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Anotace 

Cílem diplomové práce je provést a vyhodnotit analýzu ekonomických výsledků 

hospodaření společnosti Unigeo, a. s. a následně kriticky zhodnotit výroční zprávy podniku 

v období 2008 až 2012. První část práce je zaměřena na seznámení s podnikem, za ní 

následuje další kapitola, ve které jsou stručně popsány jednotlivé ukazatele. Tyto ukazatele 

budou použity pro vytvoření finanční analýzy a následně aplikovány v praxi na společnost 

Unigeo, a.s. Finanční situace podniku bude vyhodnocována pomocí poměrových 

ukazatelů, Du Pontova pyramidálního rozkladu a nakonec pomocí bankrotních modelů. 

V poslední části práce bude provedeno celkové vyhodnocení s případnými návrhy 

a doporučeními na zlepšení hospodaření společnosti. 

 

Klíčová slova: Finanční analýza; poměrové ukazatelé; Du-Pontův pyramidální rozklad; 

bankrotní modely 

 

 

Summary 

The aim of my thesis is to perform and evaluate financial results analysis of 

economy at the company Unigeo a.s and subsequently critically evaluate anniversary 

reports of the company between 2008 and 2012. First part of this thesis is focused on 

introduction with company followed by the next chapter, where are briefly described 

individual pointers. These pointers will be used to create financial analysis and then 

practically applied on Unigeo a.s company. Financial situation of the company will be 

evaluated using ratio pointers, DuPont pyramid decomposition and at last using bankruptcy 

models. In the last part of the thesis will be performed overall evaluation with any 

proposals and recommendations for improve economy of the company. 

 

Keywords: Financial analysis; Evaluative indicators; Du-Pont pyramidal decomposition; 

bankruptcy models  
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1 Úvod 

Základním nástrojem finančního řízení každého podniku je správně a přesně 

vypracována finanční analýza. Finanční analýza je specifická část analýzy zdrojů, v nichž 

hlavní úlohy hrají finance a čas. Cílem finanční analýzy je odhalit silné a slabé stránky 

podniku, zjistit jaká je její výkonnost a tyto informace využít tak, aby se z dané finanční 

analýzy stal nástroj k řízení podniku.  

Cílem této diplomové práce je provést finanční analýzu ve vybraném podniku 

za období 2008-2012. Finanční analýza bude provedena na základě poměrových ukazatelů, 

kterými jsou rentabilita, aktivita, likvidita a finanční stabilita neboli zadluženost podniku. 

Mezi další ukazatelé, které jsou použity v této práci pro finanční analýzu, patří Du Pontův 

pyramidální rozklad a tři bankrotní modely, a to Altmanův model, Tafflerův model 

a v poslední řadě Index důvěryhodnosti.  

Diplomová práce se skládá z pěti hlavních kapitol, v první kapitole je popsán úvod 

a v páté kapitole je popsán závěr.  

Druhá kapitola obsahuje charakteristiku vybraného podniku, kterou je podnik 

Unigeo, a.s. Tento podnik byl pro tuto diplomovou práci vybrán především z toho důvodu, 

že úzce spolupracuje s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské-Technické 

univerzity Ostrava. V této kapitole je možnost seznámit se s podnikem, tedy se základními 

informacemi od historie až po jednotlivé segmenty činností.  

Třetí kapitola je zaměřená na stručnou charakteristiku jednotlivých poměrových 

ukazatelů, Du Pontova pyramidálního rozkladu a bankrotních modelů. Tyto ukazatelé 

budou následně použity pro posouzení finančního zdraví podniku. Na základě vypočtených 

hodnot, které budou sestaveny do přehledných tabulek, bude použita grafická analýza. 

Veškeré ukazatelé budou okomentovány a podloženy vlivy, jak na sebe navzájem působí. 

Ve čtvrté kapitole bude vyhodnocena celková situace v podniku, která bude zjištěna 

pomocí výsledků vypočtených poměrových ukazatelů, Du Pontova pyramidálního 

rozkladu a bankrotních modelů. Pro vypočtené ukazatelé, jejichž výsledky mají pro podnik 

negativní vliv, budou navržena možná řešení, která těmto negativním výsledkům zamezí 

nebo v případě, kdy to nelze je alespoň minimalizují.  
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2 Charakteristika podniku 

Tato kapitola se zabývá charakteristikou podniku Unigeo, a.s., pro kterou bude 

vytvořena finanční analýza pro zpracování diplomové práce. Budou zde popsány první 

zmínky o tomto podniku, dále segmenty výrobních činností a jednotlivé divize. Následně 

bude tato kapitola doplněna o tabulku vybraných hospodářských ukazatelů. 

2.1  Základní informace o firmě 
 

 

Obr. 1 Logo firmy Zdroj: [9] 

Unigeo, a.s. vznikla zapsáním do obchodního rejstříku u krajského soudu v Ostravě 

dne 30. dubna 1992. Jediným zakladatelem této společnosti je Fond národního majetku 

České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 

Hlavním zastoupením podniku Unigeo, a.s. jsou tyto činnosti: 

 geologie, 

 těžba ložisek nerostných surovin, 

 ochrana životního prostředí, 

 geotechnické a stavební práce, 

 vrtné práce, 

 laboratorní práce, 

 inženýrská činnost. 

Sídlo podniku se nachází v Ostravě-Hrabové, Místecká 329/258, PSČ 720 00. 

Základní kapitál podniku byl splacen v plné výši, a to 85 000 000 Kč. Jediným akcionářem 

je společnost Kooperativa pojišťovna, a. s.  

Následující tabulka uvádí rozdělení statutárních orgánů k 31. prosinci 2012.  

Tab. 1 Statutární orgány společnosti Zdroj: [8] 

Představenstvo Dozorčí rada 

Ing. Jiří Mukařovský předseda Ing. Jan Reichelt předseda 

Ing. Luděk Marek člen Ing. Milan Horák člen 

Ing. Ladislav Cifrain člen Ing. Michal Špaček člen 
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Představenstvo a dozorčí rada je součástí organizačního schématu podniku a spadají 

pod valnou hromadu. Podrobné organizační schéma podniku je uvedeno v obrázku č. 2. 

 

 

Obr. 2 Organizační schéma Unigeo, a.s.: Zdroj [8] 
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2.2 Historie společnosti 

Historie společnosti Unigeo, a. s. se datuje již od roku 1951, kdy byl v Ostravě 

založen národní podnik (dále n. p.) Geologický průzkum paliv, který byl později 

přejmenován na Uhelný průzkum n. p. Ostrava v souvislosti s převodem do přímé 

podřízenosti Ministerstva paliv ČSR. 

Roku 1953 vznikl Nerudný průzkum n. p. Brno s celostátní působností 

a podřízeností Ministerstvu stavebnictví ČSR, a to sloučením Ústavu pro průzkum a těžbu 

nerudných surovin a Moravských zeměvrtných závodů. 

Vymezením působnosti Ústavu pro průzkum nerostných ložisek vznikl v roce 1951 

Českomoravský rudný průzkum n. p. s místem působnosti v Kutné Hoře a postupně 

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

Nakonec roku 1957 bylo sídlo přemístěno do Rýmařova. 

V roce 1958 došlo vlivem podřízení geologických organizací nově ustanovenému 

Ústřednímu geologickému úřadu v Praze k vytvoření podmínek pro postupné sdružení 

průzkumných organizací v moravskoslezském regionu. Téhož roku došlo ke spojení 

Nerudného průzkumu n. p. Brno a Českomoravského rudného průzkumu n. p. Rýmařov 

a vznikl tzv. Geologický průzkum n. p. Brno. Tento celkový proces sloučení byl završen 

v roce 1965 spojením tohoto podniku s ostravským Uhelným průzkumem n. p. Ostrava se 

závody v Ostravě, Brně, Rýmařově a ve Zlatých Horách. 

Rok 1988 zaznamenal přeměnu n. p. Geologický průzkum Ostrava na státní podnik 

(dále s. p.) Unigeo Ostrava bez podstatných změn v organizační struktuře a jeho výrobní 

náplni. 

Důležitým milníkem je rok 1990, kdy došlo k delimitaci Unigeo s. p. na čtyři 

osamostatněné státní podniky: 

 Unigeo s. p. Ostrava s výrobními jednotkami v Ostravě, Brně a ve Zlatých 

Horách, 

 geologický průzkum s. p. Ostrava, 

 geologický průzkum s. p. Zlaté Hory, 

 geologický průzkum s. p. Rýmařov.  
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V letech 1990 – 1991 přešel Unigeo s. p. k intenzivnímu rozvoji perspektivních 

oborů, a to zejména ekologie, geotechniky, sanace, zpracování léčivých rostlin, těžby 

nerostů aj. Následně pak koncem dubna roku 1992 došlo ke vzniku akciové společnosti 

Unigeo, a.s. a tento proces přeměny byl ukončen první valnou hromadou vlastníků Unigeo, 

a. s. dne 20. července 1993. 

V dnešní době je Unigeo, a. s. konzolidovanou společností a spolupracuje s řadou 

tuzemských i zahraničních partnerů. Veškerou svou činnost provozuje podle hlavních 

priorit, a to: spokojenost zákazníka, kvalita práce, ochrana životního prostředí 

a bezpečnost. 

2.3 Divize podniku a jejich činnosti 

Mezi divize podniku patří Divize Gasoil, Divize geologie a životního prostředí, 

Divize Saneko a Divize geoprůzkum Brno. 

