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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Kvazar, a. s., 

v letech 2008 – 2012. Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví podniku pomocí 

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

Du Pont pyramidálního rozkladu a bankrotních modelů. Teoretická část se zaměřuje na 

charakteristiku společnosti, jednotlivé pojmy spojené s finanční analýzou a popis zdrojů, 

ze kterých tato analýza vychází. V praktické části je provedeno zhodnocení finanční 

analýzy pomocí grafického znázornění. 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatelé, Du Pont pyramidální rozklad, 

bankrotní modely 

 

Summary 

This thesis is focused on financial analysis of the company Kvazar, a. s., as in the 

years 2008 - 2012. The aim of thesis is to evaluate the financial health of a company using 

ratio indicators and profitability, activity, liquidity and financial stability, as well as using 

a Du Pont pyramidal decomposition and bankruptcy models. The theoretical part focuses 

on the characteristics of the company, various concepts associated with financial analysis 

and description of the sources from which this analysis is based. The practical part is an 

assessment of the financial analysis using a graphical representation. 

Keywords: financial analysis, ratio indicators, Du Pont pyramidal decomposition, 

bankruptcy models 
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1. Úvod 

Finanční analýza poskytuje základní informace, podle kterých můžeme posoudit stav 

finančního zdraví podniku. Výsledky poskytnou informaci nejen samotnému podnikateli, 

ale také třetí straně, jako jsou např. investoři, věřitelé.  

„Ať již analyzujeme rozvahu, výkaz zisků a ztrát či přehled o cash flow, je nutné mít 

stále na paměti, že zdrojem pro všechny navazující analýzy jsou právě tyto výkazy (spolu 

s výroční zprávou) a bude zcela jistě zapotřebí se k nim během analýzy vracet.“ [1] 

„Finanční analýza v žádném případě není pouze aplikace několika dobře známých 

postupů, ale mnohem spíše cyklem, kdy se v každém kroku může objevit nějaká důležitá 

souvislost, která nám umožní firmu vidět poněkud jinak a donutí nás některé předchozí 

kroky přehodnotit.“ [1] 

Základem pro hodnocení firmy při žádosti o podnikatelský úvěr u banky jsou 

ukazatelé finanční analýzy. Od jejich výsledku se také odvíjí cena, kterou za bankovní 

produkty zaplatíme. Také při žádosti o dotaci z fondů Evropské unie je nutné provést 

finanční analýzu.  

Cílem mé diplomové práce je provést finanční analýzu společnosti Kvazar, a. s., 

v letech 2008 – 2012. Finanční analýza bude provedena pomocí poměrových ukazatelů, Du 

Pont pyramidálního rozkladu a bankrotních modelů.  

Tato práce je rozdělena do pěti kapitol, které se zaměřují na charakteristiku 

společnosti, teoretickou část a praktickou část.  

Po úvodu následuje druhá kapitola, která se bude zabývat již zmíněnou 

charakteristikou společnosti.  

Třetí kapitolou bude analýza dosavadního finančního stavu firmy, kde ujasním 

pojmy, které s ní souvisí. Dále se budu zabývat poměrovými ukazateli, a to rentabilitou, 

likviditou, aktivitou a finanční stabilitou, Du Pont pyramidálním rozkladem a také 

bankrotními modely. 

Předposlední, tedy čtvrtou kapitolou bude vyhodnocení, kde se zaměřím na dosažené 

výsledky, které budou také znázorněny graficky.  
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Poslední kapitolou, která tuto diplomovou práci zakončí, bude závěr, kde dojde ke 

shrnutí dosažených výsledků.  
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2. Charakteristika podniku 

2.1. Základní informace 

Společnost KVAZAR, a. s., byla založena v roce 1990 fyzickými osobami bez 

majetkové či finanční účasti jiného podniku. Hlavní činnosti společnosti je realizace 

stavebních prací pro soukromé osoby, státní sektor i průmyslové podniky. Od roku 1997 je 

veškerá činnost firmy řízená podle mezinárodních norem systému ISO, které zaručují 

dodržování technologické kázně a kvality používaných materiálů ve všech fázích realizace 

díla. 

Sídlo společnosti je Ostrava – Kunčičky, Střádalů 26, 718 00. Společnost má 

základní kapitál ve výši 4 800 000 Kč.  

 

 

Obrázek č. 1: Logo společnosti, Zdroj: [9] 

 

KVAZAR, a. s. je první stavební firmou v republice, které byl udělen 

k 1. 10. 1998 na základě auditu, který provedla holandská firma KEMA Registred 

Quality certifikát ISO 9002 registrovaný mezinárodní certifikační síti IQNET. 

Společnost se podílí 60 % na základním kapitálu na podnikání společnosti 

Kvazar SQ s. r. o. se sídlem v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo námestie 1681, 

Slovenská republika. Obchodní podíl ve společnosti byl oceněn metodou ekvivalence 

k 31. 12. 2011 a činí 208 000 Kč.  

Součástí KVAZAR, a. s. se od začátku roku 2012 stala firma Podrygala – 

PROMS, která ukončila svou samostatnou existenci. Všichni její zaměstnanci se 

převedli do zaměstnaneckého poměru, ve společnosti KVAZAR. Zaměstnancům je 

zajišťována řada odborných školení a také kurz angličtiny. Všichni zaměstnanci se 

účastní pravidelně školení BOZP a vybraní zaměstnanci školení řidičů. 
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2.2. Organizační struktura 

 

 

Obrázek č. 2: Organizační struktura, Zdroj: [8] + vlastní zpracování  

 

2.3. Realizované stavební práce 

V této kapitole můžeme vidět z hlediska realizovaných stavebních prací přehled 

některých staveb, které mimo jiné společnost prováděla v letech 2008 – 2012. 
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Tabulka č. 1: Přehled staveb 

 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

  

2011

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2012

Bohumín ŽDB Group a. s., Bohumín 3 550

Obytný dům správce 
Kunčice pod 

Ondřejníkem
p. Horák 2 140

Linka na výrobů drátu ŽDB

Ostrava - Kunčice
Arcelor Mittal Ostrava, a. 

