 -16,98% 4 266 54,44% -3 031 -25,05%

Dlouhodobý nehmotný majetek -68 -64,76% -33 -89,19% -4 -100,00% 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek -11 684 -55,44% -1 570 -16,72% 3 370 43,09% -3 131 -27,98%

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 900 8181,82% 100 10,98%

Oběžná aktiva -9 155 -19,28% 18 974 49,51% -23 029 -40,19% 1 009 2,94%

Zásoby 176 11,32% 229 13,23% 1 488 75,92% 1 163 33,73%

Dlouhodobé pohledávky 11 358 0 -4 530 -39,88% -518 -7,59% -6 310 -100,00%

Krátkodobé pohledávky -20 488 -48,28% 18 602 84,75% -22 424 -55,30% 7 907 43,62%

Krátkodobý finanční majetek -201 -5,76% 4 673 142,04% -1 575 -19,78% -1 751 -27,41%

Časové rozlišení -199 -29,84% -174 -37,18% 399 135,71% -523 -75,47%

Pasiva celkem -21 106 -30,44% 17 197 35,65% -18 364 -28,07% -2 545 -5,41%

Vlastní kapitál 760 3,68% 770 3,59% 1 868 8,41% 863 3,59%

Výsledek hospodaření z minulých let 7 874 67,94% 760 3,90% 769 3,80% 1 914 9,12%

Cizí zdroje -23 201 -47,99% 18 062 71,85% -20 207 -46,77% -3 408 -14,82%

Dlouhodobé závazky 342 0 166 48,54% 76 14,96% 0 0

Krátkodobé závazky -22 687 -47,78% 5 896 23,78% -8 800 -28,67% -5 050 -23,07%

Bankovní úvěry a výpomoci -856 -100,00% 12 000 0 -11 483 -95,69% 1 642 317,60%

Časové rozlišení 1 335 410,77% -1 635 -98,49% -25 -100,00% 0 0

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nejdůležitější položkou, kterou při této analýze srovnávám, je celková suma aktiv  

a pasiv. V roce 2009 došlo k poklesu o více než 21 miliónu na konečnou hodnotu 48,234 

miliónu Kč. Na tom se nejvíce podílel úbytek dlouhodobého hmotného majetku, kdy došlo 

k vyřazení pozemku a staveb z užívání v celkové hodnotě přes 11 miliónu Kč. Dále došlo 

k úbytku v oblasti oběžných aktiv, jednalo se zejména o krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů, které klesly o více než 20 miliónu Kč. Došlo k navýšení 

dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů, a to o více než 11 miliónu Kč. Z hlediska 

financování podniku došlo ve zmíněném období k poklesu krátkodobých závazků, 

 a to zejména ke společníkům a krátkodobým závazků z obchodních vztahů. 

V roce 2010 došlo k nárůstu sumy aktiv a pasiv o více než 17 miliónů na konečnou 

hodnotu 65,432 miliónu Kč. Na straně aktiv se jednalo především o nárůst oběžných aktiv, 

kdy se největší mírou na této skutečnosti podílely krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů v kladné hodnotě přes 19,5 miliónu Kč. Z hlediska pasiv se jednalo o nárůst cizích 

zdrojů. Nejvíce se zde projevilo získání krátkodobého úvěru od banky ve výši 12 miliónu 

Kč a dále také zvýšení krátkodobých závazku z obchodních vztahů v hodnotě přes 9,5 

miliónu Kč.  

Tabulka 2: horizontální analýza rozvahy 
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V roce 2011 došlo k poklesu sumy aktiv a pasiv o více než 18 miliónu na konečnou 

hodnotu 47,067 miliónu Kč. V oblasti aktiv se opět nejvýrazněji projevily krátkodobé 

závazky z obchodních vztahů, které měly zápornou hodnotu ve výši téměř 24 miliónů Kč. 

Kladnou položkou u aktiv v analyzovaném roce byl nákup stavby v hodnotě téměř  

3 miliónů Kč. V oblasti pasiv se nejvýznamnější položkou staly opět krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů, a to v záporné hodnotě téměř 14,5miliónu Kč. Dále došlo ke splacení 

krátkodobé půjčky v hodnotě 12 miliónu Kč a ke zvýšení závazků ke společníkům o více 

než 5 miliónu Kč.  

V roce 2012 došlo k poklesu sumy aktiv a pasiv o více než 2,5 miliónu Kč 

na konečnou hodnotu 44,522 miliónu Kč. V oblasti aktiv došlo k poklesu v oblasti 

dlouhodobého hmotného majetku, zejména v položce stavby, kde došlo k rozdílu o více 

než 3 miliónu Kč. Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů se snížily o více  

než 6 miliónu Kč a krátkodobé stouply o téměř 6 miliónu Kč. V oblasti pasiv se opět 

projevil pokles nejvíce u cizích zdrojů, a to jak u závazků vůči společníkům, tak  

u krátkodobých závazků z obchodních vztahů. K přírůstku došlo v oblasti dlouhodobých 

bankovních úvěrů v hodnotě 1,6 miliónu Kč.  

Další části je analýza jednotlivých položek aktiv a pasiv, u kterých došlo 

k významným změnám během sledovaného období.  

První položkou, u které docházelo k výrazným změnám, je dlouhodobý hmotný 

majetek. Počáteční hodnota tohoto majetku v roce 2008 byla 21,075 miliónu Kč. 

V následujícím roce se položka snížila o více než 11 miliónu Kč, na čemž se nejvíce 

podílelo vyřazení pozemků a staveb z užívání. V roce 2010 klesla hodnota tohoto majetku 

o dalších 1,5 miliónu Kč, téměř celý schodek vznikl úbytkem v položce samostatné movité 

věci a soubory movitých věcí. V roce 2011 byl zaznamenán nárůst o 3,3 miliónu Kč,  

kdy největší podíl na tomto zvýšení byl způsoben nákupem budovy a vybavení k výrobě 

plastových oken. V posledním roce došlo k úbytku hodnoty staveb ve výši přes 3 milióny 

Kč, a tím se konečná hodnota dlouhodobého hmotného majetku dostala na výši 8,06 

miliónu Kč. V oblasti DHM došlo k úbytku během 5ti let o 13 miliónu Kč.  
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Další části rozvahy jsou oběžná aktiva. Zde se nejvíce na změnách podílely položky 

krátkodobých a dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů a krátkodobý finanční 

majetek.  

V oblasti dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů došlo k výrazným 

pozitivním změnám, kdy v roce 2009 byla hodnota této položky 11 miliónu Kč, a v dalších 

letech docházelo ke splacení pohledávek firmy. V roce 2012 se dostala firma na nulovou 

hodnotu, což je zajisté ideální stav, kdy firma nemusí vymáhat své dlouhodobé 

pohledávky, neboť žádné nemá. Toto výrazné pozitivum kazí fakt, že to je způsobeno 

především menším množstvím zakázek, což je vidět i na nižších tržbách. 

V oblasti krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů docházelo během 

analyzovaného období neustále k výrazným změnám. Počáteční stav v roce 2008 byl 

38,011 miliónu Kč. Rok 2009 zaznamenal výrazný pokles o 19,2 miliónu Kč, následující 

rok hodnota opět rostla, a to o 19,6 mil. Kč. V roce 2011 došlo opět ke zvratu, kdy došlo 

k poklesu o 23 mil. Kč a poslední rok došlo k růstu o 5,9 mil. Kč. Konečný zůstatek v roce 

2012 byl tedy 20,426 miliónu Kč, což je o 17,6 miliónu méně, než v počátečním období.  

Pro firmu to znamená, že se zlepšila ve vymáhání svých pohledávek, což je bezpochyby 

pozitivní.  

V oblasti krátkodobého finančního majetku byl stav v roce 2008 3,491 mil. Kč. Zde 

došlo k výraznému přírůstku v roce 2010 na hodnotu 7,963 mil. Kč, což bylo způsobeno 

získáním krátkodobého bankovního úvěru. V dalších dvou letech došlo k poklesu a v roce 

2012 byla hodnota krátkodobého finančního majetku 4,637 mil. Kč. V této oblasti si vede 

také firma poměrně dobře, neboť má na svých účtech dostatek finančních prostředků  

ke krytí svých závazků a jiných výdajů.  