 Divize Gasoil 

Divize Gasoil se především zabývá vyhledáváním, průzkumem a těžbou ložisek 

plynných a kapalných uhlovodíků v celém rozsahu od zajišťování průzkumných či 

těžebních práv, přes realizaci vyhledávacích a průzkumných prací, zajišťování výstavby 

těžebních a přepravních zařízení až po vlastní těžbu a závěrečnou likvidaci následků 

těžební činností. [8] 

 Divize geologie a životního prostředí 

Hlavními výrobními činnostmi této divize jsou obory inženýrské geologie 

a geomechaniky, ložisková geologie, hydrogeologie, hydrochemie, průmyslová sanační 

geologie a sanace starých ekologických zátěží včetně konzultační a expertní činnosti.[8] 

 Divize Saneko 

Výrobní náplň Divize Saneko zahrnuje spektrum činností od laboratorních prací 

přes stavební výrobu a geotechnické průzkumy až po inženýrskou činnost.[8] 
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 Divize Geoprůzkum Brno 

Činností Divize Geoprůzkum Brno je v poslední době realizace vrtných prací při 

provádění inženýrsko-geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, hloubení 

vrtů pro tepelná čerpadla, hloubení monitorovacích vrtů pro průzkum a sanace 

ekologických zátěží, vrty pro stavební a geotechnické účely – záporové pažení, 

mikropiloty, kotvy, vrtání studní včetně hloubení širokoprofilových odplyňovacích vrtů 

na skládkách komunálního odpadu. [8] 

2.4 Vybrané ekonomické údaje 

Následující tabulka obsahuje vybrané ekonomické údaje za léta 2008 až 2012, kdy 

výnosy a vlastní kapitál je uváděn v tis. Kč. 

Tab. 2 Vybrané ekonomické údaje za léta 2003-2012 Zdroj:[9] 

Rok 
Výnosy 

(v tis. Kč) 

Vlastní kapitál 

(v tis. Kč) 

Průměrný počet 

zaměstnanců 

2012 323 198 165 644 154 

2011 269 841 161 850 163 

2010 249 130 154 118 173 

2009 245 202 151 476 182 

2008 296 362 148 482 206 

2007 347 918 144 281 220 

2006 465 934 162 631 232 

2005 269 678 155 080 233 

2004 277 642 148 519 247 

2003 207 286 145 746 255 

 

V tabulce č. 2 je možno vidět vybrané ukazatele společnosti Unigeo, a. s. za léta 

2003-2012. Z tabulky je patrné, že v jednotlivých letech výnosy i vlastní kapitál postupně 

stoupaly nebo se držely určité hranice a nikdy neklesly zpět k hodnotám z roku 2003. 

Naopak průměrný počet zaměstnanců se v jednotlivých letech od roku 2003 výrazně snížil 

a to téměř o 100 zaměstnanců, došlo k tomu z důvodu zvýšení efektivnosti činnosti a také 

z důvodu ukončení činnosti Divize strojírenské výroby k 31. prosinci 2008. 
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3 Analýza dosavadního finančního stavu firmy 

V této kapitole bude analyzováno finanční hospodaření podniku Unigeo, a. s. 

pomocí poměrových ukazatelů, a to rentability, aktivity, likvidity a finanční stability 

za období 2008-2012. Dále je pak provedeno zhodnocení pomocí Du Pontova 

pyramidálního rozkladu a nakonec analýza pomocí bankrotních modelů. Veškeré 

ukazatelé, které budou použity pro hodnocení společnosti, jsou nejdříve stručně popsány 

a následně pak použity pro zhodnocení v jednotlivých letech. Údaje, se kterými bude 

pracováno pro potřeby výpočtů, jsou získány z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které jsou 

volně přístupné na internetovém portále www.or.justice.cz.  

3.1 Poměrové ukazatelé 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem finanční analýzy. 

Dávají do vzájemných poměrů jednotlivé položky či skupiny položek uvedené 

ve výkazech, které spolu určitým způsobem souvisejí. [1] 

V mém případě pro zjištění hospodaření společnosti jsem si zvolila tyto poměrové 

ukazatele: 

 ukazatel rentability, 

 ukazatel aktivity, 

 ukazatel likvidity, 

 ukazatel finanční stability. 

 

3.1.1 Analýza rentability 

Ukazatele rentability jsou jedny z nejsledovanějších poměrových ukazatelů jak už 

pro stávající akcionáře, tak i pro potencionální investory. Informují totiž o efektu, jakého 

bylo dosaženo vloženým kapitálem. 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou 

vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako kritérium pro alokaci  

kapitálu. [2]  
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Pro účely diplomové práce se pracuje s těmito ukazateli: 

 rentabilita vlastního kapitálu, 

 rentabilita celkových aktiv, 

 rentabilita tržeb. 

Ukazatel ROE je zkratkou z anglického return of equity a hodnotí výnosnost 

kapitálu, který do podniku vložili vlastníci, a to přímo i nepřímo prostřednictvím 

nerozděleného zisku. Tento ukazatel je definován jako poměr zisku a vlastního  

kapitálu. [1] 

   (1) 

Ukazatel ROA – z anglické return on assets, neboli ukazatel rentability celkových 

aktiv, je všeobecně považován za klíčový ukazatel úspěšnosti podnikatelské činnosti firem, 

a je tudíž pro investory (resp. finanční analytiky) nejsledovanějším ukazatelem této 

skupiny. Tento ukazatel vyjadřuje čistou výnosnost celkových aktiv podniku, takže čím je 

jeho hodnota vyšší, tím se jeví hospodářská situace sledované firmy příznivější. [3] 

     (2) 

Ukazatel ROS je zkratkou z anglického return on sales a bývá také označován jako 

zisková marže nebo ziskové rozpětí. Podíl zisku k tržbám vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Udává, kolik Kč zisku dokáže podnik vyprodukovat 

na 1 Kč tržeb. [1] 

       (3) 

Pro účely této diplomové práce jsou tyto tři ukazatelé uváděny v procentuálním 

vyjádření. 
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V tabulce č. 3 je možno vidět jednotlivé hodnoty ukazatelů rentability v procentech 

za období 2008 - 2012, které jsou vypočteny pomocí vzorců (1), (2) a (3). Veškeré výpočty 

jsou uvedeny v přílohách diplomové práce. 

Tab. 3 Analýza rentability 

v % 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 3,42 3,37 3,56 7,14 8,47 

ROA 2,00 2,07 2,17 4,78 4,99 

ROS 1,72 2,08 2,20 4,28 4,34 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se pohybovala v rozmezí 3,37 až 8,47 %. 

ROE má za posledních pět období spíše stoupající tendenci až na rok 2009, kdy tato 

rentabilita mírně klesla. Tento stav zapříčinil vyšší nárůst vlastního kapitálu o 2 994 tis. Kč 

oproti nárůstu zisku, který se zvýšil o pouhých 27 tis. Kč v období 2008 až 2009. Přitom 

za zvýšení vlastního kapitálu může převážně položka nerozděleného zisku z minulých let, 

a to částkou 2 919 tis. Kč.  

Ukazatel ROA, který vyjadřuje čistou výnosnost celkových aktiv podniku, se 

v jednotlivých letech také zvyšoval. Největší hodnotu zaznamenal v roce 2012, kdy dosáhl 

4,99 %. Tato situace se jeví jako pozitivní a důsledkem bylo postupné navyšování zisku. 

Nárůst zisku byl v posledních pěti letech až o 8 950 tis. Kč, a to zejména díky tržbám 

za prodej vlastních výrobků a služeb, které se navýšily v průměru o 10,5 % ve srovnání 

s léty 2008 a 2012. 

Rentabilitu tržeb (ROS) ve sledovaném období můžeme hodnotit rovněž pozitivně, 

ve všech sledovaných letech dosahovala kladných hodnot a narůstala. Za nejhorší rok 

může být označen rok 2008, kdy rentabilita dosahovala 1,72 %. V dalších letech, jak 

vidíme z tabulky č. 3, postupně narůstá a stojí za zmínku se pozastavit nad posledním 

rokem 2012, kdy dosáhla nejvyšší hodnoty 4,34 %. Můžeme tedy říci, že na jednu korunu 

tržeb vyprodukovala 4,34 % zisku. Tento výsledek opět nejvíce ovlivnil zisk, který byl 

v tomto roce 14 035 tis. Kč, který zvýšila položka tržeb za vlastní výrobky a služby 

s nárůstem 46 608 tis. Kč mezi obdobím 2011 a 2012.  
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Následující graf představuje vývoj rentability za období 2008 až 2012 

v procentuálním vyjádření. 

Graf č. 1 Vývoj rentability za období 2008-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 1 můžeme vidět, že rentabilita ve všech letech narůstá, a tím pádem 

můžeme říci, že podnik je rentabilní a tedy dosahuje zisku. Nejvyššího vzrůstu rentability 

je možno si povšimnout mezi léty 2010 až 2011. Tento nárůst zapříčinilo zvýšení zisku 

zhruba o 110,7 %, a to zejména díky položce výkony, která se navýšila o 11,42 %. 

Nakonec bych se chtěla pozastavit nad ukazatelem rentability vlastního kapitálu (ROE) 

a ukazatelem rentability celkového kapitálu (ROA). Ve všech sledovaných období z grafu 

č. 1 vidíme, že ROE je větší než ROA, což můžeme hodnotit jako kladný jev. Tuto 

pozitivní situaci ocení zejména akcionáři, které zajímá, jak je zhodnocen vlastní kapitál.  

3.1.2 Analýza aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy, a to tak, že 

měří celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu jejich jednotlivých složek 

a hodnotí tak vázanost kapitálu v určitých formách aktiv. Uvádějí, kolikrát se obrátí určitý 

druh majetku za stanovený časový interval tzv. počet obrátek, nebo měří dobu, po kterou je 

majetek v určité formě vázán – tzv. doba obratu vyjadřovaná v časových jednotkách 

(ve dnech). [4]  
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Pro účely výpočtu ukazatele aktivity byly zvoleny rychlost obratovosti zásob, doba 

obratu zásob, rychlost obratovosti pohledávek, doba obratu pohledávek, rychlost 

obratovosti závazku a nakonec doba obratu závazků. 

       (4) 

Rychlost obratovosti zásob se vypočítá jako poměr tržeb a zásob. Výsledkem 

výpočtu je absolutní číslo, které znamená počet obrátek, jinak řečeno, kolikrát se přemění 

zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětný nákup 

zásob. [2] 

       (5) 

Tento ukazatel nám udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázaná ve formě zásob. 