s.
7 735

Úprava kyselinového hospodářství 

linky Ruther
Frýdek - Místek

Arcelor Mittal Frýdek - 

Místek, a. s.
2 865

Zkrácení cyklu výroby naftovodných 

trubek

Ostrava - Nová Bělá Viladomy Geminy, s. r. o. 26 360

Obnova výrobního zařízení na výrobu 

drátu
Bohumín ŽDB Group a. s. 3 750

Viladomy Gemini

Bartošovice Ing. Vladan Mácha 4 770

Rekonstrukce a modernizace mořírny 

VJ TPD
Bohumín ŽDB Group a. s. 4 517

Malá vodní elektrárna

Bohumín ŽDB Group a. s. 62 930

Zabezpečení benzolky proti dotaci 

závadných látek
Ostrava - Kunčice Arcelor Mittal Ostrava, a. s. 20 900

Rekonstrukce a modernizace mořírny 

VJ TPD

Viladomy Gemini Ostrava - Nová Bělá Viladomy Geminy, s. r. o. 6 086

Rekonstrukce objektů pro společnost 

NAM systém
Horní Suchá NAM systém, a. s. 32 418

Angiolinka Městské nemocnice 

Ostrava
Ostrava

Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková 
3 185

Oprava budovy strojovny pomocného 

těžního stroje v areálu Bezruč
Ostrava DIAMO, státní podnik 1 850

Rekonstrukce objektů pro společnost 

NAM systém
Horní Suchá NAM systém, a. s. 17 035

5 047Statutární město OstravaOstrava

Bohumín

Služebna městské policie

Realizace manipulačních ploch včetně 

zpevněných ploch

BONATRANS GROUP a. 

s. 
13 037

Rok Název stavby Místo realizace Investor
Fin. objem 

[mil. Kč]
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3. Analýza dosavadního finančního stavu firmy 

Než se dostaneme k samotné finanční analýze firmy, věnovala bych se teoretickému 

vysvětlení finanční analýzy. 

3.1. Finanční analýza 

Finanční analýza představuje významnou část finančního řízení podniku, neboť 

zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. 

Je spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje data a informace pro finanční 

rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztrát 

a cash flow. [4] 

Finanční analýza se zajímá o firemní minulost, současnost a předpovídá budoucí 

finanční podmínky. Hlavním cílem je připravit podklady pro kvalitní rozhodování 

o fungování podniku. Existuje úzká spojitost mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku. 

Účetnictví přináší do určité míry přesné hodnoty peněžních údajů, které se však vztahují 

pouze k jednomu časovému okamžiku. Aby mohla být tato data využita pro hodnocení 

finančního zdraví podniku, musí projít finanční analýzou. [5] 

3.1.1. Rozvaha 

Je účetní výkaz, který zachycuje stav aktiv a pasiv vždy k určitému datu. Zpravidla 

se sestavuje k poslednímu dni každého roku. Jedná se tedy o získání věrného obrazu ve 

třech oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích financování a finanční situaci 

podniku. V majetkové situaci podniku zjišťujeme např. optimálnost složení majetku, v čem 

je majetek vázán, jak je oceněn, na kolik je opotřeben, jak rychle se obrací. U zdrojů 

financování, nás zajímá výše vlastních a cizích zdrojů financování a jejich struktura. Při 

zjišťování informací, jestli podnik dosáhl zisku, případně jak jej rozdělil nebo jestli je 

schopen dostat svým závazkům hovoříme o finanční situaci podniku. [5] 
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Tabulka č 2: Struktura rozvahy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.2. Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka tvoří písemný přehled o výnosech, nákladech 

a výsledku hospodaření za určité období. Sestavuje se pravidelně v ročních či kratších 

intervalech. Významným podkladem pro hodnocení ziskovosti firmy jsou právě informace 

z výkazu zisku a ztráty. Strukturu tvoří hned několik výsledku hospodaření, které se od 

sebe liší tím, jaké náklady a výnosy obsahují. [5] 

 

Tabulka č. 3: Struktura výkazu zisku a ztráty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Aktiva Pasiva

Pohladávky za upsaný vlastní kapitál Vlastní kapitál

Stálá aktiva Základní kapitál

Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy

Dlouhodobý nehmotný majetek Fondy ze zisku

Dlouhodobý finančn majetek Hospodářský výsledek minulých let

Oběžná aktiva Hospodářský výsledek běžného období

Zásoby Cizí zdroje

Pohledávky Rezervy

Krátkodobý finanční majetek Závazky

Peněžní prostředky Bankovní úvěry a výpomoci

Ostatní aktiva Ostatní pasiva

Časové rozlišení Časové rozlišení

Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

 + obchodní marže

 + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

 - provozní náklady

 = Provozní výsledek hospodaření

 + výnosy z finanční činnosti

 - náklady z finanční činnosti

 = Finanční výsledek hospodaření

 - daň z příjmu za běžnou činnost

 = Výsledek hospodaření za běžnou činnost

 + mimořádné výnosy

 - mimořádné náklady

 - daň z mimořádné činnosti

 = Mimořádný výsledek hospodaření

 = Výsledek hospodaření za účetní období
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3.1.3. Cash flow 

Účetní výkaz, který srovnává příjmy s výdaji za určité období. Slouží tedy 

k posouzení skutečné finanční situace podniku. Výkaz lze rozdělit na tři části, a to: 

provozní, investiční a finanční činnost. [5]  

 

Tabulka č. 4: Struktura cash flow 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2. Metody finanční analýzy 

K základním metodám finanční analýzy patří: 

 analýza stavových ukazatelů: 

 analýza trendů (horizontální analýza) 

 procentní rozbor (vertikální analýza) 

 analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 analýza fondů finančních prostředků 

 analýza cash flow 

 analýza jednotlivých poměrových ukazatelů 

 analýza finanční stability podniku 

 analýza likvidity a platební schopnosti podniku 

Výkaz cash flow

 +  čistý zisk

 + odpisy

 - změna stavu zásob

 - změna stavu pohledávek

 + změna stavu krátkodobých závazků

 = Cash flow z provozní činnosti

 - přírůstek dlouhodobých aktiv

 = Cash flow z investiční činnost

 + změna bankovních úvěrů

 + změna nerozděleného zisku minulých let

 - dividendy

 - emise akcií

 = Cash flow z finanční činnosti

 = Cash flow celkem
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 analýza rentability 

 analýza ukazatelů aktivity 

 analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow 

 analýza soustav ukazatelů 

 Du Pontův pyramidální rozklad [2] 

V diplomové práci se budu zabývat analýzou jednotlivých poměrových ukazatelů 

a analýzou soustav ukazatelů. 

3.3. Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma nebo 

více ukazateli pomocí jejich podílů. Nejčastěji vychází z účetních dat, tedy rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty. Tato analýza je nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou 

finanční analýzy, neboť nám umožní získat rychlý přehled o základních finančních 

charakteristikách firmy. [6] 

V této části se budu dále věnovat analýze rentability, aktivity, likvidity a finanční 

stability.  