Stejně jako v aktivech tak i v pasivech najdeme položky, u nichž se výrazně měnily 

hodnoty. Během celého analyzovaného období hodnota vlastního kapitálu rostla. Firma 

tímto krokem docílila toho, že v roce 2011 byl podíl vlastního kapitálu vyšší než u cizího. 

Hodnota vlastního kapitálu zaznamenala nárůst zejména v položce nerozdělený zisk 

minulých let, čímž si firma tvoří dostatek finančních rezerv.  
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K výrazným změnám pasiv docházelo v cizích zdrojích. Zde k nejvýznamnějším 

položkám týkající se změn byly krátkodobé závazky z obchodních vztahů  

a ke společníkům. 

Počáteční hodnota krátkodobých závazků z obchodního styku byla v roce 2008 

22,325 mil. Kč. V roce 2009 došlo k úbytku závazků v hodnotě téměř 9 miliónu Kč. 

V následujícím roce došlo k přírůstku závazku o 9,5 mil. Kč. Následující dva roky 

docházelo k úbytkům o 14,4 a 2,7 mil. Kč, kdy konečná hodnota položky pro rok 2012 

byla 5, 813 mil. Kč. Zde vidíme, že během pěti analyzovaných let došlo k poklesu závazků 

o téměř tři čtvrtiny. To bylo způsobeno menším počtem nových zakázek (méně nových 

závazků) a uplynutí doby splatnosti předchozích závazků, které již firma musela zaplatit.  

V oblasti závazků ke společníkům došlo k mnohým změnám. Počáteční hodnota 

závazků činila pro rok 2008 21,7 mil. Kč.  Nejprve došlo ke snížení o 11,7 mil. Kč 

v následujícím roce k dalšímu poklesu o 4 mil. Kč. V roce 2010 došlo k navýšení závazků  

o 5,1 mil. Kč.  V posledním sledovaném roce došlo ke snížení tohoto závazků o 2,1 mil. 

Kč, kdy konečná hodnota závazků ke společníkům pro rok 2012 činila 9 mil. Kč.  

4.1.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty jsem sestavil v následujících dvou 

tabulkách. První tabulka vyjadřuje procentuální podíl k nákladům a druhá k výnosům. 

Položky, které byly nulové, případně během analyzovaných pěti let nepřekročily hodnotu 

jednoho procenta, jsem vyřadil, a to z důvodu nepodstatného vlivu na finanční situaci 

podniku. Celá vertikální analýza výkazu zisku a ztráty je uvedena v příloze této diplomové 

práce. 

Tabulka 3: vertikální analýza VZaZ- náklady 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4: vertikální analýza VZaZ - výnosy 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Vertikální analýza VZaZ - Náklady 2008 2009 2010 2011 2012

Náklady celkem 100% 100% 100% 100% 100%

A Náklady vynaložené na prodej zboží 6,4% 4,8% 1,4% 2,4% 2,6%

B Výkonová spotřeba 79,2% 83,9% 89,5% 86,5% 83,4%

C osobní náklady 13,5% 4,2% 7,0% 10,1% 9,2%

E Odpisy investičního majetku 0,8% 1,3% 2.0% 0,9% 1,6%

F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 3,2%

Vertikální analýza VZaZ - Výnosy 2008 2009 2010 2011 2012

Výnosy celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

výkony 98,8% 91,1% 98,7% 98,9% 96,8%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,0% 7,8% 0,0% 0,0% 2,4%

Ostatní provozní výnosy 0,0% 1,1% 1,1% 1,0% 0,7%
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Při analýze nákladů jsem použil jako vztažnou veličinu celkovou sumu nákladů, 

která vyjadřuje sto procent. Nejvýznamnější podíl na celkových nákladech má výkonová 

spotřeba, která nabývá hodnot od 79,2 % do 86,5 %. Výkonová spotřeba se skládá  

ze spotřeby materiálu a energií a také ze služeb. Výkonová spotřeba se v roce 2008  

na celkových nákladech podílela 79,2 %, z toho více než polovina 51,2 % byly náklady  

na služby a menší část 48,9 % pak tvořili náklady na materiál a energií. Rozdíl těchto dvou 

položek byl 2,3%. V dalších letech došlo ke snižování nákladů na materiál a energie,  

a zvyšovaní nákladů na služby. Tento fakt vedl k tomu, že v roce 2012 byl rozdíl mezi 

vyššími náklady na služby 73,8 % a nižšími náklady na materiál a energií 26,2 již 47,6 %.  

Další významnou položkou v nákladech jsou náklady na prodej zboží. Zde 

docházelo od roku 2008 do roku 2010 ke snižování nákladů, což bylo způsobeno menším 

množstvím zakázek. V roce 2011 došlo k vzestupu těchto nákladů díky novým zakázkám  

o 1 % a v roce 2012 k mírnému vzestupu o 0,2 %.  

Na osobní náklady měly největší vliv mzdové náklady. Z tabulky je zřejmé,  

že v roce 2008 se osobní náklady podílely ne celkových nákladech ve výši 13,5 %. 

V dalším roce došlo k úbytku zakázek pro firmu, a tím se snížily i osobní náklady stejně 

jako tržby, výnosy apod. V dalších letech došlo k mírnému nárůstu v oblasti osobních 

nákladů a v roce 2012 byl podíl na celkových nákladech 9,2 %. 

V oblasti výnosů jsem použil jako vztažnou veličinu celkovou sumu výnosů. I zde 

jsem položky nulové nebo zanedbatelné do tabulky nedával, a to z důvodů nízké 

vypovídací schopnosti o finanční situaci firmy. V příloze 1 je pak uvedena celá analýza.  

Nejvýznamnější část výnosů firmy Omlux tvoří výkony, a to díky tržbám z prodeje 

vlastních výrobků. Během analyzovaných pěti let neklesly výnosy z prodeje vlastních 

výrobků pod 91%. Nejnižší hodnota byla v roce 2009, kdy dosáhla 91,1 %. V tomto roce 

došlo k prodeji dlouhodobého majetku, pozemku a staveb, což způsobilo nárůst podílu 

z prodeje dlouhodobého majetku na celkových výnosech ve výši 7,8 %. K podobnému 

stavu došlo i v roce 2012, kdy vlivem prodeje stavby došlo k poklesu podílu výkonu  

na výnosech na 96,8 %, a podíl tržeb z prodeje dlouhodobého majetku stoupl na 2,4 %.  
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I Tržby za prodej zboží -5 779 -37,01% -7 278 -74,01% 4 133 161,70% -1 274 -19,05%

II Výkony -50 253 -22,04% -42 089 -23,68% 91 437 67,42% -102 054 -44,94%

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb -57 653 -24,49% -42 422 -23,87% 90 102 66,60% -102 085 -45,29%

B Výkonová spotřeba -15 761 -8,58% -48 070 -28,61% 80 440 67,05% -90 372 -45,09%

C Osobní náklady -22 933 -73,24% 993 11,85% 14 038 149,82% -11 287 -48,22%

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 15 072 0,00% -15 062 -99,93% 22 220,00% 3 024 9450,00%

* Provozní výsledek hospodaření -7 735 -79,71% -864 -43,88% 1 617 146,33% -1 577 -57,94%

* Finanční výsledek hospodaření -646 -807,50% 305 53,89% -50 -19,16% -15 -4,82%

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost -7 086 -90,00% -17 -2,16% 1 099 142,73% -1 050 -56,18%

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku -7 086 -90,00% -17 -2,16% 1 099 142,73% -1 050 -56,18%

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vlivem hospodářské krize docházelo k postupnému poklesu tržeb z 251 mil.  