Obecně platí, že čím vyšší obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím je situace  

lepší. [5] 

     (6) 

Rychlost obratu, resp. obratovost pohledávek je vyjadřována jako poměr tržeb 

a průměrného stavu pohledávek. Tento ukazatel se udává v podobě počtu obrátek, jak 

rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní prostředky. [2] 

     (7) 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek, respektive za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. [5] 

      (8) 

Tento ukazatel se stanoví jako poměr tržeb a závazků. 

      (9) 

Ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou splaceny závazky firmy. Obecně je 

možno konstatovat, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, 

aby nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě. [5]  
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V následující tabulce je možno vidět jednotlivé ukazatele doby obratu, které jsou 

udány ve dnech a položka obrat aktiv, která se udává v absolutních hodnotách. Veškeré 

ukazatele jsou vypočítány podle vzorců (4) až (9). Jednotlivé výpočty jsou uvedeny 

v přílohách diplomové práce. 

Tab. 4 Analýza aktivity 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu pohledávek (dny) 129,87 150,06 129,66 127,40 142,73 

Doba obratu závazků (dny) 83,32 103,37 99,03 71,48 99,20 

Obrat zásob 77,70 92,95 31,72 56,11 820,30 

Doba obratu zásob (dny) 4,70 3,93 11,51 6,50 0,44 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba obratu pohledávek nám udává, za jak dlouho jsou v průměru pohledávky 

splaceny. Jak je možno vidět v tabulce č. 4, doba obratu pohledávek se pohybuje od 127 až 

do 150 dní. V roce 2009 je tento obrat největší, jak už bylo zmiňováno, a to 150 dní. Pro 

dobu obratu pohledávek platí, že čím je nižší doba obratu pohledávek, tím je to pro firmu 

výhodnější. V našem případě je možno říci, že doba obratu pohledávek není moc stála a je 

pro podnik citatelná. Tento stav zapříčinily dlouhé lhůty splatnosti a také odběratelé svou 

platební nekázní, a to zejména v oblasti stavebnictví.  

Doba obratu závazků vypovídá o tom, jak rychle jsou splaceny závazky firmy. 

Z tabulky č. 4 je možno vidět, že tato doba obratu je stejně kolísavá jako doba obratu 

pohledávek (každým rokem se snižuje a taky následně zvyšuje). Jako nejvíce přijatelný je 

zde rok 2011, kdy se doba obratu závazků pohybovala okolo 71 dní.  

Rychlost obratovosti zásob neboli obrat zásob, který je definován jako poměr tržeb 

k zásobám v našem sledovaném období, dosahuje v prvních dvou letech rozmezí zhruba od 

78 až 93 obrátek. Tuto situaci můžeme vyhodnotit jako přijatelnou, protože pro podnik je 

výhodné, aby tyto obrátky byly co nejvyšší. Následně v roce 2010 dochází k vysokému 

poklesu, a to až na 32 obrátek, kdy tato hodnota říká, že zásoby se přemění 32x v ostatní 

formy oběžného majetku až po opětovný nákup zásob. Nakonec za nejvíce pozitivní rok je 

možno brát rok 2012, kdy tato hodnota obratu zásob vyšla v průměru 820 obrátek, tj. 

zásoby se obrátí 820x.  
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Doba obratu zásob, která nám říká, na kolik dní jsou oběžná aktiva vázaná 

ve formě zásob, byla nejhorší pro rok 2010. Tento ukazatel se pohyboval okolo 11 dní. 

Důsledkem nárůstu bylo, že oproti roku 2009 poklesy tržby zhruba o 51 160 tis. Kč. 

Za nejlepší dobu obratu zásob lze pak považovat rok 2012, kdy se zásoby otočily 820x, 

a to za 0,44 dní. Tento kladný stav zapříčinilo jak zvýšení tržeb, tak také i snížení zásob, 

které poklesly díky nedokončeným výrobkům a polotovarům a také ve vykazované 

položce materiál.  

Graf č. 2 Vývoj aktivity za období 2008-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 2 je patrné, že doba obratu pohledávek je poněkud vyšší než doba obratu 

závazku. Tento stav není pro podnik moc pozitivní, obecně by totiž mělo platit, že doba 

obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, neboť v opačném případě 

by mohlo docházet k druhotné platební neschopnosti. [5] V našem případě za vysoké 

hodnoty doby obratu pohledávek převážně mohou typy uzavíraných smluv, jak už bylo 

zmiňováno dříve. V segmentu činnosti, na které se společnost Unigeo, a.s. zaměřuje, 

se obvykle pohybuje doba splatnosti okolo 60 až 90 dnů, i když někdy však bývá i delší. 

Proto by si společnost měla klást za hlavní cíl snížit tuto dobu obratu pohledávek 

na běžnou splatnost 60 – 90 dnů, která se pohybuje pro tento segment nebo alespoň 

usilovat o souměření těchto dvou obratů.   
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3.1.3 Analýza likvidity a platební schopnosti 

Dalším poměrovým ukazatelem je ukazatel likvidity (liquidity rations), jejichž 

cílem je vyjádřit potenciální schopnost podniku hradit včas své platební závazky. 

Základním problémem v této oblasti je zajištění dostatku likvidních prostředků s rezervou 

na nepředvídatelné situace, avšak bez nadměrného umrtvování kapitálu. [6]  

Platební schopnost lze vyjádřit pomocí tří hlavních ukazatelů, a to okamžitá 

likvidita, pohotová likvidita a celková likvidita. 

                        (10) 

Tato likvidita bývá označování jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio 

a představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky 

z rozvahy. [5]  

Pro okamžitou likviditu se předepisuje, že hodnota by měla být vyšší než 0,2. 

Zároveň se také doporučuje, aby se pohybovala okolo 0,5. U dobře prosperujících podniků 

bývá zpravidla vyšší (přičemž při hodnotě 1 by byl podnik schopen okamžitě splatit 

veškeré své krátkodobé závazky). [3] 

              (11) 

Ukazatel je také nazýván likviditou 2. stupně, acid test, kdy vylučuje proti ukazateli 

celkové likvidity z oběžných aktiv zásoby (neboli jejich nejméně likvidní část), jejichž 

likvidace bývá značně ztrátová. To znamená, že nepočítá s jejich prodejem a likviditu 

podniku měří bez nich. [3]  

Standartní (doporučená) hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 

1,0 - 1,5, přičemž investorům (resp. věřitelům) se doporučuje průběžné zkoumání vývoje 

tohoto ukazatele v čase. [3] 

               (12) 

Posledním ukazatelem je likvidita 3. stupně, current ratio. Tento poměr lze 

definovat jako poměr oběžných aktiv podniku k jeho krátkodobým závazkům. Vypovídá 

o platební schopnosti podniku z hlediska kratšího období, přičemž v jeho čitateli jsou 
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zahrnuta veškerá oběžná aktiva podniku, ve jmenovateli pak všechny jeho peněžní závazky 

splatné do jednoho roku. [3] 

Protože tento ukazatel postihuje pokrytí krátkodobých závazků podniku jeho 

krátkodobými aktivy, je obecně považován za měřítko krátkodobé solventnosti. Jeho 

hodnota udává, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil v daném 

okamžiku veškerá svá oběžná aktiva v hotovosti. [3] 

Pro běžnou likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele 

v rozmezí 1,5 – 2,5; někdy je také uváděná hodnota 2 právě z důvodů existence celé řady 

nástrojů financování. [5] 

V následující tabulce můžeme vidět jednotlivé ukazatelé likvidity za období 2008 

až 2012, které jsou vypočítané podle vzorců (10) až (12). 

Tab. 5 Analýza likvidity 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Okamžitá likvidita 0,13 0,22 0,63 0,87 0,89 

Pohotová likvidita 1,81 2,34 2,32 2,72 2,49 

Celková likvidita 1,87 2,39 2,47 2,81 2,49 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Likvidita 1. stupně tzv. okamžitá ve sledovaných letech neklesla pod minimální 

hranici 0,2 až na rok 2008, kdy se snížila na hodnotu 0,13. Příčinou poklesu likvidity 

oproti předchozímu roku je snížení krátkodobých závazků přibližně o 6 711 tis. Kč. 

V dalších letech můžeme vidět, že likvidita postupně stoupá a v roce 2012 je nejvyšší, a to 

s hodnotou 0,89. Tuto likviditu můžeme hodnotit jako velmi pozitivní a ovlivnilo ji 

navýšení krátkodobého finančního majetku, a to díky vzrůstu peněz na běžném účtu 

částkou 70 218 tis. Kč.  

Likvidita 2. stupně, tzv. pohotová se pohybovala vysoko nad hranici doporučených 

hodnot (1-1,5) až na rok 2008, kdy tuto hranici mírně přesáhla, a to s hodnotou 1,81. 

Ve všech ostatních letech likvidita převyšuje hodnotu dvě a v roce 2011 je tato hodnota 

nejvyšší, a to 2,72. Důsledkem zvýšení likvidity v tomto roce bylo postupné navyšování 

pohledávek a na druhé straně úbytek úvěru, který se postupně splácí. Z tohoto pohledu by 

mělo být usilováno o snížení horních hranic likvidity, protože nadměrná likvidita snižuje 

rentabilitu.   
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Nakonec likvidita 3. stupně, tzv. celková, pro kterou je stanovená doporučená 

hodnota (1,5-2,5) se držela ve všech letech mezi doporučenými hodnotami, i když v roce 

2011 hodnota likvidity mírně stoupla, a to o 0,31. Tento nárůst bych nehodnotila nijak 

negativně ani pozitivně, protože hodnoty jsou pouze hodnoty doporučené a musíme brát 

v úvahu i srovnání se společnostmi stejného oboru. 

Pro přehlednost následuje graf ukazatelů rentability ve sledovaném období 2008-

2012, ve kterém je možno vidět narůstající likviditu. 