3.3.1. Ukazatelé rentability 

Zachycují schopnost podniku produkovat zisk a zhodnocovat jim kapitál do podniku 

vložený. Obecně je rentabilita vyjadřována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 

Rentabilita vlastního kapitálu, označována ROE poskytuje informace o zúročení 

vlastního kapitálu a je vrcholovým ukazatelem Du Pontova pyramidálního rozkladu. 

Ukazatel rentabilita celkových aktiv, který bývá označován ROA, je považován za 

rozhodující míru rentability, protože srovnává zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou tyto aktiva financovány. 

Posledním ukazatelem rentability je rentabilita tržeb, označována také ROS, která 

charakterizuje úspěšnost podniku na trhu. [2] 

 

                                
    

               
     [ ]    (1) 
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 Tabulka č. 5 znázorňuje vstupní údaje pro výpočet ROE, ROA a ROS v tis. Kč. 

 

Tabulka č. 5: Vstupní hodnoty pro výpočet rentability 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

zisk 11 605 1 029 2 848 1 994 2 146 

vlastní kapitál 29 905 30 758 33 432 34 206 36 277 

celková aktiva 46 127 50 664 52 166 46 231 52 729 

tržby 114 765 78 114 108 083 68 784 69 357 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

 

Následující tabulka udává výsledky jednotlivých rentabilit v procentech za sledované 

období.  

  

Tabulka č. 6: Ukazatelé rentability 

(v %) 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 38.8062 3.3455 8.5188 5.8294 5.9156 

ROA 25.1588 2.0310 5.4595 4.3131 4.0699 

ROS 10.1120 1.3173 2.6350 2.8989 3.0941 

     Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2. Ukazatelé aktivity 

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy pomocí celkové rychlosti jejich 

obratu nebo rychlosti obratu jejich jednotlivých složek a tím hodnotí vázanost kapitálu 

v určitých formách aktiv. Tyto ukazatelé uvádějí, kolikrát se obrátí majetek za stanovený 

časový interval – počet obrátek, nebo měří dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán 

– doba obratu, která se vyjadřuje ve dnech. Mezi nejčastěji používané ukazatelé patří: doba 

obratu pohledávek, závazků a zásob. [2] 
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Obrat pohledávek udává, jak rychle jsou pohledávky přeměněny v peněžní 

prostředky. 

Doba obratu pohledávek ukazuje, kolik dní se ve formě pohledávek vyskytuje 

majetek v podniku resp., za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. [4] 

Doba obratu závazků je doba, která uplyne v průměru mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou. [2] 

Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána a znova 

uskladněna. [6] 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby nebo jejich prodeje. 

 

                  
     

                     
     (4) 

                        
   

                
     [   ]   (5) 

               
     

       
       (6) 

                     
   

             
     [   ]    (7) 

             
     

      
        (8) 

                   
   

           
     [   ]     (9) 

 

V tabulce č. 7 můžeme vidět vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů aktivity, které 

jsou uvedeny v tis. Kč. 
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Tabulka č. 7: Vstupní hodnoty pro výpočet aktivity 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

tržby 114 765 78 114 108 083 68 784 69 357 

krátkodobé pohledávky 16 991 35 669 35 810 21 404 30 943 

závazky 16 158 18 425 17 272 9 943 15 970 

zásoby 2 864 257 3 662 90 109 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

 

Následující tabulka zobrazuje výsledky jednotlivých dob obratů, které jsou uvedeny 

ve dnech. 

  

Tabulka č. 8: Ukazatelé aktivity 

(ve dnech) 2008 2009 2010 2011 2012 

doba obratu pohledávek 54.0384 166.6690 120.9316 113.5796 162.8415 

doba obratu závazků 51.3891 86.0937 58.3281 52.7622 84.0441 

doba obratu zásob 9.1087 1.2009 12.3667 0.4776 0.5736 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.3. Ukazatelé likvidity 

Likvidita je brána jako schopnost jednotlivých položek aktiv přeměnit se na peníze, 

přičemž se předpokládá, že tyto získané peněžní prostředky zajistí podniku solventnost, 

tedy schopnost uhradit dluhy v okamžiku jejich splatnosti. Podmínkou solventnosti je, aby 

měl podnik část svých aktiv vázán ve formě peněz nebo ve formě pohotově přeměnitelné 

v peníze. [2] 

Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně, měří schopnost podniku hradit právě 

splatné dluhy. Likvidita je zajištěna alespoň při hodnotě ukazatele 0,2. 

U pohotové likvidity neboli likvidity 2. stupně, by hodnota tohoto ukazatele neměla 

klesnout pod 1. 

Běžná likvidita, také nazývána likvidita 3. stupně, ukazuje, kolikrát oběžná aktiva 

pokryjí krátkodobé závazky. Ukazatel hodnotí budoucí solventnost podniku a je postačující 

pro hodnotu vyšší než 1,5. [6] 
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V následující tabulce jsou uvedeny vstupní údaje pro výpočet likvidity v tis. Kč. 

 

Tabulka č. 9: Vstupní hodnoty pro výpočet likvidity 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

krátkodobý finanční majetek 17 390 8 935 4 379 16 495 15 058 

krátkodobé závazky 15 970 18 287 15 367 9 083 14 065 

pohledávky 20 358 36 976 40 216 24 091 32 854 

oběžná aktiva 40 612 46 168 48 257 40 676 48 021 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

 

Tabulka obsahuje výsledky likvidity 1., 2. a 3. stupně v letech 2008 – 2012. 

 

Tabulka č. 10: Ukazatelé likvidity 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Likvidita 1. stupně 1.0889 0.4886 0.2850 1.8160 1.0706 

Likvidita 2. stupně 2.3637 2.5106 2.9020 4.4683 3.4065 

Likvidita 3. stupně 2.5430 2.5246 3.1403 4.4783 3.4142 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.4. Ukazatelé finanční stability  

Pojmem finanční stabilita neboli zadluženost se vyjadřuje skutečnost, že podnik ke 

své činnosti používá cizí zdroje. Použití jen vlastního kapitálu totiž sebou nese snížení 

celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování jen z cizích zdrojů je spojeno 

s obtížemi při jeho získávání. Analýza zadluženosti porovnává položky rozvahy a na jejich 

základě zjistí, do jaké míry jsou aktiva financována cizími zdroji. [5] 
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Celková zadluženost ukazuje, jak jsou věřitelé chráněni pro případ platební 

neschopnosti. Hodnota ukazatele by neměla přesáhnout 70%. 