Kč v roce 2008 až na 137,8 mil. Kč pro rok 2010. To bylo způsobeno nižší poptávkou  

po výrobcích a službách, které společnost nabízela. V roce 2011 došlo k nárůstu tržeb  

na 232,1 mil. Kč, což bylo způsobeno získáním a dokončením několika významných 

zakázek. V roce 2012 došlo opět k poklesu tržeb, a to na 131,8 mil. Kč,  

což byl nejvýznamnější procentuální pokles v oblasti výkonů, a to o 44,94%. Na výkonech 

se vždy nejvyšší mírou podílely tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které tvoří 

průměrně asi 97 % z celkových výnosů.  

 

 

 

 

 

  

Další položkou, ve které docházelo k významným změnám, byla výkonová 

spotřeba. Položka se skládá ze služeb a spotřeby materiálu a energie. Služby představují 

hodnotu nakoupených externích služeb, jako jsou opravy a udržování, přepravné, nájemné 

apod. Spotřeba materiálu a energie pak představuje hodnotu nakoupeného 

 a již spotřebovaného materiálu případně energie. V roce 2009 došlo k poklesu o 8,58 %  

a v roce 2010 o dalších 28,61 %. V roce 2011 došlo ke zvýšení této spotřeby o 67,05 % 

 a následující rok opět k výraznému poklesu, a to o 45,09%. Vezmeme-li si vývoj výkonů 

 a výkonové spotřeby v čase, tak zde můžeme vidět určitou analogii v jednotlivých letech. 

Tento fakt vychází z toho, že když firma méně vyrábí tak i méně spotřebovává. Je jasné,  

že když snížíme výrobu (výkony), tak musí dojít i ke snížení nákladů (výkonové spotřeby).  

Osobní náklady jsou další položkou, ve které ve sledovaném období docházelo  

ke změnám. U osobních nákladů došlo v roce 2009 oproti loňskému roku k výraznému 

poklesu, a to o 73,24 %. To bylo způsobeno jak menším množstvím zakázek pro firmu,  

tak i snížením sazeb za práci pro zaměstnance. V následujícím roce došlo k mírnému 

Tabulka 5: horizontální analýza VZaZ 
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vzestupu, a to ve výši 11,85%. V roce 2011 došlo k výraznému zvýšení těchto nákladů,  

a to o 149,82 %. Příčinou tohoto růstu byly nové zakázky pro firmu a tím i potřeba většího 

množství pracovníků. V roce 2012 došlo opět ke snížení těchto nákladů, a tentokrát  

o 48,22 %. Počáteční hodnota v oblasti osobních nákladů byla v roce 2008 vypočtena  

na 29,1 mil. Kč. Konečná hodnota těchto nákladů pro rok 2012 byla 10,1 Kč. Z těchto čísel 

je jasné, že i přes růst osobních nákladů v roce 2010 a 2011, se celková hodnota snížila  

o téměř dvě třetiny počátečního stavu vlivem výrazných poklesů v roce 2009 a 2012. 

Z výkazu (víz. příloha 2) je zřejmé, že největší část osobních nákladů tvoří mzdové 

náklady, a tudíž se dá předpokládat, že pokles téměř o dvě třetiny se projevil i na mzdách 

zaměstnanců. Můj předpoklad se mi potvrdil při konzultaci ve firmě. 

4.2 Přímá analýza intenzivních ukazatelů (poměrová analýza) 

V této kapitole se zaměřím na poměrové ukazatele, jako jsou rentabilita, likvidita, 

stabilita, aktivita a zadluženost.  

4.2.1 Ukazatele rentability 

Tabulka 6: rentabilita 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita u firmy Omlux se v posledních letech nevyvíjí zrovna příznivě. Zde jde 

jasně vidět, jak výrazný vliv měla krize na stavebnictví. Z uvedené tabulky můžeme u 

všech dílčích ukazatelů rentability sledovat určitý analogický vývoj v čase. V roce 2008 

byla hodnota všech ukazatelů na nejvyšší hodnotě za sledované období, dále až do roku 

2010 docházelo k poklesu. V roce 2011 došlo k růstu ukazatelů, avšak ne tak výraznému 

jako byl pokles mezi lety 2008 a 2009. Hodnoty v roce 2012 byly výrazně nižší  

než na začátku sledovaného období v roce 2008.  

V oblasti rentability aktiv došlo k poklesu z hodnoty 14,32 % pro rok 2008 na 3,91 

% pro následující rok. Tento výrazný pokles byl způsoben snížením zisku před zdaněním 

(čitatel), a to o více než 8 mil. Kč i když došlo také ke snížení aktiv (jmenovatele) o více 

než 20 mil. Kč. V dalších letech již nedocházelo k takovým extrémním výkyvům tohoto 

2008 2009 2010 2011 2012

ROA - Rentabilita celk. aktiv 14,32% 3,91% 1,69% 5,35% 2,07%

ROS - Rentabilita tržeb 3,96% 1,01% 0,80% 1,09% 0,72%

Rentabilita nákladů 4,42% 0,72% 0,62% 1,05% 0,63%

ROE - Rentabilita vl. kapitálu 38,08% 3,67% 3,47% 7,76% 3,28%

Ukazatele rentability (výnosnosti)
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ukazatele, a hodnota v roce 2012 byla 2,07 %. Zjištěné skutečnosti by se daly interpretovat 

tak, že zatímco v roce 2008 vlastníkům společnosti vydělala jedna investovaná koruna 0,14 

Kč, tak v roce 2009 to bylo už jen 0,04 Kč a v roce 2012 pouze 0,02 Kč.  

Dalším důležitým ukazatelem patřící do této skupiny je rentabilita vlastního 

kapitálu. Hodnotu pro rok 2008 jsem spočetl na 38,08 % a následující rok došlo k poklesu 

na 3,67 %. Opět se jednalo o nejvýznamnější výkyv za sledované období. Hodnota 

v posledním analyzovaném roce byla 3,28 %. Na změně ukazatele se nejvíce podílel 

klesající zisk a částečně i rostoucí podíl vlastního kapitálu, který stoupl během pěti let o 

více než 4,2 mil. Kč.  

Dalším ukazatelem, který jsem si zvolil, je rentabilita nákladů. V roce 2008 byla 

hodnota rentability 4,42 %. V dalším roce došlo k propadu na 0,72 % a v roce 2010 to bylo 

už jen 0,62 %. V roce 2011 došlo ke zvýšení tohoto ukazatele na 1,05 % a v posledním 

roce k poklesu na konečnou hodnotu pro rok 2012 0,63 %. Výsledky by se daly 

interpretovat tak, že v roce 2008 vložením jedné koruny celkových nákladů získal podnik 

0,045 korun čistého zisku.  

Dále jsem se zaměřil na rentabilitu tržeb. Tento ukazatel říká, kolik korun čistého 

zisku připadá na jednu korunu tržeb. Ve firmě Omlux byla hodnota tohoto ukazatele 

vypočtena pro rok 2008 na 3,96 %. V následujícím roce stejně jako u všech zmíněných 

dílčích částí rentability došlo k poklesu, a to na hodnotu 1,01 %. V roce 2010 došlo 

k dalšímu poklesu na hodnotu 0,8%. V roce 2011 došlo ke zlepšení tohoto ukazatele, kdy 

došlo ke zvýšení ukazatele na 1,05 %. V posledním analyzovaném roce byla hodnota 

tohoto ukazatele 0,63 %. Dramatický pokles mezi lety 2008 a 2009 byl způsoben nižším 

ziskem (čitatel) o více než 8 mil. Kč a ne tak dramatickým snížením na straně tržeb 

(jmenovatel) 
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4.2.2 Ukazatele likvidity 

 
Graf 1: ukazatele likvidity                     Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti likvidity si vede firma Omlux poměrně dobře. Likviditu můžeme rozdělit 

na běžnou, pohotovou a okamžitou, kdy ke každé z těchto dílčích částí likvidity jsou 

uvedené doporučené hodnoty, které se v jednotlivých literaturách liší. Ideální hodnota 

likvidity závisí na druhu podniku, který chceme analyzovat.  