Graf č. 3 Vývoj likvidity za období 2008-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.4 Analýza finanční stability (zadluženost) 

Pojmem „zadluženost“ vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování 

aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. [5] 

K hodnocení finanční struktury se používá několik ukazatelů zadluženosti, které 

jsou odvozeny z rozvahy a vycházejí z rozboru vzájemných vztahů mezi položkami 

závazků, vlastního jmění a celkového kapitálu. [2] 

V případě ukazatelů zadluženosti byly vybrány dva ukazatele, se kterými bude 

společnost analyzována: 
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 celková zadluženost, 

 míra zadlužení. 

Mezi základní ukazatel zadluženosti patří ukazatel celkové zadluženosti, který 

se vypočítá jako poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům, jinak také nazývaný ukazatel 

věřitelského rizika. 

                 13) 

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

Doporučená hodnota se pohybuje pod úrovní 0,5, resp. 50 % při respektování 

doporučovaných oborových standardů. [1] 

               (14) 

Zadluženost vlastního kapitálu zjistíme podílem cizích zdrojů na vlastním kapitálu. 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát dluh převyšuje hodnotu vlastního kapitálu. [7] 

V celkovém hodnocení míry zadluženosti je všeobecně známo, že doporučovaná 

hodnota ukazatele by neměla přesáhnout hodnoty 0,7, tj. 70 %. [3] 

Jako poslední tabulku, která je uvedena pro finanční analyzování podniku Unigeo, 

a.s. pomocí poměrových ukazatelů je tabulka ukazatelů zadluženosti, která je udána 

v procentech a jednotlivé ukazatelé byli vypočteny pomocí vzorců (13) a (14). Jednotlivé 

výpočty jsou uvedeny v přílohách diplomové práce.  

Tab. 6 Analýza zadluženosti 

(v %) 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 40,25 38,55 35,83 32,60 40,21 

Míra zadluženosti 68,91 62,80 58,59 48,69 68,27 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel celkového zadlužení, který měří rozsah, v jakém společnost užívá 

ke svému financování cizí zdroje, se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí 33 až  

40 %. Tento ukazatel v jednotlivých letech můžeme charakterizovat jako průměrný, 

protože ani v jednom roce nepřesáhl hodnoty nad 50 %.   
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V případě míry zadluženosti, která je poměrem cizích zdrojů a vlastního kapitálu se 

došlo k hodnotám, které nepřevyšují hodnotu 70 %, což tuto situaci vyhodnocuje jako 

pozitivní a mělo by se ji snažit nadále udržovat. 

Pro lepší přehlednost je uveden graf ukazatelů finanční stability, kdy je možno 

vidět, že ve sledovaných obdobích zadluženost nedosáhla nad limit, a to ani u celkové 

zadluženosti 50 % ani u míry zadluženosti 70 %. 

Graf č. 4 Vývoj zadluženosti v období 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2 Du Pontův pyramidální rozklad 

Podstatou pyramidové soustavy ukazatelů je postupný rozklad vrcholového 

ukazatelé, jenž postihuje základní cíl podniku, na ukazatele dílčí. Cílem pyramidových 

soustav je popsat vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a kvantifikovat činitele mající 

vliv na zvolený vrcholový ukazatel. [1] 

Nejznámějším pyramidovým rozkladem je Du Pont analýza, která je zaměřena 

na rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek vstupujících 

do tohoto ukazatele. [1] Tento ukazatel byl poprvé použit v americké společnosti Du Pont 

de Nemours, ze které pak vznikl tento název.  
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V následujícím obrázku č. 3 je možno vidět Du Pontův pyramidální rozklad, který 

byl použit pro výpočet jednotlivých změn na celkový vrcholový ukazatel. 

Obr. 3 Du Pontův pyramidální rozklad Zdroj: [4] 
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3.2.1 Du Pont 2008-2009 

V následující kapitole je analyzován Du Pontův rozklad za období 2008-2009, který 

je rozdělen do třech tabulek (větví). 

V tabulce č. 7 je možno vidět výslednou hodnotu rentability vlastního jmění, kterou 

ovlivňuje  multiplikátor a rentabilita celkových aktiv. V poslední fázi jsou pak výsledky 

rentability tržeb a obratu aktiv. Relativní změna je udávaná v procentech. 

Tab. 7 Rozklad vrcholového ukazatelé v období 2008-2009 

Ukazatel (0) (1) (1)-(0) 
∆ 

 změna 
log (1)/(0) 

Relativní 

změna 

ROE 
0,0342 0,0337 -0,0005 -0,0005   -1,4561 

zisk/vlastní kapitál 

I. (vazba součinová)             

ROA 
0,0200 0,0207 0,0007 0,0012 0,0152 3,4720 

zisk/celková aktiva 

Multiplikátor  
1,7119 1,6289 -0,0829 -0,0017 -0,0216 -4,9280 

celk. aktiva/vl. kapitál 

II. (vazba součinová)             

ROS 
0,0172 0,0208 0,0037 0,0066 0,0846 19,3370 

zisk/tržby 

Obrat aktiv 
1,1660 0,9937 -0,1722 -0,0054 -0,0694 -15,8650 

tržby/celková aktiva 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 7 je možno vyčíst, že vrcholový ukazatel rentabilita vlastního kapitálu 

je v záporné hodnotě, a to -1,46 %. Na tento výsledek negativně působil multiplikátor 

hodnotou -4,93 %, a to zejména proto, že celková aktiva se snížila za toto období zhruba 

o 7 500 tis. Kč. Zároveň pozitivně se zde podílel ukazatel ROA, který byl 3,47 %, tím 

pádem nedosáhla ROE zápornějších hodnot. 

Ukazatel ROA je z jedné strany ovlivněn ziskovou marží, a to pozitivně s hodnotou 

19,34 %, na rozdíl od druhé strany, kdy změna obratu aktiv zde působila negativně, a to 

hodnotou -15,87 %. Za negativní změnu obratu aktiv má vliv vysoký podíl tržeb, které 

se snížily o 7 400 tis. Kč. 
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Následující tabulka obsahuje jednotlivé změny nákladovosti, kdy poslední relativní 

změna je udána v procentech. 

Tab. 8 Vliv změny jednotlivých nákladových položek v období 2008-2009 

 
Ukazatel  (1) (1) - (0) 

∆ 

změna 

Relativní 

změna 

 

1-náklady/tržby 0,9828 0,9792 -0,0037 0,0066 19,3370 

 

III. (vazba součtová) - součet nákladovostí 

  
        

A Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0007 0,0008 0,0001 -0,0003 -0,7637 

B Výkonová spotřeba 0,6736 0,5897 -0,0839 0,1506 439,7565 

C Osobní náklady 0,2576 0,2880 0,0304 -0,0546 -159,4474 

D Daně a poplatky 0,0143 0,0147 0,0004 -0,0007 -2,0662 

E 
Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného 

majetku 
0,0355 0,0438 0,0082 -0,0148 -43,1512 

F ZC prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
0,0002 0,0019 0,0017 -0,0031 -9,1002 

G 

Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. 

oblasti a komplexních nákl. příštích 

období 

-0,0224 0,0018 0,0243 -0,0435 -127,1424 

H Ostatní provozní náklady 0,0101 0,0100 -0,0001 0,0002 0,5289 

J Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

M 
Změna stavu rezerv a opr. pol. ve fin. 

oblasti 
-0,0017 0,0089 0,0106 -0,0190 -55,4744 

N Nákladové úroky 0,0046 0,0041 -0,0004 0,0007 2,1540 

O Ostatní finanční náklady 0,0106 0,0084 -0,0022 0,0040 11,5377 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost -0,0002 0,0069 0,0072 -0,0128 -37,4946 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 8 je patrné, že změna celkové nákladovosti se rovná ziskové marži, a to 

s hodnotou 19,34 %. Tuto nákladovost nejvíce pozitivně ovlivňuje výkonová spotřeba, 

která se podílela na tuto změnu hodnotou 440 %. Výkonová spotřeba poklesla zhruba 

o 28 % a největší podíl v tomto poklesu zapříčinily služby, a to skoro o 55 000 tis. Kč. 

Jako další pozitivum, které ovlivnilo celkovou nákladovost o 11,54 %, jsou ostatní finanční 
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náklady. V případě negativního působení je pak možno vidět, že nejvíce negativně 

ovlivnily v tomto sledovaném období osobní náklady, které jsou -159,45 % (došlo 

k nárůstu této nákladovosti mezi obdobím 2008-2009). Dále zde vysoce působila položka 

změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období hodnotou -127,14 %, kdy se tvořily rezervy pro případ nepříznivého vývoje 

v tržním prostředí. Jako další negativem zde působily také změny stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti -55,74 %, což také ovlivnilo zvýšení tvorby rezerv, a to zhruba 

o 1 682 tis. Kč. Poslední položkou, která působila na celkovou nákladovost negativně, byla 

daň z příjmů za běžnou činnost a to hodnotou -37,49 %. 

Nakonec následuje tabulka č. 9, která obsahuje vlivy změn jednotlivých položek 

aktiv na změnu syntetického ukazatele, který vyšel ve sledovaném období 2008 - 2009  

-15,87 %. Největší vliv zde měla položka vázanosti fixních aktiv, která dosáhla hodnoty  

-8,93 % (došlo k nárůstu nákladovosti ve sledovaném období). Následně pak došlo 

k ovlivnění o jedno procento méně oběžnými aktivy, které dosáhly hodnoty -7,44 %. 

Nejméně se pak na změně podílela ostatní aktiva tedy časové rozlišení, a to hodnotou 

0,50 %. 