Míra zadluženosti je významným ukazatelem zejména pro banky, aby posoudily, zda 

poskytnout úvěr či nikoli. Optimální stav je, když je hodnota vlastního kapitálu vyšší než 

hodnota cizích zdrojů. 

Koeficient samofinancování sleduje, jakým způsobem podnik financuje svá aktiva. 

Vysoká hodnota ukazuje vysokou stabilitu společnosti, ale tím, že je vlastní kapitál 

nejdražší způsob financování, má tato vysoká hodnota ukazatele nepříznivý vliv na 

rentabilitu podniku. Nízká hodnota ukazatele znamená podnikání s vyšším rizikem úpadku, 

ale pro akcionáře nebo podniky znamená vyšší zisky. Hodnota tohoto ukazatele by neměla 

klesnout pod 30%.  
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Následující tabulka zobrazuje vstupní hodnoty pro výpočet finanční stability, které 

jsou uvedeny v tis. Kč. 

  

Tabulka č. 11: Vstupní hodnoty pro výpočet finanční stability 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

cizí zdroje 16 158 18 425 17 272 9 943 15 970 

celková aktiva 46 127 50 664 52 166 46 231 52 729 

vlastní kapitál 29 905 30 758 33 432 34 206 36 277 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

V následující tabulce můžeme vidět výsledky ukazatelů finanční stability, které jsou 

uvedeny v procentech.  
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Tabulka č. 12:Ukazatelé finanční stability 

(v %) 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 35.0294 36.3670 33.1097 21.5072 30.2869 

Míra zadluženosti 54.0311 59.9031 51.6631 29.0680 44.0224 

Koef. samofinancování 64.8319 60.7098 64.0877 73.9893 68.7990 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4. Analýza soustav ukazatelů 

Do analýzy soustav ukazatelů řadíme Du Pontův pyramidální rozklad. Pyramidální 

rozklad vychází z názoru, že cílem vrcholového managementu je maximalizovat výnos na 

vlastní kapitál.  Pyramidová struktura poskytuje syntetický pohled na finanční situaci 

podniku a ukazuje základní vazby mezi jednotlivými oblastmi finančního řízení. Výhodou 

Du Pontova pyramidálního rozkladu je, že na základě malého počtu ukazatelů lze dojít 

k závěrům strategického charakteru, které se týkají finančního vývoje celého podniku. [2] 

Cílem pyramidových soustav je popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů 

a také analyzování složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah do 

jednoho ukazatele se pak projeví v celé vazbě. Poprvé byl pyramidový rozklad použitý 

v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs a dodnes zůstává nejtypičtějším rozkladem 

právě Du Pont rozklad. Du Pontův rozklad je zaměřen na rozklad rentability vlastního 

kapitálu a vymezení jednotlivých položek vstupujících do tohoto ukazatele. [5] 

Postup výpočtu v jednotlivých krocích je uveden v příloze č. 3. 
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Obrázek č. 3: Du Pontův pyramidální rozklad, Zdroj: [2] + vlastní zpracování 

3.5. Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do této soustavy patří bonitní a bankrotní modely. Není možné říci, že by mezi 

těmito dvěma modely existoval veliký rozdíl, neboť oba modely, přiřadí firmě číselnou 

charakteristiku, podle které posuzují finanční zdraví firmy. Rozdíl tedy spočívá v tom, 

k jakému účelu byly vytvořeny.  
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Bonitní modely si kladou za cíl stanovit, zda se firma řadí mezí dobré či špatné 

firmy. Pro stanovení musí firma umožňovat srovnatelnost s ostatními firmami v rámci 

stejného oboru podnikání.   

Bankrotní modely informují uživatele o tom, zda je firma v dohledné době ohrožena 

bankrotem. Vychází z toho, že každá firma, která je ohrožena bankrotem, vykazuje znaky 

typické pro bankrot již určitý čas před touto situací. K nejčastějším znakům patří problémy 

s běžnou likviditou, problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu, výše čistého 

pracovního kapitálu. [5] 

Ve své diplomové práci se budu zabývat pouze bankrotními modely, a to 

Altmanovým, Tafflerovým modelem a modelem „IN“. 

3.5.1. Altmanův model 

Altmanova formule bankrotu, nazývaná také Z-skóre, vychází z diskriminační 

analýzy. Výsledkem je rovnice, do které se dosazují výsledky finančních ukazatelů, podle 

kterých se dá o firmě předpovídat, zda se jedná o prosperující firmu do budoucna, nebo 

o firmu, které hrozí bankrot. Altmanův model vyjadřuje finanční situaci firmy a bývá 

doplňující faktorem při finanční analýze firmy. [1] 

 

                                    (16) 

kde: 

A = pracovní kapitál / celková aktiva 

B = zisk po zdanění / celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

D = tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy 

E = celkové tržby / celkové aktiva 
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Následující tabulka zobrazuje vstupní hodnoty pro výpočet Altmanova modelu 

v tis. Kč.  

 

Tabulka č. 13: Vstupní hodnoty pro výpočet Altmanova modelu 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

pracovní kapitál 40 612 46 168 48 257 40 676 48 021 

celková aktiva 46 127 50 664 52 166 46 231 52 729 

zisk po zdanění 11 605 1 029 2 848 1 994 2 146 

zisk před zdaněním a úroky 14 749 1 234 3 561 2 485 2 349 

tržní hodnota vl. kapitálu 29 905 30 758 33 432 34 206 36 277 

celkové dluhy 16 158 18 425 17 272 9 943 15 970 

celkové tržby 114 765 78 114 108 083 68 784 69 357 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

 

V následující tabulce můžeme vidět výsledky Altmanova modelu. 

 

Tabulka č. 14: Altmanův model 

  2008 2009 2010 2011 2012 

A 0.8804 0.9113 0.9251 0.8798 0.9107 

B 0.5403 0.0203 0.0546 0.0431 0.0407 

C 0.1481 0.0244 0.0683 0.0538 0.0445 

D 0.9292 1.6694 1.9356 3.4402 2.2716 

E 0.1793 1.5418 2.0719 1.4878 1.3153 

Z 4.2222 5.1376 6.0232 6.2283 5.3589 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle hodnoty výsledku můžeme firmu zařadit do spektra podle tabulky č. 9. 

 

Tabulka č. 15: Výsledná klasifikace firmy 

Z > 2.99 uspokojivá finanční situace 

1.81 < Z < 2.99 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z < 1.81 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.2. Tafflerův model 

Tafflerův model byl poprvé publikován roku 1977 a využívá 4 poměrové ukazatele. 