 Celková likvidita. 

Doporučené hodnoty se pohybují mezi 1,5 – 2,5. Vypočteme ji jako podíl oběžných 

aktiv a krátkodobých závazků. Tento ukazatel v sobě může ovšem zahrnovat i oběžná 

aktiva, která se během jednoho roku, případně jednoho pracovního cyklu nepodaří 

přeměnit na finanční prostředky. To může být způsobeno jak zastaralými zásobami, které 

se již nepovede prodat případně využít, tak pohledávkami, které označujeme jako 

nevydobyté. Tento fakt vede k tomu, že ukazatel celkové likvidity bereme spíše jako 

orientační.  

Hodnota celkové likvidity u společnosti Omlux v roce 2008 byla 0,97. Hodnota 

v tomto roce se nenachází v doporučeném rozmezí. V dalším roce došlo ke zvýšení na 1,55 

a tato hodnota je již přijatelná. V roce 2010 došlo k poklesu na hodnotu 1,34  

a v následujícím roce opět ke zvýšení na hodnotu 1,57. V posledním analyzovaném roce 

byla hodnota celkové likvidity 2,09, což je přijatelná hodnota. Vzhledem k pouze 
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orientační vypovídací schopnosti tohoto ukazatele se domnívám, že si firma vede v této 

likviditě poměrně dobře.  

Pohotová likvidita 

 Čitatel tohoto ukazatele je očištěn o zásoby, a díky tomu má mnohem lepší 

vypovídací schopnost než ukazatel předchozí. Doporučené hodnoty jsou mezi 1 - 1,5. 

Během sledovaného období se od roku 2008 do roku 2011 pohybovaly hodnoty tohoto 

ukazatele ve společnosti Omlux v doporučených mezích. Pouze v roce 2012 došlo 

k nárůstu hodnoty na 1,82. Růst tohoto ukazatele byl způsobem především dlouhodobým 

snižováním krátkodobých závazků, kdy v roce 2008 byla hodnota závazků 47,5 mil. Kč  

a v roce 2012 pouze 16,8 mil. Kč.  

Okamžitá likvidita  

Ukazatel obsahuje jen ty nejlikvidnější složky rozvahy, jako jsou peníze 

v pokladně, na bankovních účtech případně cenné papíry, které se dají kdykoliv směnit  

za peníze. Z krátkodobého hlediska má tento ukazatel největší význam pro firmu,  

a to z hlediska množství finančních prostředků na splacení svých okamžitých dluhů. 

Doporučená hodnota se pohybuje od 0,5 do 0,75. Ve firmě Omlux se v letech 2008  

až 2012 hodnota ukazatele pohybovala od 0,07 do 0,28. Z tohoto ukazatele je jasné,  

že firma si nedrží dostatek finančních prostředků na splácení svých závazků, a mohlo  

by dojít k platební neschopnosti podniku. Ukazatel má sice rostoucí tendenci, ale i nejvyšší 

hodnota v roce 2012 (0,28) je hluboko pod doporučenou hodnotou.  

4.2.3 Ukazatele aktivity 

Tabulka 7: ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity (doby obratu) 
2008 2009 2010 2011 2012 

Obrátka celkových aktiv 
3,62 3,89 2,11 4,93 2,89 

 
Doba obratu aktiv 99,46 92,58 170,87 73,01 124,51 

 
Doba obratu zásob 2,23 3,32 5,12 5,35 12,90 

 
Doba obratu pohledávek 60,87 63,93 123,73 37,90 72,80 

 
Doba obratu závazků 68,11 47,60 80,16 33,96 47,11 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel informuje o tom, jak firma využívá svůj majetek. Je jasné, že v ideálním 

případě by měl tento ukazatel růst. Ve firmě Omlux byla hodnota v roce 2008 vypočtena  

na 3,62. V dalším roce došlo k růstu na hodnotu 3,89 a poté k poklesu na hodnotu 2,11. 

V roce 2011 firma nejlépe využívala svůj majetek, kdy hodnota byla 4,93. V posledním 

roce došlo k poklesu na konečnou hodnotu 2,89.  

Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel je obrácený ukazatel obrátky celkových aktiv. Ukazatel udává,  

za jak dlouho se obrátí celková aktiva ve vztahu k tržbám. Hodnota ukazatele by tedy měla 

být co nejnižší. V roce 2008 byla hodnota ukazatele 99,5 poté došlo k poklesu na 92,6  

a následující rok ke zvýšení na 170,9. V roce 2011 došlo k poklesu na nejnižší hodnotu 

tohoto ukazatele, a to na hodnotu 73,0. V roce 2012 došlo k opětovnému růstu na hodnotu 

124,51. Firma si nevede příliš dobře, vzhledem k tomu, že by hodnota ukazatele měla být 

co nejnižší. 

Doba obratu zásob 

Zásoby tvoří nedílnou část stavebního podniku. Je důležité, aby podnik neměl 

zásob mnoho, neboť jsou v něm obsaženy nemalé finanční prostředky, ale také jich nesmí 

mít málo, aby docházelo k bezporuchovému provozu. V roce 2008 byla hodnota vyčíslena 

na 2,23 dní. V následujícím období tato hodnota stoupala, až se v roce 2012 dostala  

na hodnotu 12,9 dní. To bylo způsobeno zvyšujícími se zásobami na straně jedné (čitatel) 

a snižujícími se tržbami na straně druhé (jmenovatel). 

Doba obratu pohledávek  

Ukazatel nám udává, kolik dní bude v průměru trvat, než nám zaplatí naši 

odběratelé. V ideálním případě by měl mít tento ukazatel klesající tendenci. V roce 2008 

byla doba obratu v průměru 61 dní. V roce 2009 došlo k mírnému zvýšení na 64 dní,  

a v následujícím roce to bylo již téměř 124 dní. V roce 2011 došlo k poklesu na 38 dní  

a následně opět k růstu, a to na konečnou hodnotu v roce 2012 na 73 dní.  
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Doba obratu závazků 

Ukazatel nám říká, jak dlouho v průměru čekají naši dodavatelé na to, než splatíme 

svůj závazek. V ideálním případě by měl být tento ukazatel co nejvyšší. V roce 2008 byla 

doba obratu zásob 68 dní. V následujícím roce došlo k poklesu na 48 dní a poté k nárůstu  

na 80 dní. V roce 2011 byla hodnota ukazatele nejnižší za celé sledované období  

a to jen 34 dní. V roce 2012 došlo k nárůstu na 47 dní.  

Předchozí dva ukazatelé mají na sebe přímou návaznost, neboť v případě, že doba 

obratu pohledávek je nižší než doba obratu závazků může se firma dostat do tzv. druhotné 

platební neschopnosti. Vývoj těchto dvou ukazatelů je uveden v následující tabulce.  

Tabulka 8: doba obratu pohledávek 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel 

Doba obratu pohledávek 61 64 124 38 73 

Doba obratu závazků  68 47 80 34 47 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vidíme, tak pouze v roce 2008 došlo k tomu, že firma dostala zaplaceno od 

svých odběratelů dříve, než musela svým dodavatelům zaplatit. Nejhorší období z tohoto 

pohledu byl rok 2010, kdy rozdíl mezi jednotlivými dny splatnosti byl 44dní.  

4.2.4 Ukazatele stability a zadluženosti 

První dva ukazatele, kterými se budu zabývat, jsou ukazatele podílu vlastního  

a cizího kapitálu na celkových aktivech. Je zřejmé, že když je podnik financován 

z vlastních a cizích zdrojů, tak součet těchto dvou ukazatelů musí dát v jednotlivých letech 

vždy 100 %. V roce 2009 tomu tak není, což je způsobeno nezapočítáním ostatních pasiv. 
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Graf 2: Ukazatele zadluženosti                   Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkových aktivech 

 Tento ukazatel hodnotí finanční stabilitu firmy. Ve firmě Omlux došlo během 

sledovaných pěti let k nárůstu tohoto ukazatele z 30 % na 56 %. Rostoucí tendence byla 

způsobena snižováním hodnoty aktiv a současně vyšším využíváním vlastního kapitálu. 