Tab. 9 Vliv změny jednotlivých položek aktiv v období 2008-2009 

R Ukazatel (0) (1) (1)-(0) 
∆  

 změna 

Relativní 

změna 

  tržby / aktiva celkem 0,8577 1,0063 0,1486 -0,0054 -15,8650 

  IV. (vazba součtová)           

R 3 Fixní aktiva 0,4214 0,5051 0,0837 -0,0031 -8,9337 

R 7 Oběžná aktiva 0,3954 0,4651 0,0697 -0,0025 -7,4351 

R 12 Ostatní aktiva 0,0408 0,0361 -0,0047 0,0002 0,5037 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.2 Du Pont 2009-2010 

V této části analyzuji Du Pont rozklad za období 2009 – 2010, kdy jednotlivé 

výsledky jsou rozloženy opět do třech přehledných tabulek, a to tabulka č. 10, 11 a 12. 

Relativní změna je udávaná v procentuálním vyjádření. 

Tab. 10 Rozklad vrcholového ukazatele v období 2009-2010 

Ukazatel (0) (1) (1)-(0) 
∆ 

 změna 
log (1)/(0) 

Relativní 

změna 

ROE 
0,0337 0,0356 0,0018 0,0018   5,3803 

zisk/vlastní kapitál 

I. (vazba součinová)             

ROA 
0,0207 0,0217 0,0010 0,0017 0,0211 4,9871 

zisk/celková aktiva 

Multiplikátor vl. jmění 
1,6289 1,6352 0,0063 0,0001 0,0017 0,3932 

celk. aktiva/vl. kapitál 

II. (vazba součinová)             

ROS 
0,0208 0,0220 0,0012 0,0019 0,0234 5,5239 

zisk/tržby 

Obrat aktiv 
0,9937 0,9886 -0,0052 -0,0002 -0,0023 -0,5368 

tržby/celková aktiva 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 10 vidíme, že vrcholový ukazatel je v kladných hodnotách, a to 

5,38 %. Z tohoto můžeme říci, že došlo ke zlepšení, a to díky rentabilitě celkových aktiv, 

která se podílela na tuto změnu hodnotou 4,99 %, a následně tak i multiplikátor s hodnotou  

0,39 %. Důsledkem bylo vysoké zvýšení zisku, a to 7,22 % a také nárůst celkových aktiv 

o 2,13 %. V druhé součinové vazbě se na zvýšení ukazatele rentability celkových aktiv 

podílela nejvíce zisková marže s 5,52 %. Jak už jsem říkala, vysoký podíl na tomto zvýšení 

měl opět zisk, který narostl o 369 tis. Kč. Obrat aktiv ukazatel ovlivnil jen v malé části, 

a to -0,53 %.  
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Následující tabulka obsahuje vlivy změn jednotlivých nákladových položek 

za období 2009 až 2010.  

Tab. 11 Vliv změny jednotlivých nákladových položek v období 2009-2010 

 
Ukazatel  (1) (1)-(0) 

∆ 

změna 

Relativní 

změna 

  1-náklady/tržby 0,9792 0,9780 -0,0012 0,0019 5,5239 

  III. (vazba součtová) - součet nákladovostí           

A Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0008 0,0005 -0,0003 0,0005 1,6030 

B Výkonová spotřeba 0,5897 0,5559 -0,0338 0,0547 161,9686 

C Osobní náklady 0,2880 0,2902 0,0021 -0,0034 -10,1691 

D Daně a poplatky 0,0147 0,0146 -0,0001 0,0001 0,2804 

E Odpisy dlouh.nehm. a hmotného majetku 0,0438 0,0452 0,0015 -0,0024 -7,0622 

F ZC prodaného dlouh. majetku a materiálu 0,0019 0,0008 -0,0011 0,0017 5,1274 

G 
Změna stavu rezerv a opr.pol. v prov.obl. a 

komplexních nákladů příštích období 
0,0018 0,0090 0,0072 -0,0116 -34,4539 

H Ostatní provozní náklady 0,0100 0,0170 0,0070 -0,0112 -33,3335 

J Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

M Změna stavu rezerv a opr. pol. ve fin. oblasti 0,0089 0,0215 0,0126 -0,0204 -60,4331 

N Nákladové úroky 0,0041 0,0041 0,0000 0,0000 0,0249 

O Ostatní finanční náklady 0,0084 0,0048 -0,0036 0,0058 17,1970 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0069 0,0143 0,0073 -0,0119 -35,2255 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 10 představuje jednotlivé vlivy změn nákladovosti na změnu celkového 

syntetického ukazatele. Celkové náklady, které jsou poděleny tržbami, zaznamenaly 

kladný nárůst, a to 5,53 %. Nejvíce pozitivní vliv na syntetický ukazatel přináší zvýšená 

položka výrobní spotřeby s hodnotou 161,97 %. Pokles výkonové spotřeby byl až 

o 6 102 tis. Kč, tj. 4,22 %.   
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Negativním působením na hodnotu syntetického ukazatele mají v hodnotě -10,17 % 

osobní náklady. Osobní náklady v tomto roce zaznamenaly nárůst zejména díky nákladům 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které se zvýšily o 1 080 tis. Kč, když hlavní 

příčinou bylo oproti roku 2009, že už nebylo možné uplatnit mimořádnou slevu 

na sociálním zabezpečení. Malý nárůst zde byl i v položce mzdové náklady, které 

se zvýšily o částku 734 tis. Kč tj. o 1,4 %.  

Dalšími ukazateli, které ovlivnily změnu stavu celkových nákladů, jsou položka (G) 

změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období hodnotou -34,45 % a položka (M) změna stavu rezerv a opravných položek 

ve finanční oblasti hodnotou -60,43 %. Hodnota (M) byla způsobená nutností tvorby 

opravných položek na neuhrazenou část jistiny úvěru (250 000 USD) a úroků (92,7 tis. 

USD) za rok 2010, které nebyly uhrazeny dceřinou společností UURT Gold LLC. 

Pozitivně působily ostatní finanční náklady hodnotou 17,20 %. Mezi obdobím 

2009-2010 došlo ke snížení zhruba o 42 %. Na rozdíl od ostatních finančních nákladů 

ostatní provozní náklady působily negativně, a to -33,33 %, kdy se hodnota zvýšila 

o 1 772 tis. Kč. A nakonec daň z příjmu za běžnou činnost, která působila také negativně, 

a to s hodnotou -35,23 %, která se zvýšila o 1 858 tis. Kč. 

Tab. 12 Vliv změny jednotlivých položek aktiv v období 2009-2010 

R Ukazatel (0) (1) (1) - (0) 
∆ 

změna 

Relativní 

změna 

  tržby / aktiva celkem 1,0063 1,0116 0,0053 -0,0002 -0,5368 

  IV. (vazba součtová)           

R 3 Fixní aktiva 0,5051 0,4503 -0,0548 0,0019 5,5750 

R 7 Oběžná aktiva 0,4651 0,5191 0,0540 -0,0019 -5,4933 

R 12 Ostatní aktiva 0,0361 0,0422 0,0061 -0,0002 -0,6185 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 12 je možno vidět rozklad celkových aktiv na jednotlivé dílčí 

ukazatelé, z nichž nejvíce působila fixní aktiva, a to hodnotou 5,57 %. Nejvíce negativně 

zde pak působily oběžné aktiva, a to -5,50 %. Za nepatrný negativní nárůst má pak vliv 

ostatních aktiv, které činí -0,62 %.  
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3.2.3 Du Pont 2010-2011 

V předposledním srovnání, tedy roku 2010 až 2011 pomocí Du Pontova 

pyramidálního rozkladu, jsou opět uvedeny jednotlivé ukazatelé ve třech přehledných 

tabulkách. První tabulka uvádí rozklad vrcholového ukazatele tedy ROE pomocí ROA, 

multiplikátoru, ROS a doby obratu, druhá vlivy změn jednotlivých nákladových položek 

a poslední vázanost jednotlivých položek aktiv. Relativní změna je udávaná 

v procentuálním vyjádření.  

Tab. 13 Rozklad vrcholového ukazatele v období 2010-2011 

Ukazatel (0) (1) (1)-(0) 
∆ 

 změna 
log (1)/(0) 

Relativní 

změna 

ROE 
0,0356 0,0714 0,0358 0,0358   100,6262 

zisk/vlastní kapitál 

I. (vazba součinová)             

ROA 
0,0217 0,0478 0,0260 0,0405 0,3418 113,7399 

zisk/celková aktiva 

Multiplikátor vl. Jmění 
1,6352 1,4934 -0,1418 -0,0047 -0,0394 -13,1137 

celk. aktiva/vl. Kapitál 

II. (vazba součinová)             

ROS 
0,0220 0,0428 0,0208 0,0342 0,2890 96,1595 

zisk/tržby 

Obrat aktiv 
0,9886 1,1164 0,1279 0,0063 0,0528 17,5804 

tržby/celková aktiva 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ze zadané tabulky je patrné, že vrcholový ukazatel (zisk na vlastní kapitál) mezi 

obdobím 2010 - 2011 vzrostl o 100,62 %. Za následek zvýšení má podstatný vliv změna 

ukazatele ROA (rentabilita/celková aktiva), která byla 113,74 %. K prudkému zvýšení 

došlo díky obrovskému nárůstu zisku, a to zhruba o 110,69 %, tj. 6 067 tis. Kč. Vliv změny 

multiplikátoru naopak ROE snížil, a to -13,11 %. K poklesu této hodnoty došlo vlivem 

rychlejšího snížení celkových aktiv okolo -4,09 % než vlastního kapitálu, který měl spíše 

stoupající tendenci, a to 5,02 %.  

Ukazatel ROS, který je poměrem zisku k tržbám se dostal až k hodnotě 96,16 % 

a tím pádem také prohloubil zvýšení ukazatele ROA. Zde měl vliv opět vysoký nárůst 

zisku, a to zmíněných 6 607 tis. Kč, a dále pak tržby, které se zvýšily o 8,31 % tj. 

20 711 tis. Kč. Nakonec vliv změny obratu aktiv dosáhl kladné hodnoty 17,58 % a ovlivnil 

tím celkový ukazatel ROA.  
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Následující tabulka obsahuje vliv změny nákladovosti na změnu celkového 

syntetického ukazatele.  