Tento model existuje ve dvou tvarech, a to v základním nebo modifikovaném tvaru. [5]  

Pro výpočet jsem zvolila modifikovaný tvar.  

 

                                      (17) 

kde: 

  = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

   = oběžná aktiva / cizí kapitál 

   = krátkodobé závazky / celková aktiva 

   = tržby celkem / celková aktiva 

 

Následující tabulka zobrazuje vstupní hodnoty pro výpočet Tafflerova modelu, které 

jsou uvedeny v tis. Kč.  

  

Tabulka č. 16: Vstupní hodnoty pro výpočet Tafflerova modelu 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

zisk před zdaněním 14 749 1 234 3 561 2 485 2 349 

krátkodobé závazky 15 970 18 287 15 367 9 083 14 065 

oběžná aktiva 40 612 46 168 48 257 40 676 48 021 

cizí kapitál 16 158 18 425 17 272 9 943 15 970 

celková aktiva 46 127 50 664 52 166 46 231 52 729 

tržby celkem 114 765 78 114 108 083 68 784 69 357 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

Výsledky Tafflerova modelu v jednotlivých letech můžeme vidět v následující 

tabulce.  
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Tabulka č. 17:Tafflerův model 

  2008 2009 2010 2011 2012 

R1 0.9235 0.0675 0.2317 0.2736 0.1670 

R2 2.5134 2.5057 2.7939 4.0909 3.0070 

R3 0.3462 0.3609 0.2946 0.1965 0.2667 

R4 2.4880 1.5418 2.0719 1.4878 1.3153 

Z 1.2766 0.6732 0.8706 0.9502 0.7379 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle výsledné hodnoty, můžeme firmu zařadit do následující tabulky. 

 

Tabulka č. 18: Výsledná klasifikace firmy 

Z > 0.3 malá pravděpodobnost bankrotu 

Z < 0.2 lze očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5.3. Model „IN“ 

Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými a jeho cílem je vyhodnotit 

v českém prostředí finanční zdraví českých firem. Jedná se o výsledek analýzy 

24 významných matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a praktické 

zkušenosti z analýz více než tisíce českých firem. Kromě věřitelského modelu existuje také 

model vlastnický, který vychází z názoru, že z investorského hlediska není prvotní obor 

podnikání, ale schopnost nakládat se svěřenými finančními prostředky. [5]  

Pro výpočet jsem zvolila tento vlastnický model. 

 

       −                                       (18) 

 

kde: 

V1 = cizí zdroje / aktiva 

V2 = EBIT / aktiva 
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V3 = výnosy / aktiva 

V4 = (oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)) 

Následující tabulka zobrazuje vstupní hodnoty pro výpočet modelu IN 99 uvedené 

v tis. Kč.  

 

Tabulka č. 19: Vstupní hodnoty pro výpočet modelu IN 99 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

cizí zdroje 16 158 18 425 17 272 9 943 15 970 

aktiva 46 127 50 664 52 166 46 231 52 729 

EBIT 14 623 1 022 3 409 2 133 1 975 

výnosy 114 765 78 114 108 083 68 784 69 357 

oběžná aktiva 40 612 46 168 48 257 40 676 48 021 

krátkodobé závazky 15 970 18 287 15 367 9 083 14 065 

krátkodobé bank. úvěry 0 0 0 0 0 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

 

Výsledky modelu IN 99 poskytuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 20: Model IN 99 

  2008 2009 2010 2011 2012 

V1 0.3503 0.3637 0.3311 0.2151 0.3029 

V2 0.3170 0.0202 0.0653 0.0461 0.0375 

V3 2.4880 1.5418 2.0719 1.4878 1.3153 

V4 2.5430 2.5246 3.1403 4.4783 3.4142 

IN 99 2.6786 0.8655 1.3369 0.9902 0.8500 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnocení výsledků IN 99 můžeme vidět v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 21: Výsledná klasifikace firmy 

IN > 2.07 podnik s dobrým finančním zdravím 

0.684 < IN ≤ 2,07 potenciální problémy 

IN ≤ 0.684 projev finanční neduživosti 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4. Vyhodnocení 

V této kapitole se budu věnovat výsledkům finanční analýzy firmy Kvazar, a. s., 

které byly dosaženy v letech 2008 – 2012. Pro zjištění finančního zdraví podniku jsem 

provedla finanční analýzu pomocí jednotlivých poměrových ukazatelů, pomocí Du Pont 

pyramidálního rozkladu a nakonec pomocí bankrotních modelů.  

4.1. Ukazatelé rentability 

Následující graf ukazuje výsledky ukazatelů rentability. Jedná se o ukazatele ROE, 

ROA a ROS v procentech. 

 

Graf č. 1: Ukazatelé rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu můžeme vidět, že ROE, ROA i ROS dosahovaly nejvyšší hodnoty v prvním 

sledovaném období, tedy v roce 2008. Na první pohled je patrné, že všichni ukazatelé 

dosahují kladných hodnot, což znamená, že podnik zhodnocuje kapitál vložený do podniku 

ve všech letech.  

Ukazatel ROE, který vyjadřuje rentabilitu vlastního kapitálu, je ovlivněn především 

vývojem zisku. Cílem každé společnosti by mělo být maximalizovat zisk s minimem 
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vloženého vlastního kapitálu, a proto by bylo vhodné, kdyby ukazatel ROE měl stoupající 

tendenci. V roce 2008 měl tento ukazatel nejvyšší hodnotu (38,81%), a to díky tomu, že 

měl nejvyšší zisk za sledované období a to 11 605 000 Kč, ale také nejnižší hodnotu 

vlastního kapitálu, který dosahoval 29 905 000 Kč. Naopak nejhorší rentability vlastního 

kapitálu dosáhla společnost v následujícím roce, tedy v roce 2009, kdy se rentabilita 

propadla na pouhých 3,35%. To bylo způsobeno poklesem zisku, který klesl o 91,13 % 

a dosáhl pouze 1 029 000 Kč. Oproti roku 2009 se ROE v dalších letech mírně zvýšilo, ale 

již nedosáhlo hodnoty prvního sledovaného období. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

by měla být vyšší než rentabilita celkových aktiv (ROA), což společnost po celou dobu 

sledování splňuje.  