Pouze v roce 2010 došlo k poklesu tohoto ukazatele o 10 %, kdy tento pokles byl způsoben 

zvýšením celkových aktiv, především krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. 

Během uplynulých pěti let společnost změnila typ financování, kdy v posledních letech 

 je podíl vlastního kapitálu vyšší než 50 %. Díky stoupající tendenci můžeme říci,  

že společnost Omlux je momentálně stabilnější než v roce 2008. 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel poměřuje cizí zdroje k celkovým aktivům. Ukazatel klesl z hodnoty 70 % 

v roce 2008 na hodnotu 44 % v roce 2012. Díky klesající tendenci tohoto ukazatele nebude 

mít firma potíže se získáním cizího kapitálu, poněvadž ukazatel je jedním z klíčových 

ukazatelů pro rozhodnutí věřitelů. Čím nižší hodnota tohoto ukazatele bude, tím 

výhodnější úvěry bude moci firma získat.   

Tabulka 9: ukazatele zadluženosti 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 

ukazatel 

Běžná zadluženost 0,68 0,51 0,65 0,47 0,38 

Finanční páka 3,35 2,25 2,95 1,96 1,79 

Zadluženost vlastního kapitálu 233,83 % 117,29 % 194,57 % 95,53 % 78,55 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2008 
2009 

2010 
2011 

2012 

29,82% 
44,44% 

33,93% 
51,14% 56,01% 

69,72% 

52,12% 66,03% 

48,86% 
43,99% 

Ukazatele zadluženosti 

Podíl VK na aktivech Celková zadluženost 



Bc. Jan Pačák : Finanční analýza 

38 

 

Ukazatel běžné zadluženosti 

 Ukazatel je analytickým ukazatelem celkové zadluženosti, proto by měl mít také 

klesající tendenci. Vypočteme ho jako podíl krátkodobého cizího kapitálu a celkových 

aktiv. Ve společnosti Omlux hodnota ukazatele klesla z hodnoty 0,68 pro rok 2008  

na hodnotu 0,38 pro rok 2012, což je pro společnost příznivé.  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat mezi 80 - 120 %. Z tabulky  

je zřejmé, že v posledních dvou letech byly hodnoty tohoto ukazatele v doporučených 

hodnotách.  V roce 2008 byla hodnota tohoto ukazatele znepokojivě vysoká, a to ve výši 

233,83 %, v dalších letech došlo k poklesu. Tento pokles byl způsoben menším množstvím 

cizích zdrojů a zvýšením vlastního kapitálu. Klesající tendence byla porušena pouze v roce 

2010, kdy firma dostala krátkodobý úvěr, který se započítává právě do cizích zdrojů a tím 

došlo k zvýšení na hodnotu 194,57 %. 

Majetkový koeficient (finanční páka) 

Majetkový koeficient společnosti Omlux byl v roce 2008 na hodnotě 3,35. Během 

pěti analyzovaných let došlo k poklesu na hodnotu 1,79, což bylo způsobeno snížením 

hodnoty aktiv v podniku a zvýšením vlastního kapitálu. Nízká hodnota majetkového 

koeficientu (finanční páky) a její snižující se hodnota naznačuje, že podnik začíná více 

využívat vlastní kapitál, z čehož můžeme usoudit, že se jeho stabilita upevňuje. 

4.3 Du Pont pyramidální rozklad vlastního kapitálu 

Pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu budu provádět logaritmickou 

metodou, a to z toho důvodu, že je nejpřesnější. Ve firmě Omlux s.r.o nejsou ve vstupních 

veličinách záporné či nulové hodnoty, které by použití této metody znemožnily. Z obrázku 

2 můžeme vidět, že syntetický ukazatel rentability vlastního kapitálu můžeme rozdělit  

na dva analytické, a to multiplikátor a rentabilitu aktiv. Při sečtení již zmíněných 

analytických ukazatelů v jednotlivých letech musí vyjít hodnota syntetického ukazatele 

rentability vlastního kapitálu téhož roku. Tento fakt můžeme použít pro kontrolu, zda jsou 

vypočtené hodnoty správné. Rentabilitu aktiv pak můžeme rozdělit na rentabilitu tržeb  

a obrat celkových aktiv, kdy opět při sečtení těchto dvou složek příslušného roku musí 
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vyjít rentabilita aktiv tohoto roku. Vstupní data jsem získal z rozvahy a výkazu zisku  

a ztrát, z kterých jsem vypočetl ukazatele v následující tabulce. 

Tabulka 10: hodnoty ukazatelů v Du Pont 

Ukazatel 
Hodnota ukazatele 

2008 2009 2010 2011 2012 

(ROE) 0,3808 0,0367 0,0347 0,0776 0,0328 

(ROA) 0,1135 0,0163 0,0118 0,0397 0,0184 

multiplikátor 3,3540 2,2503 2,9468 1,9553 1,7855 

zisková marže 0,0323 0,0038 0,0055 0,0079 0,0061 

obrat aktiv 3,5163 4,2460 2,1368 5,0188 3,0201 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z hodnot uvedených v tabulce 10 jsem poté vypočetl relativní a absolutní změny  

a sestavil je do následující tabulky. 

      Tabulka 11: absolutní a relativní změny ukazatelů 

Absolutní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel         

ROE (Z/E) -0,3441 -0,0020 0,0430 -0,0448 

Analytické ukazatele         

ROA (Z/A) -0,2854 -0,0116 0,0648 0,0401 

Zisková marže (Z/T) -0,3131 0,0128 0,0193 -0,0136 

Obrat aktiv (T/A) 0,0277 -0,0245 0,0455 -0,0264 

Multiplikátor kapitálu akcionářů (A/E) -0,0587 0,0096 -0,0219 -0,0047 

Relativní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel 

ROE (Z/E) -90,36% -5,55% 123,89% -57,70% 

Analytické ukazatele 

ROA (Z/A)                                                     -74,96%         -31,76%     186,94%     -51,61% 

Zisková marže (Z/T) -82,23% 34,98% 55,69% -17,54% 

Obrat aktiv (T/A) 7,28% -66,74% 131,25% -34,06% 

Multiplikátor kapitálu akcionářů (A/E) -15,42% 26,21% -63,05% -6,09% 
      Zdroj: vlastní zpracování 

Během sledovaného období docházelo k poklesu i vzestupu syntetického ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. V období 2009 došlo k poklesu oproti roku 2008, 

 ato o90,4 %. Tento pokles nejvíce ovlivnila zisková marže, a to v hodnotě -82,2 %. Pokles 

byl způsoben také multiplikátorem, který měl hodnotu -15.4 %. Kladně působil na ukazatel 

v období 2008/2009 pouze obrat aktiv s kladnou hodnotou 7,28%.  

V následujícím roce došlo opět k poklesu oproti minulému roku. Rentabilita 

vlastního kapitálu poklesla o 5,6 %, hlavní příčinou bylo výrazné snížení obratu aktiv. 

Kladně na tento ukazatel působila ziskové marže a multiplikátoru, díky této skutečnosti 

nedošlo k tak výraznému propadu, jako v předchozím období. 
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V období 2010/2011 došlo ve společnosti k nárůstu rentability vlastního kapitálu,  

a to o 123,9 %. Na tomto kladném výsledku se výrazněji podílel obrat aktiv a méně 

zisková marže. Záporně v tomto období působil pouze multiplikátor vlastního jmění. 

V roce 2012 došlo oproti minulému roku opět k poklesu rentability vlastního kapitálu 

o57,7%. V tomto období došlo k poklesu ve všech dílčích položkách.  