Tab. 14 Vliv změny jednotlivých nákladových položek v období 2010-2011 

 
Ukazatel  (1) (1) - (0) 

∆ 

změna 

Relativní 

změna 

  1-náklady/tržby 0,9780 0,9572 -0,0208 0,0342 96,1595 

  III. (vazba součtová) - součet nákladovostí           

A Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0005 0,0004 -0,0001 0,0001 0,3523 

B Výkonová spotřeba 0,5559 0,4737 -0,0823 0,1353 380,3439 

C Osobní náklady 0,2902 0,2896 -0,0006 0,0010 2,7711 

D Daně a poplatky 0,0146 0,0143 -0,0003 0,0006 1,5484 

E 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
0,0452 0,0383 -0,0069 0,0113 31,8926 

F ZC prodaného dlouh. majetku a materiálu 0,0008 0,0010 0,0002 -0,0003 -0,7476 

G 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. obl. a 

komplexních nákladů příštích obd. 
0,0090 0,0432 0,0341 -0,0562 -157,9131 

H Ostatní provozní náklady 0,0170 0,0097 -0,0073 0,0120 33,7789 

J Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0,0007 0,0007 -0,0012 -3,4273 

M Změna stavu rezerv a opr. pol. ve finanční obl. 0,0215 0,0477 0,0262 -0,0431 -121,2514 

N Nákladové úroky 0,0041 0,0021 -0,0021 0,0034 9,4902 

O Ostatní finanční náklady 0,0048 0,0059 0,0011 -0,0018 -5,0422 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0143 0,0306 0,0164 -0,0269 -75,6361 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 13 je patrné, že celková nákladovost vzrostla na 96,16 %. Tento 

ukazatel nejvíce pozitivně ovlivnila změna výkonové spotřeby, která dosáhla hodnoty 

380,34 %, kdy se tato položka snížila zhruba o 10 681 tis. Kč. Dalším pozitivem 

pro společnost byla změna nákladovosti odpisů, která se projevila 31,89 %, snížila se 

o 924 tis. Kč, tj. 8,20 %.  
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Vysokou negativní položkou, jak můžeme vidět z tabulky č. 13, je položka změna 

stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období s hodnotou -157,91 %. Tento pokles byl mezi obdobím 2010 – 2011 až o 417,87 %, 

tj. skoro 9 500 tis. Kč. 

Pozitivní položkou, která ovlivnila celkovou nákladovost, jsou ostatní provozní 

náklady s hodnotou 33,78 %. Tato hodnota působí pozitivně díky tomu, že se mezi 

jednotlivými obdobími snížila o 38,22 %. Za zmínku pak stojí změna nákladovosti úroků 

se změnou 9,49 %. Není to sice vysoké procento, ale i tak došlo k poklesu, a to částkou 

468 tis. Kč. 

Negativem byla také změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 

s hodnotou -121,25 %. Tato změna byla spojená s aktivitami v Mongolsku, a proto došlo 

ke zvýšení a to o 7 521 Kč, tj. o 140,37 %. Nakonec nemohu opomenout vlivu změny 

nákladovosti daně z příjmu za běžnou činnost s hodnotou -75,64 %, která vzrostla v námi 

sledovaném období o 132,57 %. 

Tab. 15 Vliv změny jednotlivých položek aktiv v období 2010-2011 

 
Ukazatel (0) (1) (1)- 0) 

∆ 

Změna 

Relativní 

změna 

  tržby / aktiva celkem 1,0116 0,8957 -0,1159 0,0063 17,5804 

  IV. (vazba součtová)           

R 3 Fixní aktiva 0,4503 0,3315 -0,1188 0,0064 18,0273 

R 7 Oběžná aktiva 0,5191 0,5302 0,0112 -0,0006 -1,6924 

R 12 Ostatní aktiva 0,0422 0,0340 -0,0082 0,0004 1,2454 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V poslední tabulce č. 14 ve sledovaném období došlo k nárůstu vázanosti aktiv 

s hodnotou 17,58 %. Tuto hodnotu nejvíce ovlivnila změna vázanosti fixních aktiv 

18,03 % a poněkud méně ji ovlivnila oběžná aktiva zápornou hodnotou -1,69 % 

a v poslední řadě ostatní aktiva s 1,25%. Snížení fixních aktiv o 22 733 tis. Kč měly 

za následek tři hlavní vlivy. Prvním vlivem byla korekce dlouhodobého finančního 

majetku (souvisí s aktivitami v Mongolsku), dalším pak tvorba opravných položek 

k majetku související s těžbou ropy a zemního plynu a posledním bodem pak nízký objem 

nově pořízeného majetku. V případě oběžných aktiv zvýšení bylo díky nárůstu 
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krátkodobého finančního majetku o 11 183 tis. Kč a vysokým nárůstem krátkodobých 

pohledávek (+11 183 tis. Kč).  

3.2.4 Du Pont 2011-2012 

V posledním sledovaném období 2011 – 2012 jsou výsledné hodnoty opět 

prezentovány ve třech přehledných tabulkách, v nichž poslední sloupec relativní změna je 

uveden v procentuálním vyjádření. 

Tab. 16 Rozklad vrcholového ukazatele v období 2011-2012 

Ukazatel (0) (1) (1)-(0) 
∆ 

změna 
log (1)/(0) 

Relativní 

změna 

ROE 
0,0714 0,0847 0,0134 0,0134   18,7525 

zisk/vlastní kapitál 

I. (vazba součinová)             

ROA 
0,0478 0,0499 0,0021 0,0034 0,0190 4,7615 

zisk/celková aktiva 

Multiplikátor vl. jmění 
1,4934 1,6977 0,2043 0,0100 0,0557 13,9909 

celk. aktiva/vl. kapitál 

II. (vazba součinová)             

ROS 
0,0428 0,0434 0,0006 0,0011 0,0063 1,5940 

zisk/tržby 

Obrat aktiv 
1,1164 1,1493 0,0329 0,0023 0,0126 3,1675 

tržby/celková aktiva 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V posledním sledovaném období došlo k nárůstu vrcholového ukazatele o 18,75 %, 

největší vliv na změnu vrcholového ukazatele měla pravá strana pyramidového rozkladu 

viz obrázek č. 3 multiplikátor s kladnou hodnotou +13,99 %. Vliv změny multiplikátoru 

má za následek zvýšení celkových aktiv s částkou 39 500 tis. Kč a také nárůst vlastních 

aktiv s částkou 3 794 tis. Kč. Další ovlivnění vrcholového ukazatelé způsobilo ROA, a to 

4,76 %. V tomto případě změnu způsobilo zvýšení zisku o 24,54 %. V poslední součinové 

vazbě, kdy se ukazatel ROA dělí na ROS a obrat aktiv, došlo také ke kladné změně, a to 

díky ziskové marže s 1,59 % a obratu aktiv s 3,17 %. V případě ziskové marže, která je 

poměrem zisku a tržeb, došlo k zvýšení zisku o 2 487 tis. Kč a také nárůstu tržeb 

o 53 357 tis. Kč. 
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Tab. 17 Vliv změny jednotlivých nákladových položek v období 2011-2012 

 
Ukazatel  (1) (1) - (0) 

∆ 

změna 

Relativní 

změna 

  1-náklady/tržby 0,9572 0,9566 -0,0006 0,0011 1,5940 

  III. (vazba součtová) - součet nákladovostí 

  
        

A Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0004 0,0000 -0,0004 0,0008 1,0974 

B Výkonová spotřeba 0,4737 0,5786 0,1049 -0,1894 -265,4372 

C Osobní náklady 0,2896 0,2309 -0,0587 0,1060 148,5571 

D Daně a poplatky 0,0143 0,0133 -0,0010 0,0018 2,4674 

E 
Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného 

majetku 
0,0383 0,0294 -0,0089 0,0161 22,5621 

F ZC prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
0,0010 0,0079 0,0069 -0,0124 -17,3424 

G 

Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 

0,0432 0,0546 0,0115 -0,0207 -29,0213 

H Ostatní provozní náklady 0,0097 0,0134 0,0038 -0,0068 -9,4952 

J Prodané cenné papíry a podíly 0,0007 0,0000 -0,0007 0,0013 1,8759 

M 
Změna stavu rezerv a opr. pol.ve finanční 

oblasti 
0,0477 0,0001 -0,0476 0,0859 120,4207 

N Nákladové úroky 0,0021 0,0011 -0,0010 0,0017 2,4160 

O Ostatní finanční náklady 0,0059 0,0044 -0,0015 0,0027 3,7480 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0306 0,0228 -0,0078 0,0141 19,7455 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 17 je možno vidět, jak celková nákladovost vzrostla o 1,59 %. 

V případě pozitivní změny došlo díky změně osobních nákladů 148,55 %. Tato změna 

osobních nákladů se snížila o 4,5 %, kdy se o tuto změnu nejvíce podílely náklady 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (-1 807 tis. Kč) a také snížením mzdových 

nákladů (-1 675 tis. Kč). Dalším pozitivem došlo vlivem změny položky odpisů, kdy 

hodnota dosáhla 22,56 %. Tato změna mezi jednotlivými lety byla přibližně o 924 tis. Kč, 

tj. 8,19 %. Poslední položkou, kterou můžu nazvat jako pozitivní, je vliv změny stavu 
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rezerv a opravných položek ve finanční oblasti, která byla 120,42 %. Tato změna se snížila 

přibližně o 12 831 tis. Kč a došlo k tomu tak, že veškerý finanční dlouhodobý majetek byl 

zoprávkován ze 100% a všechny pohledávky zachycené v rozvaze společnosti ke konci 

roku 2012, které souvisí již z míněnými aktivitami v Mongolsku, jsou rovněž korigovány 

ze 100 %. 

V případě negativně ovlivňujících položek měla největší dopad výkonová spotřeba 

s hodnotou -265,44 %. Tato nákladovost byla velmi vysoká, a to skoro o 46,29 %, tedy 

o 59 170 tis. Kč. Poslední položka, která má negativní dopad, je vliv změny stavu rezerv 

a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, a to 

s hodnotou -29,02 %. V případě tohoto zvýšení došlo k nárůstu v období 2011 až 2012 

zhruba o 6 010 Kč, tj. 51,58 %. 