Ukazatel ROA, vyjadřující rentabilitu celkových aktiv, dosáhl nejlepšího zhodnocení 

také v roce 2008, kdy měl hodnotu 25,16%. V ostatních letech ukazatel ROA dosahoval 

výrazně nižších hodnot, než v roce 2008. To bylo způsobeno zejména poklesem zisku 

a nárůstem celkových aktiv. 

Ukazatel ROS, který vyjadřuje rentabilitu tržeb, má podobný průběh jako předchozí 

dva ukazatelé. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2008, a to 10,11%, protože tržby i zisk 

dosahovaly nejlepší hodnoty za sledované období. I přesto, že v roce 2010 činily tržby 

108 083 000 Kč, což je jen o něco méně, než v roce 2008, rentabilita tržeb byla jen 2,68%. 

To bylo zapříčiněno ziskem, který činil pouze 2 848 000 Kč.   

4.2. Ukazatelé aktivity 

Graf znázorňuje výsledky ukazatelů aktivity, a to dobu obratu pohledávek, dobu 

obratu závazků a dobu obratu zásob ve dnech. 
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Graf č. 2: Ukazatelé aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu pohledávek, která se udává ve dnech, nám říká, za kolik dnů v průměru 

uhradí odběratelé své pohledávky. Doba splatnosti se pohybuje od 55 dní, které byly v roce 

2008 do 167 dní v roce 2009. Můžeme tedy říci, že odběratelé své pohledávky platili 

nejrychleji v roce 2008. Jelikož ve všech dalších sledovaných letech byla doba obratu 

pohledávek několikrát delší, měla by se firma Kvazar, a. s., snažit snižovat počet dnů 

čekajících na peněžní prostředky, a to tak, že se bude snažit snížit dobu splatnosti 

vydaných faktur. 

Doba obratu závazků charakterizuje platební disciplínu společnosti, tedy za kolik dní 

v průměru uhradí své závazky. Z grafu můžeme vidět, že průměrná doba splacení má 

kolísavou tendenci. Nejrychleji firma splácela své závazky v roce 2008, kdy průměrná 

doba splácení činila 52 dní.  

Posledním ukazatelem je doba obratu zásob, která udává, za kolik dní v průměru 

prodá podnik své zásoby. Doba obratu zásob se pohybuje v rozmezí 1 – 13 dní. Jelikož 

měly zásoby klesající tendenci, tak v posledních dvou letech je doba obratu těchto zásob 

téměř nulová.  
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4.3. Ukazatelé likvidity 

Následující graf znázorňuje dosažené výsledky ukazatelů likvidity. Likviditu 1., 2. 

a 3. stupně, neboli likviditu okamžitou, pohotovou a běžnou v jednotlivých letech. 

 

Graf č. 3: Ukazatelé likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Likvidita 1. stupně, tedy okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 

doporučených hodnot, které jsou 0,2 – 1. Můžeme říci, že v letech 2009 a 2010 toto 

splňuje. Naopak v letech 2008 a 2012 se firma nachází nad touto hranicí doporučených 

hodnot a v roce 2011 dosahuje hodnoty 1,82, což může znamenat, že firma zbytečně 

zadržuje své finanční prostředky, které by mohla investovat.  

Likvidita 2. stupně neboli likvidita pohotová, má doporučené hodnoty 1 – 1,5. 

Z grafu můžeme vidět, že všechny vypočtené hodnoty se pohybují nad touto doporučenou 

hranicí. Nejvyšší hodnoty dosahovala v roce 2011, kdy hodnota činila 4,47. To bylo 

způsobeno zejména nárůstem krátkodobého finančního majetku a poklesem krátkodobých 

závazků. Peníze na účtech v bankách se oproti roku 2010 zvýšily o 12 052 000 Kč, což 

bylo hlavní příčinou zvýšení hodnoty krátkodobého finančního majetku. Na poklesu 

krátkodobých závazků se nejvíce podílí pokles závazků z obchodních vztahů, které se 

snížily o 4 504 000 Kč, a daňové závazky a dotace, které klesly o 1 089 000 Kč.  
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Likvidita 3. stupně, tj. likvidita běžná, se pohybovala v rozmezí 2,53 – 4,48. 

Doporučené hodnoty pro tuto likviditu jsou 1,5 – 2,5. Ve všech letech se běžná likvidita 

pohybovala nad hranicí těchto doporučených hodnot. Nejvyšší hodnoty dosáhla tak jako 

u předchozích likvidit také v roce 2011. V tomto roce měla firma nejnižší hodnotu 

krátkodobých závazků, ale také oběžných aktiv. Krátkodobé závazky se snížily již 

zmíněným poklesem závazků z obchodních vztahů a daňových závazků a dotací. Oběžná 

aktiva se snížila o 7 581 000 Kč, na čemž se nejvíc podílel pokles zásob o 3 572 000 Kč. 

4.4. Ukazatelé finanční stability 

Graf ukazuje výsledky finanční stability podniku v procentech za jednotlivá období 

a to léta 2008 – 2012. 

 

Graf č. 4: Ukazatelé finanční stability 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková zadluženost udává, jaká část aktiv je krytá cizím kapitálem. Doporučená 

hodnota je 30 - 70 %. Ve všech letech kromě roku 2011 se celková zadluženost 

pohybovala v doporučených hodnotách. V již zmíněném roce 2011, hodnota 21,51% byla 

způsobena především poklesem cizích zdrojů, zejména poklesem krátkodobých závazků. 
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výhodná, jelikož chtějí, aby tento ukazatel měl co nejnižší hodnotu, neboť v případě 

likvidace podniku mají větší jistotu, že budou jejich pohledávky uspokojeny. 

Míra zadluženosti je dalším ukazatelem finanční stability. Za optimální stav můžeme 

považovat, pokud je hodnota cizích zdrojů nižší než hodnota vlastního kapitálu. V tomto 

případě byl vlastní kapitál ve všech letech vyšší než cizí zdroje. Míra zadluženosti by se 

měla pohybovat kolem 100%, ale ani v jednom roce se k této hranici nepřibližuje. Nejvyšší 

hodnoty dosáhla v roce 2009, kdy dosáhla k 59,90%. V ostatních letech byla na téměř 

stejné úrovni, ale v roce 2011 měla pouze hodnotu 29,07%. To bylo způsobeno zejména 

poklesem cizích zdrojů, které oproti roku 2009 poklesly o 8 482 000 Kč. Na tomto poklesu 

cizích zdrojů hraje největší roli pokles krátkodobých závazků z obchodních vztahů, které 

poklesly o 8 310 000 Kč.  