Na výsledky ukazatelé rentability vlastního kapitálu působily během sledovaného 

období v jednotlivých letech různé faktory. V roce 2009 došlo k poklesu oproti minulému 

roku o 90,4 %, to bylo způsobeno především díky špatnému výsledku v oblasti ziskové 

marže – 82,2 %. V dalším roce již zisková marže byla vypočtena na kladnou hodnotu 35 

%, ale díky výraznému zhoršení v oblasti obratu aktiv (–66,7 %) došlo opět k poklesu 

vrcholového ukazatele. V roce 2011 rentabilita vlastního kapitálu oproti minulému roku 

vzrostla, což bylo způsobeno především výrazným zvýšením v oblasti obratu aktiv o 131,3 

%. Obrat aktiv se zvýšil díky zvýšení tržeb oproti minulému roku, a také díky poklesu 

aktiv. V posledním období došlo opět k poklesu, a to o 57,7 %, což bylo způsobeno 

především snížením obratu aktiv. K tomuto snížení došlo díky výraznému snížení tržeb,  

a to o více než 43 % oproti minulému roku.  

 Na celkovém obratu vlastního kapitálu se výrazně podílela jak zisková marže,  

tak obrat aktiv. Oba tyto ukazatele můžeme dále rozdělit na dílčí části, které  

je ovlivňovaly. Nejprve se zaměřím na ziskovou marži, kde zjistím pomocí analýzy 

nákladovosti, které nákladové položky byly pro vývoj ziskové marže nejvýznamnější.  

V následující tabulce jsou zachyceny jednotlivé náklady, které se na celkové nákladovosti 

podílely. Hodnoty nulové nebo zanedbatelné jsem do tabulky 12 neuvedl. 

Tabulka 12: nákladovost 

Nákladovosti 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Celková nákladovost -0,0284 0,0017 0,0024 -0,0018 

Výkonová spotřeba -0,0667 -0,0376 0,0097 0,0300 

Osobní náklady 0,0875 -0,0261 -0,0321 0,0089 

Odpisy DNM a DHM -0,0057 -0,0064 0,0109 -0,0070 

Ostatní provozní náklady -0,0041 -0,0011 0,0012 -0,0015 

Ostatní finanční náklady -0,0011 -0,0003 0,0003 -0,0010 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,0048 0,0025 -0,0018 0,0023 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0137 0,0333 -0,0105 -0,0013 

Daně a poplatky 0,0021 -0,0019 0,0050 -0,0014 

Zůst. cena prodaného dl. majetku a materiálu -0,0556 0,0556 0,0000 -0,0311 

Změna stavu rezerv a opravných položek -0,0016 -0,0169 0,0182 0,0005 

Nákladové úroky -0,0018 0,0005 0,0014 -0,0003 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Z těchto vstupních hodnot jsem vytvořil tabulku relativních a absolutních změn 

v jednotlivých obdobích. 

Tabulka 13: Absolutní a relativní změny nákladovosti 

Nákladovosti - absolutní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Celková nákladovost -0,3131 0,0128 0,0193 -0,0136 

Výkonová spotřeba -0,7337 -0,2899 0,0776 0,2247 

Osobní náklady 0,9633 -0,2015 -0,2576 0,0669 

Odpisy DNM a DHM -0,0625 -0,0494 0,0876 -0,0524 

Ostatní provozní náklady -0,0457 -0,0083 0,0099 -0,0114 

Ostatní finanční náklady -0,0123 -0,0024 0,0022 -0,0074 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,0532 0,0191 -0,0142 0,0172 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,1506 0,2573 -0,0844 -0,0094 

Daně a poplatky 0,0230 -0,0144 0,0405 -0,0105 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu 

-0,6116 0,4287 0,0000 -0,2323 

Změna stavu rezerv a opravných položek -0,0177 -0,1302 0,1464 0,0034 

Nákladové úroky -0,0195 0,0038 0,0114 -0,0023 

Nákladovosti - relativní změna 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Celková nákladovost -82,23% 34,98% 55,69% -17,54% 

Výkonová spotřeba -192,68% -789,52% 223,73% 289,43% 

Osobní náklady 252,95% -548,80% -742,85% 86,20% 

Odpisy DNM a DHM -16,42% -134,51% 252,53% -67,55% 

Ostatní provozní náklady -12,00% -22,66% 28,51% -14,75% 

Ostatní finanční náklady -3,23% -6,51% 6,21% -9,58% 

Daň z příjmu za běžnou činnost 13,96% 52,08% -40,88% 22,10% 

Náklady vynaložené na prodej zboží 39,54% 700,70% -243,36% -12,13% 

Daně a poplatky 6,03% -39,15% 116,82% -13,49% 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu -160,61% 1167,69% 0,00% -299,26% 

Změna stavu rezerv a opravných položek -4,65% -354,73% 422,17% 4,36% 

Nákladové úroky -5,13% 10,39% 32,81% -2,90% 
 Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že na celkové změně nákladovosti se v jednotlivých letech 

podílely různé druhy nákladů, které tento ukazatel ovlivňovaly.  

V období 2008/2009 došlo k poklesu celkové nákladovosti o 82,23 %. Tento 

pozitivní výsledek byl způsoben především poklesem výkonové spotřeby (- 192,7 %)  

a zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (- 160,6 %). Negativní 

vliv na celkovou nákladovost v tomto období měly především osobní náklady, u kterých 

došlo ke zvýšení o téměř 253 %. 

V období 2009/2010 došlo ke zvýšení nákladovosti o 34,98 %. Nejvíce  

se na tomhle výsledku podílel nárůst zůstatkové ceny za prodej dlouhodobého hmotného 

majetku a materiálu o 1167,7 % a náklady vynaložené na prodej zboží o 700,7 %. 
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K snížení nákladovosti v tomto období došlo především u výkonové spotřeby (-789,5 %), 

osobních nákladů (-548,8 %) a změny stavu rezerv a opravných položek (-354,7 %). 

 V období 2010/2011 došlo opět ke zvýšení nákladovosti, a to o 55,69 %. Negativní 

výsledek byl způsoben zvýšením nákladu v oblasti změn stavu rezerv a opravných položek 

o 422,2 %, odpisu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 252,5 % a výkonové 

spotřeby o223,7 %. Pozitivně v tomto období působily mzdové náklady, kde došlo  

k snížení o 742,9 %. K  další úspoře došlo v oblasti nákladů vynaložených na prodej zboží 

(-243,4 %).  

 V posledním analyzovaném období došlo ke snížení nákladovosti, a to o 17,5 %. 

Tento pozitivní výsledek byl způsoben především snížením zůstatkové ceny prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu (-299,3 %) a také odpisů dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku (-67,6 %). K zvýšení nákladovosti došlo u výkonové spotřeby 

(289,4 %) a osobních nákladů (82,2%). 

Dalším významným ukazatelem podílejícím se na celkové hodnotě syntetického 

ukazatele rentability vlastního kapitálu je obrat aktiv. Tento ukazatel se dále dělí  

na vázanost fixních, oběžných a ostatních aktiv. Jednotlivé dílčí části aktiv jsem nejprve 

podělil tržbami příslušného roku a sestavil z nich tabulku č. 14. 

Tabulka 14: Vstupní hodnoty 

Obrat aktiv 0,7297 -2,1092 2,8820 -1,9987 

Fixní aktiva 0,6095 -0,0903 0,0516 -0,2460 

Oběžná aktiva 0,1135 -2,0205 2,8393 -1,7780 

Ostatní aktiva 0,0067 0,0017 -0,0089 0,0253 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z hodnot v tabulce 14 jsem vypočítal absolutní a relativní změny v jednotlivých 

obdobích a sestavil tabulku č 15. 

Tabulka 15: Absolutní a relativní změny obratu aktiv 

Obratovost aktiv - absolutní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Obrat aktiv 0,0277 -0,0245 0,0455 -0,0264 

Fixní aktiva 0,0232 -0,0010 0,0008 -0,0033 

Oběžná aktiva 0,0043 -0,0235 0,0448 -0,0235 

Ostatní aktiva 0,0003 0,0000 -0,0001 0,0003 

Obratovost aktiv - relativní změna 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Obrat aktiv 7,28% -66,74% 131,25% -34,06% 

Fixní aktiva 6,08% -2,86% 2,35% -4,19% 

Oběžná aktiva 1,13% -63,94% 129,31% -30,30% 

Ostatní aktiva 0,07% 0,05% -0,41% 0,43% 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z tabulky je zřejmé, že na obrat celkových aktiv měla během analyzovaného 

období největší vliv oběžná aktiva, menší fixní a jen nepatrně jej ovlivňovala aktiva 

ostatní.  