Tab. 18 Vliv změny jednotlivých položek aktiv v období 2011-2012 

R Ukazatel (0) (1) (1) - (0) 
∆ 

změna 

Relativní 

změna 

  tržby / aktiva celkem 0,8957 0,8701 -0,0256 0,0023 3,1675 

  IV. (vazba součtová)           

R 3 Fixní aktiva 0,3315 0,2361 -0,0954 0,0084 11,7893 

R 7 Oběžná aktiva 0,5302 0,6100 0,0798 -0,0070 -9,8578 

R 12 Ostatní aktiva 0,0340 0,0240 -0,0100 0,0009 1,2360 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední tabulka, která byla vypočtena pomocí pyramidálního rozkladu, udává 

vlivy změny vázanosti aktiv na změnu celkového syntetického ukazatele. Tento ukazatel 

nejvíce ovlivnil, jak je možno vidět z tabulky č. 18, vliv změny vázanosti fixních aktiv 

s hodnotou 11,79 %. Tuto změnu způsobilo, že podnik Unigeo, a.s. odprodala část svého 

nemovitého majetku v areálu sídla společnosti, proto došlo ke snížení u položek pozemky 

(-1 458 tis. Kč) a stavby (2 892 tis. Kč). Na rozdíl změna vázanosti oběžného majetku byla 

-9,86 %. V tomto případě se oběžný majetek navyšoval, a to díky krátkodobému 

finančnímu majetku (+26 287 tis. Kč) a také to zapříčinilo nárůst jak už krátkodobých 

pohledávek (+27 647 tis. Kč), tak i dlouhodobých (+4 551 tis. Kč). 
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3.3 Bankrotní modely 

Bankrotní modely jsou soustavy několika poměrových ukazatelů, jimž jsou 

přiřazeny váhy a jejichž vážený součet dává skóre, podle kterého se usuzuje, zda podnik je 

náchylný k finanční tísni a úpadku, nebo je bankrot velice nepravděpodobný, respektive 

se skóre nachází v šedé zóně, tj. intervalu, kde nelze jednoznačně rozhodnout 

o pravděpodobnosti bankrotu. [6] 

Pro posouzení, zda-li podnik v blízké budoucnosti zbankrotuje, byly zvoleny tyto 

tři bankrotní modely: 

 Altmanův model, 

 Tafflerův model, 

 Index důvěryhodnosti. 

3.3.1 Altmanův model 

Nejznámějším bankrotním modelem je tzv. Altmanův model nebo také jinak 

označovaný názvem ,,Z-score“. Tento model jde jednoduše vypočíst dosazením hodnot 

pěti vybraných finančních ukazatelů do následující rovnice: 

            (15) 

Kde: 

 X1 = čistý pracovní kapitál/celková aktiva, 

 X2 = EAT/celková aktiva, 

 X3 = EBIT/celková aktiva, 

 X4 = základní kapitál/celkové dluhy, 

 X5 = celkové tržby/celková aktiva. [3] 

Interpretace výsledků: 

Z > 2,9   Uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z ≤ 2,9  Tzv. ,,šedá zóna“ 

1,2 ≤ Z   Vážné finanční ohrožení  
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Následující tabulka č. 19 obsahuje jednotlivé vypočtené ukazatelé x1 až x5 s jejich 

váhami a také výsledným ukazatelem Z za období 2008-2012. 

Tab. 19 Altmanův model 

 

Váha 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,717 0,1829 0,1988 0,2350 0,2855 0,3009 

X2 0,847 0,0169 0,0175 0,0184 0,0405 0,0423 

X3 3,107 0,0778 0,0985 0,1241 0,2619 0,2406 

X4 0,42 0,3489 0,3753 0,3954 0,4531 0,3157 

X5 0,998 1,1636 0,9918 0,9866 1,1142 1,1470 

Z   1,7901 1,6819 1,7595 2,1552 2,0465 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 19 můžeme vidět, že veškeré hodnoty vypočtené podle vztahu Z-score 

se pohybují v tzv. šedé zóně. Nejvíce ovlivnil Altmanovo Z-skore ukazatel x5, který 

vypočteme jako poměr celkových tržeb k celkovým aktivům. Tento ukazatel se pohyboval 

ve sledovaném období v rozmezí od 0,98 až do 1,16. Největší hodnoty tento ukazatel 

zaznamenal v roce 2008 a došlo k tomu díky vysokým tržbám, které se pohybovaly okolo 

296 361 tis. Kč. 

Graf č. 5 Altmanovo Z-score za období 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2008 2009 2010 2011 2012

H
o

d
n

o
ty

Rok

Altmanovo  Z-score

Z



Bc. Jana Lipová: Finanční analýza vybrané společnosti 

2014  34 

 

3.3.2 Tafflerův model 

Dalším modelem, který byl zvolen je Tafflerův model, o kterém byla první zmínka 

již v roce 1977. Tafflerův model je založen na ukazatelích, jež odrážejí klíčové 

charakteristiky platební neschopnosti podniku. [3] Tento model existuje v základním nebo 

modifikovaném tvaru. Pro výpočet Tafflerova modelu byl zvolen tvar modifikovaný. 

                 (16) 

Kde: 

 R1 = EBT / krátkodobé závazky, 

 R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál, 

 R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva, 

 R4 = celkové tržby / celková aktiva. [3] 

Interpretace výsledků Zt: 

Zt > 0,3   Nízká pravděpodobnost bankrotu 

Zt < 0,2   Vysoká pravděpodobnost bankrotu 

Tab. 20 Tafflerův model 

 
Váhy 2008 2009 2010 2011 2012 

R1 0,53 0,0507 0,0790 0,1025 0,2241 0,1434 

R2 0,13 0,1489 0,1558 0,1862 0,2360 0,2266 

R3 0,18 0,0371 0,0333 0,0334 0,0349 0,0506 

R4 0,16 0,1866 0,1590 0,1582 0,1786 0,1839 

Zt 

 

0,4233 0,4271 0,4803 0,6736 0,6045 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při analýze pomocí Tafflerova modelu ve všech sledovaných obdobích jednotlivé 

vypočtené hodnoty neklesly pod hodnotu 0,3, proto můžeme říci, že společnost má nízkou 

pravděpodobnost bankrotu. Tuto hodnotu by si měla nadále zachovávat anebo zvyšovat, 

jak je to v období 2011-2012, kdy se tyto hodnoty zvýšily až na 0,6. 
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Graf č. 6 Tafflerův model za období 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými v roce 1995 tak, aby 

vyhovoval českým podmínkám. Index IN je stejně jako Altmanův model vyjádřen rovnicí, 

v nichž jsou řazeny poměrové ukazatelé zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. [1] 

V roce 2012 byl spojením indexů IN95 a IN99 zkonstruován IN01, který byl 

podrobnou úpravou v roce 2005 upraven na index IN05, který lze vyjádřit tímto  

způsobem. [1]  

              (17) 

Kde: 

 X1 = celková aktiva / cizí zdroje, 

 X2 = EBIT / nákladové úroky, 

 X3 = EBIT / celková aktiva, 

 X4 = výnosy / celková aktiva, 

 X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní  

  úvěry a výpomoci. [1] 
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Interpretace výsledků IN05 

IN05 > 0,9   Podnik spěje k bankrotu 

0,9 < IN05 < 1,6  Pásmo šedé zóny 

IN05 > 1,6   Podnik tvoří hodnotu 

Tab. 21 Index důvěryhodnosti (IN05) 

 
Váha 2008 2009 2010 2011 2012 

x1 0,13 0,3230 0,3372 0,3628 0,3988 0,3233 

x2 0,04 0,1884 0,3077 0,3901 1,4449 2,3733 

x3 3,97 0,0994 0,1259 0,1586 0,3346 0,3074 

x4 0,21 0,2449 0,2087 0,2076 0,2345 0,2414 

x5 0,09 0,1681 0,2154 0,2223 0,2533 0,2242 

IN 05   1,0238 1,1949 1,3414 2,6661 3,4696 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U posledního bankrotního modelu, a tedy indexu důvěryhodnosti, je možno vidět, 

že v roce 2008 - 2010 index nepřesahuje hodnotu 1,6, a tedy je možno toto období zařadit 

do pásma šedé zóny. V posledních dvou letech index důvěryhodnosti výrazně stoupl. 

V roce 2011 dosáhl hodnoty 2,67 a v roce 2012 až hodnoty 3,47 a dostal se až do pozice, 

kdy podnik tvořil hodnotu. Tento stav v těchto obdobích výrazně zvýšil ukazatel x2 (EBIT 

/ nákladové úroky), kdy EBIT výrazně stoupl. 

Graf č. 7 Index důvěryhodnosti za období 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4 Vyhodnocení 

Z celkového pohledu můžeme říci, že podnik Unigeo, a. s. se ubíral pozitivním 

směrem, protože za sledované období 2008 až 2012 docházelo k postupnému navyšování 

výsledku hospodaření za účetní období a tedy nevykazoval v žádném roce ztrátu. 

Z výsledků poměrových ukazatelů je patrné, že společnost dosahuje největších 

problémů v oblasti aktivity, kdy doba obratu pohledávek dosahuje větších hodnot než doba 

obratu závazků, což je pro podnik negativem. Nejvíce negativní byl v tomto směru pro 

podnik rok 2011, kdy doba obratu pohledávek činila 127 dní a doba obratu závazků 71 dní. 

Podnik by se měl tedy zaměřit na snížení této doby obratu pohledávek nebo alespoň 

sjednotit na hodnotu doby obratu závazků. V tomto případě doporučuji, aby firma brala 

větší ohled na inkaso pohledávek, anebo začala většími částky sankciovat dlužníky 

po lhůtě splatnosti. Sladěním těchto dvou dob obratu by společnost zlepšila svojí finanční 

situaci. Nejideálnější doba splatnosti je 60 až 90 dnů. 