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti 

a jejich součet by měl dosahovat hodnoty 100%. Ve sledovaném období, se firma pohybuje 

v hodnotách 97,1% – 99,9%, takže můžeme říci, že tuto podmínku s mírnými odklony ve 

všech letech splňuje. Tento koeficient by také neměl klesnout pod hodnotu 30%, což firma 

opět splňuje. 

4.5. Du Pont pyramidální rozklad v roce 2008 – 2009 

Následující tabulka zobrazuje vstupní hodnoty v tis. Kč pro výpočet Du Pont 

pyramidálního rozkladu v roce 2008 – 2009. 

 

Tabulka č. 22: Vstupní hodnoty pro výpočet pyramidálního rozkladu v roce 2008 – 2009 

(v tis. Kč) 2008 2009 

zisk 11 605 1 029 

vlastní kapitál 29 905 30 758 

tržby 114 765 78 114 

aktiva celkem 46 127 50 664 

náklady celkem 103 160 77 085 

oběžná aktiva 40 612 46 168 

fixní aktiva 4 358 3 813 

ostatní aktiva 1 157 683 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

V následujících tabulkách můžeme vidět pyramidální rozklad v roce 2008 – 2009. 
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Tabulka č. 23: Rozklad vrcholového ukazatele 

Zdroj: vlastní zpracování 

Změna vrcholového ukazatele ve sledovaném období byla záporná a ukazatel ROE 

(rentabilita vlastního kapitálu) poklesl o -91,38%. Tuto negativní změnu ovlivnil zejména 

zisk, který poklesl z hodnoty 11 605 000 Kč na hodnotu 1 029 000 Kč, díky snížení 

provozního výsledku hospodaření o 13 601 000 Kč. 

Ukazatel ROE se dále rozkládá na ukazatele ROA a multiplikátor vlastního jmění. 

Ukazatel ROA poklesl o -93,82%, což bylo opět způsobeno poklesem zisku, ale také 

nárůstem celkových aktiv, zejména díky nárůstu pohledávek z obchodních vztahů 

o 16 116 000 Kč. Naopak ukazatel multiplikátor vlastního jmění vzrostl o 2,45%, jelikož 

hodnota celkových aktiv i vlastního kapitálu vzrostla.  

Dále se ukazatel ROA rozkládá na ziskovou marži (ROS) a obrat aktiv. Zisková 

marže působila nejvíce negativně, jelikož klesla o -75,99%, což bylo opět způsobené 

poklesem zisku. Ukazatel ROA také negativně ovlivnil obrat aktiv, který poklesl o -

 7,84%, což bylo způsobené zejména poklesem tržeb o 36 651 000 Kč.  

 

ROE

zisk/vlastní kapitál

I. (vazba součinová)

ROA

zisk/celková aktiva

Multiplikátor vl. jmění

celk. aktiva/vl. kapitál

II. (vazba součinová)

ROS

zisk/tržby

Obrat aktiv

tržby/celková aktiva

Ukazatel 2008 (0) 2009  (1) ∆ = (1)-(0)
Absolutní 

změna
log (1)/(0)

Relativní 

změna

0.3881 0.0335 -0.3546 -0.3546 -91.3790

2.4880 1.5418 -0.9462 -0.0692

1.5425 1.6472 0.1047 0.0095 0.0285 2.4492

0.2516 0.0203 -0.2313 -0.3641 -1.0930 -93.8282

-0.2078 -17.8411

0.1011 0.0132 -0.0879 -0.2949 -75.9872-0.8851
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Tabulka č. 24: Vliv změny jednotlivých nákladových položek 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkové náklady, které byly podělené tržbami, mají zápornou hodnotu a to -75,99%. 

Toto nejvíce negativně ovlivnila záporná změny položky C, což jsou osobní náklady, 

neboť se snížily o -45,80%, jelikož poklesly mzdové náklady a náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění a dále výkonová spotřeba (položka B), která se snížila o -

26,81%, díky snížení položky služeb o 28 102 000 Kč a spotřeby materiálu a energie 

o 3 074 000 Kč. Nejvíce kladně tuto změnu ovlivnila položka Q, daň z příjmu za běžnou 

činnost, která vzrostla o 21,40%. Jelikož ostatní změny byly záporné, tak tato kladná 

změna daně z příjmu nedokázala, aby ukazatel se ukazatel ROS změnil pozitivně. 

 

Tabulka č. 25: Vliv změny jednotlivých položek aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování 

V této poslední tabulce je uveden vliv změny položek aktiv, které také klesly o -

17,84%. Záporně se podílela změna fixních aktiv, ale nejvíce položku ovlivnila negativní 

změna oběžných aktiv, která klesla o -17,15%. Na této změně se nejvíce podílelo zvýšení 

Nákladovost 2008 (0) Nákladovost 2009 (1)

N / Tržby N / Tržby

0.8989 0.9868 0.0879 -0.2949 -75.9872

Kontrola celkové 

nákladovosti
103 160 77 085 0.8989 0.9868 0.0879 -0.2949 -75.9872

Relativní změnaNáklady 2008 (0) Náklady 2009 (1) ∆ = (1) - (0) Absolutní změna

B

C

D

Výkaz zisku a ztrát

N

O

Q

E

F

G

H

79 872

19 354

172

386

17 313

56 788

498

1 285

121

368

360

27

3 144 205

25

122

151

-17

56

15

-0.0001

0.0005 0.0064

0.0165

0.0015

0.0047

0.6960

0.1686

0.0015

0.0034

0.0013

0.0310 -0.1040 -26.8082

-45.7905-0.17770.0530

0.0046

0.2216

0.7270

0.0031 -0.0104

-14.3413-0.05570.0166

0.0059 -0.0197 -5.0868

0.0013

-2.6870

-1.1644-0.0045

0.0002 -0.0008 -0.2016

-1.2365

-0.0733

21.40230.0831

-0.0003

-0.0048

0.0002 0.0003 0.0001

-0.02480.00260.0274

0.00140.00160.0001

2008 (0) 2009 (1)

X / Tržby X / Tržby

tržby / aktiva celkem 0.4019 0.6486 0.2467 -0.0692 -17.8411

IV. (vazba součtová)

Fixní aktiva 4 358 3 813 0.0380 0.0488 0.0108 -0.0030 -0.7841

Oběžná aktiva 40 612 46 168 0.3539 0.5910 0.2372 -0.0666 -17.1538

Ostatní aktiva 1 157 683 0.0101 0.0087 -0.0013 0.0004 0.0968

∆ = (1) - (0)
Absolutní 

změna

Relativní 

změna
Ukazatel 2008 (0) 2009 (1)
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pohledávek z obchodních vztahů, které se zvýšily o 16 116 000 Kč. I když se na této 

negativní změně kladně podílela změna ostatních aktiv, nebyla tato změna dostačující, aby 

ovlivnila vývoj ukazatele.  