V období 2008/2009 došlo k nárůstu obratu celkových aktiv. Všechny dílčí části 

aktiv vzrostly, kdy nejvýznamněji působila vázanost aktiv fixních (6,08 %), méně aktiv 

oběžných (1,13 %) a poměrně zanedbatelný byl nárůst vázanosti ostatních aktiv (0,07%). 

Celkový nárůst v tomto období byl tedy 7,28 %. 

V období 2009/2010 došlo k výraznému poklesu obratu aktiv o 66,74 %. Největší 

podíl na tomto výsledku měla oběžná aktiva, která se na výsledku podílela poklesem  

o 63,94 %. To bylo způsobeno zvýšením hodnoty oběžných aktiv, a to o 19 miliónu Kč. 

Současně došlo ke snížení tržeb v tomto období o téměř 65 miliónu Kč. Fixní aktiva  

se podílela na tomto výsledku poklesem o 2,86 %. 

V období 2010/2011 bylo zaznamenáváno nejvyšší zvýšení obratu aktiv za celé 

analyzované období. Nárůst obratu aktiv v tomto období byl o131,25 %. Opět se nejvíce  

na výsledku podílela vázanost oběžných aktiv, ale tentokrát s nárůstem o129,31%. 

Výrazný nárůst vázanosti oběžných aktiv byl způsoben poklesem oběžných aktiv  

o 23 miliónu a nárůstem tržeb o téměř 95 miliónu korun. Vázanost fixních aktiv se podílela 

nárůstem o 2,35%, což v absolutní hodnotě představovalo více než 4 mil Kč.  

V posledním analyzovaném roce došlo k poklesu o 34,06 %, který byl způsoben 

poklesem vázanosti oběžných aktiv o 30,30 % a fixních aktiv o 4,19 %. Důvodem tohoto 

poklesu bylo snížení tržeb o více než 100 miliónů a nárůstu oběžných aktiv jen o jeden 

milión Kč.   
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5. Návrhy a doporučení 

Během analyzovaných pěti let došlo ve firmě Omlux s.r.o k výraznému propadu 

tržeb, což mělo za následek zhoršení ekonomické situace firmy. Tento negativní výsledek 

byl zajisté způsoben světovou hospodářskou krizí, která velmi výrazně zasáhla právě  

do stavebnictví. Během vypracovávání této práce jsem přišel na určité poznatky,  

které by mohly vést k zlepšení ekonomické situace firmy v budoucnu.  

V oblasti rentability došlo během sledovaného období k výrazným poklesům  

ve všech jejích dílčích částech. Největší propad jsem zaznamenal u rentability vlastního 

kapitálu. Zde došlo k poklesu z 38,1 % v roce 2008 na 3,3 % v roce 2012. Během 

posledních pěti let došlo k výraznému propadu tržeb, což mělo za následek i snížení 

čistého zisku. V kombinaci s každoročním snižováním využívání cizího kapitálu  

a současně zvyšováním využívání kapitálu vlastního došlo až k tak výraznému propadu. 

Vedení společnosti by se mělo zamyslet nad vyšším využitím cizího kapitálu,  

což by dle mého úsudku mělo při snížení množství vlastního kapitálů pozitivní vliv  

na rentabilitu vlastního kapitálu.  

Hodnoty celkové a pohotové likvidity v jednotlivých letech u analyzované 

společnosti mají rostoucí tendenci. V roce 2012 se tyto hodnoty dostaly nad doporučené 

rozmezí, v případě dalšího růstu v následujících letech by měla firma věnovat těmto 

ukazatelům zvýšenou pozornost. U okamžité likvidity, která obsahuje jen ty nejlikvidnější 

složky, je hodnota ukazatele pod hranicí doporučeného rozmezí. Zde bych firmě doporučil 

zvýšení množství peněz v pokladně případně na účtech, neboť díky neustále se zhoršující 

platební morálce odběratelů vlivem hospodářské krize, by se lehce mohla dostat  

do platební neschopnosti.  

Další úpravu ve firmě bych navrhl v oblasti závazků a pohledávek. Pouze v roce 

2008 byla doba obratu závazků vyšší než doba obratu pohledávek. V následujících letech 

až do roku 2012 byla doba obratu pohledávek výrazně vyšší než doba obratu závazků. Zde 

spolu s nízkou hodnotou okamžité likvidity by mohlo velice lehce dojít k druhotné platební 

neschopnosti. Zde bych navrhoval úpravu nově uzavřených smluv, kdy předmětem úpravy 

by bylo zvýšení doby splatnosti pro firmu Omlux svým dodavatelů, nebo snížení doby 

splatnosti u odběratelů. Případně kombinaci obou těchto změn.  



Bc. Jan Pačák : Finanční analýza 

45 

 

Po výpočtu Du Pontova pyramidálního rozkladu vlastního kapitálu dosáhl 

nejhorších výsledků vrcholový ukazatel v roce 2008 (-90,4 %) a 2012 (-57,7 %). Firma  

by se měla zaměřit na prozkoumání těchto záporných výsledků a provést analýzu u těch 

ukazatelů, které jej nejvíce ovlivňovaly jako je obrat aktiv a zisková marže.  

V roce 2011 rozšířila společnost Omlux svůj předmět podnikání na výstavbu 

nízkoenergetických domů. V této oblasti bych firmě doporučil vypracovat analýzu trhu, 

neboť nabídka těchto domů v současné době značně vzrostla, a v případě nedostatečné 

poptávky po této komoditě by mohlo dojít pouze ke zvýšení aktiv podniku a nikoliv 

k zvýšení tržeb, který firma zajisté předpokládá.  

Firmě bych dále doporučil zvýšit finanční prostředky vynaložené na reklamu. 

Společnost sice na stavebním trhu působí již 19 let, ale během této doby několikrát 

rozšířila předmět svého podnikání. Naposledy došlo k rozšíření o výstavbu 

nízkoenergetických domů, což by měla firma dostat do povědomí veřejnosti.  
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo provést finanční analýzu společnosti Omlux s.r.o. Potřebné 

podklady pro finanční analýzu (rozvahu a výkaz zisku a ztráty) mi byly poskytnuty touto 

společností. Provedení finanční analýzy spočívalo ve výpočtu a zhodnocení jak 

poměrových ukazatelů, tak provedení horizontální a vertikální analýzy a v neposlední řadě 

sestavení Du Pontová rozkladu vlastního kapitálu.  

U většiny společností zabývajících se stavebnictvím došlo v posledních letech 

k útlumu. To bylo způsobeno velkým množstvím stavebních firem, snižujícím se počtem 

zakázek v tomto odvětví a zvýšením ceny vstupů (energie, materiálu). I neustále se měnící 

situace v naší politice měla rozhodně negativní vliv na zahraniční investory. 

Již před provedením analýzy jsem předpokládal, že vlivem světové hospodářské 

krize budou mít některé ukazatele finanční analýzy klesající tendenci. Po provedení 

výpočtů a zhodnocení se mé předpoklady potvrdily. V oblasti rentability došlo u všech 

ukazatelů k poklesu. Největší pokles jsem zjistil u rentability vlastního kapitálu, kde rozdíl 

mezi rokem 2008 a 2012 byl 34,8 %. V oblasti okamžité likvidity došlo k menšímu 

zlepšení, kdy z hodnoty 0,07 v roce 2008 došlo ke zvýšení na 0,28 pro rok 2012. I přes 

tento vzestup se jedná neustále o hodnotu, která představuje nedostatek finančních 

prostředků v pokladně a na bankovních účtech. Špatné výsledky byly způsobeny 

především snížením hodnoty tržeb, ke kterému došlo díky menšímu množství zakázek  

ve stavebnictví. 