Dalším ukazatelem, na který bych se chtěla zaměřit, je ukazatel likvidity. Okamžitá 

likvidita se v podniku Unigeo, a.s. pohybuje v doporučených intervalech, až na rok 2008, 

kdy klesla pod doporučenou hodnotu 0,2. Doporučený interval pro běžnou likviditu je  

1-1,5, který je splněn pouze v roce 2008 a v následujících letech je tato mez výrazně 

překračována. Je tedy důležité, aby společnost usilovala o snížení horních hranic této 

likvidity, protože nadměrná likvidita by mohla začít snižovat rentabilitu. Firmě bych také 

doporučila sledování hodnot ovlivňujících likviditu v kratším časovém horizontu. Celková 

likvidita se pohybuje v doporučeném rozmezí, tedy 1,5-2,5, až na rok 2011, kdy výrazně 

stoupla, a to na hodnotu 2,81. 

Ukazatelé rentability mají ve všech letech rostoucí tendenci, což je pro podnik 

pozitivní. Největších hodnot dosahuje v roce 2012, kdy rentabilita vlastního kapitálu byla 

8,47 %, rentabilita celkového kapitálu 4,99 % a nakonec rentabilita tržeb, a to 

s procentuálním vyjádřením 4,34 %, nejhorší rok zde byl rok 2008. 

Ukazatele finanční stability podniku byly určeny pomocí míry zadluženosti 

a celkové zadluženosti. V roce 2011 byla míra zadluženosti pro podnik nejvíce pozitivní, 

a to 48,69 %. Naopak v roce 2008 byla míra zadluženosti pro podnik nejhorší 

s procentuálním vyjádřením 67,91 %, přesto nepřekračuje doporučenou mez 70%. 
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I v tomto roce je tedy tento ukazatel pozitivní. Celková zadluženost by neměla překročit 

mez 50%, což je splněno v celém sledovaném období. Nejlépe ovšem vyšel rok 2011 

s procentuálním vyjádřením celkové zadluženosti 32,60%. 

Propočtem Du Pontova pyramidálního rozkladu byly zjištěny položky, které 

nejvíce negativně a pozitivně působí na celkový podnik Unigeo, a.s. V letech 2008-2011 

má nejvíce pozitivní vliv na celkovou nákladovost podniku položka výkonové spotřeby, 

což je zapříčiněno poklesem služeb. V období 2008-2009 je tato položka ve výši 439,75%, 

v období 2009-2010 ve výši 161,96 % a v období 2010-2011 ve výši 380,34%. V období 

2011-2012 položka výrobní spotřeby se dostala do záporné hodnoty  

-265,43 %, čímž došlo k nárůstu výkonové spotřeby. V období 2008-2009 měla nejvíce 

negativní vliv na celkovou nákladovost podniku položka změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích obdobích, a to ve výši 

127,14 %. To bylo zapříčiněno tvořením rezerv na nepříznivý vývoj v tržním prostředí. 

V letech 2009-2011 měla nejvíce negativní vliv na celkovou nákladovost položka změna 

stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti, kdy v období 2009-2010 byla tato 

položka ve výši -60,43 % a v období 2010-2011 ve výši -121,25 %. V období 2011-2012 je 

položka změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti v kladné hodnotě, a to 

120,42 %. V případě negativních položek bych usilovala o zamezení nebo případně 

o snížení těchto položek a naopak u pozitivně působících položek o postupné prohlubování 

nebo o udržování stavu.  

Posledním hodnotícím ukazatelem pro podnik Unigeo, a.s. byly bankrotní modely, 

kdy jsem se zaměřila na propočet podle Altmanova Z-score, Tafflerova modelu a nakonec 

Indexu důvěryhodnosti. Altmanovo Z-score se v celém sledovaném období pohybuje 

v mezích od 1,68 do 2,15, což znamená, že se řadí do pásma tzv. šedé zóny. Nejvíce tuto 

situaci ovlivnil ukazatel x5, který se vypočítá poměrem celkové tržby k celkovým aktivům. 

Hodnoty Tafflerova modelu neklesly pod mez 0,3, což tedy znamená, že v tomto případě je 

nízká pravděpodobnost bankrotu. V letech 2011 a 2012 se hodnota Tafflerova modelu 

dokonce zvýšila na 0,6. V období 2008-2010 index důvěryhodnosti nepřesáhl hodnoty 1,6, 

proto se řadí do pásma tzv. šedé zóny. V roce 2011 stoupl index důvěryhodnosti na 2,67 

a v roce 2012 na hodnotu 3,47, což znamená, že překročil mez 1,6 a tvoří tak hodnotu 

podniku. To bylo zapříčiněno především ukazatelem x2, který se vyjadřuje poměrem EBIT 

k nákladovým úrokům.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést a vyhodnotit analýzu ekonomických výsledků 

hospodaření podniku Unigeo, a.s. a následně kriticky zhodnotit jednotlivé výroční zprávy 

za období 2008 až 2012. Zdrojem informací pro vypracování finanční analýzy byly 

základní výkazy, a to rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Celková situace společnosti byla 

rozebrána podle předem zvolených ukazatelů, a to poměrových, kdy jsem se zaměřila na 

likviditu, rentabilitu, aktivitu a v neposlední řadě na finanční stabilitu neboli zadluženost. 

Následně bylo provedeno celkové zhodnocení firmy, pomocí Du Pontova pyramidálního 

rozkladu a na závěr byly použity vybrané bankrotní modely.  

Podnik Unigeo, a.s. je akciovou společností s více než než 60-ti letou tradici, jehož 

historie se datuje již od roku 1951. Tento podnik zastupuje zejména svou pracovní činnost 

do oblastí několika oborů, a to geologie, těžba ložisek nerostných surovin, ochrana 

životního prostředí, geotechnické a stavební práce, vrtné práce, laboratorní práce 

a inženýrské činnosti. 

Z vypočtených výsledků je patrné, že podnik je rentabilní, a to tak, že 

v jednotlivých letech dochází k zvyšování všech tří rentabilit, tedy rentability vlastního 

kapitálu, rentability celkového kapitálu a rentability tržeb. Za nejvíce pozitivní lze označit 

rentabilitu vlastního kapitálu v letech 2011, kdy tato hodnota dosáhla 7,14 %, a 2012, kdy 

procentuální vyjádření této hodnoty je 8,47 %. Nejméně pozitivní pro podnik byla v roce 

2008 rentabilita tržeb, kdy tento ukazatel byl ve výši 1,72 %. 

Největších problémů z řad poměrových ukazatelů dosahuje oblast aktivity, kdy 

doba obratu pohledávek dosahuje větších hodnot než doba obratu závazků, což není 

pro podnik prospěšné. V segmentu činnosti podniku Unigeo, a.s. je bohužel doba splatnosti 

60 až 90 dnů běžná, dokonce někdy bývá větší, což představují výsledné hodnoty, které 

v případě roku 2009 vyšly 150 dnů. Společnost by se měla zaměřit na snížení této doby 

obratu pohledávek nebo alespoň sjednotit na hodnotu doby obratu závazků. V tomto 

případě doporučuji, aby firma brala větší ohled na inkaso pohledávek, anebo, začala 

většími částky sankciovat dlužníky po lhůtě splatnosti. Pravidelně by také měla sledovat 

insolvenční rejstřík, zda-li v něm nejsou její odběratelé, včetně evidovaných, tak 
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potencionálních. Sladěním těchto dvou dob obratu by společnost zlepšila svojí finanční 

situaci. 

Dalším ukazatelem, na který by se podnik měl zaměřit, je ukazatel likvidity, kde 

vypočtené hodnoty v oblasti pohotové likvidy převyšují své hranice. Doporučené rozmezí 

pro tuto likviditu je 1-1,5, které není dodrženo v celém sledovaném období. V roce 2008 je 

tato hodnota ve výši 1,81, což sice není v doporučeném rozmezí, ale dá se ještě tolerovat. 

Celková likvidita mimo rok 2011 se v celém sledované období pohybuje v doporučeném 

rozmezí 1,5-2,5. V roce 2011 je tato mez výrazně překročena, což mohlo být způsobeno 

nárůstem oběžného majetku. Podnik by měl usilovat o snížení těchto horních hranic 

likvidity, protože nadměrná likvidita by mohla začít snižovat rentabilitu.  

Doporučená hranice míry zadluženosti je do 70%, kdy tato hodnota byla v celém 

sledovaném období splněna, jelikož se hodnoty míry zadluženosti pohybují v mezích 

od 48,69-68,91 %. Rovněž celková zadluženost nepřekračuje v celém sledovaném období 

doporučenou nejvyšší hodnotu 50 %. Celková zadluženost se v letech 2008-2012 pohybuje 

ve výši 33-40 %. 

Z Du Pontova pyramidálního rozkladu lze vyčíst, že největší pozitivní vliv 

na celkovou nákladovost podniku v letech 2008-2011 měla položka výkonová spotřeba, 

která byla v období 2011-2012 záporná. Nejvíce negativní vliv na celkovou nákladovost 

podniku měla v období 2008-2009 položka změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. V letech 2009-2011 měla 

největší negativní vliv na celkovou nákladovost podnik položka změna stavu rezerv 

a opravných položek ve finanční oblasti. 

Ve všech třech případech bankrotních modelů vyšlo, že se podnik pohybuje 

ve sledovaném období na pozitivní hranici a tedy se neblíží bankrotu (pohybuje se v tzv. 

šedém pásmu, nebo začíná tvořit hodnotu podniku). Tyto výsledné jevy bych se snažila 

nadále udržovat. 

Závěrem bych se chtěla zmínit, že podnik Unigeo, a.s. si ve své činnosti vede dobře 

a měl by nadále pokračovat v plnění navyšování hospodářského výsledku, který 

ve sledovaném období rostl. Dále je důležité, aby se podnik věnoval postupné optimalizaci 

struktury majetku a nadále získával nové potencionální zákazníky.  
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