Nejvýznamnější částí této diplomové práce je kapitola „návrhy a doporučení“,  

ve které jsem poukázal na určité nedostatky. Zde jsem na základě poznatků a vypočtených 

hodnot navrhnul taková doporučení, která by vedla ke zlepšení ekonomické situace firmy. 

Nejzávažnější nedostatky jsem zjistil v oblasti nedostatečné reklamy pro právě 

dostavované nízkoenergetické domy, malé množství pohotových platebních prostředků a 

delší doby obratu pohledávek než závazků.   

Analyzovaná společnost se i přes nepříznivou situaci ve stavebnictví dokázala 

udržet na trhu. Díky rozšíření svého podnikání o výstavbu nízkoenergetických domů v roce 

2012 se dá předpokládat, že po prodeji těchto nemovitostí dojde ke zvýšení tržeb a tím 
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 i zlepšení ekonomické situace firmy. Zadluženost společnosti během posledních pěti let 

poklesla na 44 %. Tento ukazatel je velice důležitý pro získání cizího kapitálů od věřitelů. 

Po uplynutí krize ve stavebnictví nebude mít společnost problémy se získáváním cizího 

kapitálu, a díky tomu bude moci pružně zareagovat na rostoucí množství zakázek. 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti Omlux s.r.o 

 

 

 

Aktiva celkem 69 340 48 234 65 431 47 067 44 522
A Pohledávky za upsaný základní kapitál

B Dlouhodobý majetek 21 191 9 439 7 836 12 102 9 071

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 105 37 4 0 0

B.I 3 Software 155 68 17 0 0

B.I.5 Goodwill -50 -31 -13 0 0

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 21 075 9 391 7 821 11 191 8 060

B.II 1 Pozemky 6 740 0

B.II 2 Stavby 6 553 1 872 1 803 4 756 1 733

B.II 3 Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 7 782 7 519 6 018 6 435 5 389

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 938

B.III Dlouhodobý finanční majetek 11 11 11 911 1 011

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 11 11 11 911 1 011

C Oběžná aktiva 47 482 38 327 57 301 34 272 35 281

C.I Zásoby 1 555 1 731 1 960 3 448 4 611

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 0 0 333 2 001 3 700

C.I 5 Zboží 1 555 1 731 1 627 1 447 911

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 11 358 6 828 6 310 0

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 11 012 6 547 6 110 0

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 346 281 200 0

C.III Krátkodobé pohledávky 42 436 21 948 40 550 18 126 26 033

C.III 1 Pohledávky z obchodnch vztahů 38 011 18 802 38 381 14 496 20 426

C.III 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 2 000 2 000

C.III 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 680 280

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 969 1 965 1 926 755 466

C.III 7 Krátkodobé posyktnuté zálohy 3 322 1 181 243 195 1 751

C.III.9 Jiné pohledávky 134 10

C.IV Krátkodobý finanční majetek 3 491 3 290 7 963 6 388 4 637

C.IV 1 Peníze 293 1 258 654 339 772

C.IV 2 Účty v bankách 3 198 2 032 7 309 6 049 3 865

D.I Časové rozlišení 667 468 294 693 170

D.I 1 Náklady příštích období 667 370 294 592 170

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 667 370 294 592 170

D.I 3 Příjmy příštích období 98 101

Pasiva celkem 69 340 48 234 65 431 47 067 44 522
A Vlastní kapitál 20 674 21 434 22 204 24 072 24 935

A.I Základní kapitál 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

A.I 1 Základní kapitál 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 110 110 110 110 110

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 110 110 110 110 110

A.III 2 Statutární a ostatní fondy

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 11 590 19 464 20 224 20 993 22 907

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 12 989 20 863 21 623 22 392 24 306

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let -1 399 -1 399 -1 399 -1 399 -1 399 

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 7 874 760 770 1 869 818

B Cizí zdroje 48 341 25 140 43 202 22 995 19 587

B.I Rezervy 0 0 0 0 0

B.II Dlouhodobé závazky 0 342 508 584 584

B.II.10 Odložený daňový závazek 342 508 584 584

B.III Krátkodobé závazky 47 485 24 798 30 694 21 894 16 844

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 22 325 13 400 22 988 8 579 5 813

B.III 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 21 677 10 022 6 023 11 152 9 021

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 300 606 465 376 379

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 161 307 260 202 211

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 1 379 0 41 541 325

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 1 459 155 638 97 149

B.III.10 Dohadné účty pasivní 184 308 215 947 586

B.III.11 Jiné závazky 64 360

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 856 0 12 000 517 2 159

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 856 0 517 2 159

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 12 000

C.I Časové rozlišení 325 1 660 25 0 0

C.I 1 Výdaje příštích období 1 485

C.I 2 Výnosy příštích období 325 175 25
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztrát společnosti Omlux s.r.o 

 

2008 2009 2010 2011 2012

1 I Tržby za prodej zboží 15 613 9 834 2 556 6 689 5 415

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 14 752 9 590 1 885 5 667 3 395

3 + Obchodní marže 861 244 671 1 022 2 020

4 II Výkony 227 970 177 717 135 628 227 065 125 011

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 235 370 177 717 135 295 225 397 123 312

6 II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -7 400 0 333 1 668 1 699

7 II. 3 Aktivace 0 0 0 0 0

8 B Výkonová spotřeba 183 798 168 037 119 967 200 407 110 035

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 89 739 75 069 47 849 77 927 28 809

10 B. 2 Služby 94 059 92 968 72 118 122 480 81 226

11 + Přidaná hodnota 45 033 9 924 16 332 27 680 16 996

12 C Osobní náklady 31 310 8 377 9 370 23 408 12 121

13 C. 1 Mzdové náklady 29 083 6 272 7 022 20 381 10 143

14 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0

15 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 121 2 004 2 321 3 027 1 978

16 C. 4 Sociální náklady 106 101 27 0 0

17 D Daně a poplatky 1 467 805 810 177 289

18 E Odpisy investičního majetku 1 819 2 691 2 732 2 040 2 104

19 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 15 072 10 32 3 056

20 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 15 072 10 32 3 056

21 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0

22 F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0 11 380 0 0 4 177

23 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 0 11 380 0 0 4 177

24 F.2 Prodaný materiál 0 0 0 0 0

25 G Změna stavu rezerv a opravných položek 47 369 2 612 107 0

26 IV. Ostatní provozní výnosy 57 2 069 1 444 2 406 937

27 H Ostatní provozní náklady 743 1 474 1 157 1 664 1 153

28 V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0

29 I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0

29 * Provozní výsledek hospodaření 9 704 1 969 1 105 2 722 1 145

30 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 0 0 0 0

31 J. Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0

32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

33 VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0 0 0 0 0

34 VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů 0 0 0 0 0

35 VII. 3 Výnosy z ostatních finančních investic 0 0 0 0 0

36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

37 K. Náklady finančního majetku 0 0 0 0 0

38 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0

39 L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0

40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0

41 X. Výnosové úroky 8 1 2 3 3

42 N. Nákladové úroky 145 485 262 108 102

43 XI. Ostatní finanční výnosy 171 108 172 23 37

44 O Ostatní finanční náklady -46 190 173 229 264

45 XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0

46 P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0

47 * Finanční výsledek hospodaření 80 -566 -261 -311 -326 

48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 911 616 74 542 0

49 Q1. splatná 1 911 274 -92 467 0

50 Q2. odložená 0 342 166 75 0

51 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 7 873 787 770 1 869 819

52 XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0

53 R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0

54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0 0 0 0 0

55 S1. splatná 0 0 0 0 0

56 S2. odložená 0 0 0 0 0

57 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0

58 T Převod podílu na HV společníkům 0 0 0 0 0

59 *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 7 873 787 770 1 869 819

60 Výsledek hospodaření před zdaněním 9 784 1 403 844 2 411 819

náklady 235 946 204 014 139 042 234 349 133 640

výnosy 243 819 204 801 139 812 236 218 134 459

tržby 250 983 202 623 137 861 232 118 131 783