4.6. Du Pont pyramidální rozklad v roce 2009 – 2010 

V následující tabulce můžeme vidět vstupní hodnoty pro výpočet Du Pont 

pyramidálního rozkladu v roce 2009 – 2010 uvedené v tis. Kč.  

 

Tabulka č. 26: Vstupní hodnoty pro výpočet pyramidálního rozkladu v roce 2009 – 2010 

(v tis. Kč) 2009 2010 

zisk 1 029 2 848 

vlastní kapitál 30 758 33 432 

tržby 78 114 108 083 

aktiva celkem 50 664 52 166 

náklady celkem 77 085 105 235 

oběžná aktiva 46 168 48 257 

fixní aktiva 3 813 3 687 

ostatní aktiva 683 222 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

Následují tabulky ukazují Du Pont pyramidální rozklad za rok 2009 - 2010. 

 

Tabulka č. 27: Rozklad vrcholového ukazatele 

Zdroj: vlastní zpracování 

ROE

zisk/vlastní kapitál

I. (vazba součinová)

ROA

zisk/celková aktiva

Multiplikátor vl. jmění

celk. aktiva/vl. kapitál

II. (vazba součinová)

ROS

zisk/tržby

Obrat aktiv

tržby/celková aktiva

Relativní 

změna

0.0335 0.0852 0.0517 0.0517 154.6363

Ukazatel 2009 (0) 2010  (1) ∆ = (1)-(0)
Absolutní 

změna
log (1)/(0)

1.6472 1.5604 -0.0868 -0.0030 -0.0235 -8.9586

0.0203 0.0546 0.0343 0.0547 0.4294 163.5949

1.5418 2.0719 0.5301 0.0164 0.1283 48.8916

0.0132 0.0264 0.0132 0.0384 0.3011 114.7033
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Změna vrcholového ukazatele byla kladná a ukazatel rentabilita vlastního kapitálu se 

zvýšil o 154,64%. To bylo způsobeno především zvýšením zisku, ale také vlastního 

kapitálu. Zisk se v roce 2010 zvýšil o 1 819 000 Kč a vlastní kapitál o 2 674 000 Kč.  

Ukazatel ROA, který vzrostl o 163,59% kladně ovlivnil změnu vrcholového 

ukazatele, což bylo opět způsobeno nárůstem zisku a také nárůstem celkových aktiv, 

zejména zvýšením hodnoty nedokončené výroby a polotovarů o 3 470 000 Kč. Naopak 

ukazatel multiplikátor vlastního jmění působil na vrcholového ukazatele negativně 

a poklesl o -8,96%.  

Na kladné změně ukazatele ROA se podílela pozitivní změna ukazatele ROS a také 

obratu aktiv. Zisková marže (ROS) působila nejvíce pozitivně, jelikož se zvýšila 

o 114,70%, což způsobilo zvýšení tržeb o 29 969 000 Kč. Tento nárůst tržeb byl ovlivněn 

zejména nárůstem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Obrat aktiv, který se také 

podílel pozitivní změnou, vzrostl o 48,89%, což bylo zapříčiněno také zejména nárůstem 

tržeb. 

 

Tabulka č. 28: Vliv změny jednotlivých nákladových položek 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková nákladovost se v tomto období zvýšila o 114.71%. Tuto změnu nejvíce 

negativně ovlivnila záporná změna položky B (výkonová spotřeba), jelikož poklesla o -

553,20%. Tato negativní změna výkonové spotřeby byla zapříčiněna nárůstem služeb, 

Nákladovost 2009 (0) Nákladovost 2010 (1)

N / Tržby N / Tržby

0.9868 0.9736 -0.0132 0.0384 114.7033

Relativní změnaVýkaz zisku a ztrát Náklady 2009 (0) Náklady 2010 (1) ∆ = (1) - (0) Absolutní změna

B 56 788 85 444 0.7270 0.7905 0.0636 -0.1851 -553.2039

-0.0629 0.1832 547.6777

D 360 165 0.0046 0.0015 -0.0031

C 17 313 17 155 0.2216 0.1587

0.0090 26.8285

E 368 324 0.0047 0.0030 -0.0017 0.0050 14.9145

F 121 77 0.0015 0.0007 -0.0008 0.0024 7.2824

-0.0251 0.0730 218.3379

H 498 2 267 0.0064 0.0210 0.0146

G 1 285 -933 0.0165 -0.0086

-0.0425 -127.0837

-0.0016 0.0045 13.5953

O 25 23 0.0003 0.0002 -0.0001

N 122 0 0.0016 0.0000

-34.5789

0.0003 0.9335

Q 205 713 0.0026 0.0066 0.0040 -0.0116

Kontrola celkové 

nákladovosti
77 085 105 235 0.9868 0.9736 -0.0132 0.0384 114.7033
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které vzrostly o 28 102 000 Kč. Dále negativně na změnu celkové nákladovosti působily 

ostatní provozní náklady, tedy položka H, které se snížily o -127,08%, díky zvýšení těchto 

nákladů o 1 769 000 Kč. Dále ještě negativně působila položka Q, což je daň z příjmu za 

běžnou činnost, která poklesla o -34,58%, díky nárůstu o 508 000 Kč. Nejvíce kladně 

celkovou nákladovost ovlivnily osobní náklady (položka C), které klesly o 158 000 Kč. 

Tímto poklesem osobních nákladů a nárůstem tržeb se ukazatel zvýšil o 547,68%. 

Pozitivně také celkovou nákladovost ovlivnili 

 

Tabulka č. 29: Vliv změny jednotlivých položek aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Obrat aktiv ve sledované období vzrostl o 48,89%. Na této změna se kladně 

podílely všechny tři položky, tedy fixní, oběžná i ostatní aktiva. Ovšem nejvíce kladně 

působila aktiva oběžná, které vzrostly o 42,59%, zejména díky nárůstu zásob 

o 3 405 000 Kč.  

4.7. Du Pont pyramidální rozklad v roce 2010 – 2011 

Následující tabulka udává vstupní hodnoty pro výpočet Du Pont pyramidálního 

rozkladu v roce 2010 -2011 uvedené v tis. Kč. 

 

Tabulka č. 30: Vstupní hodnoty pro výpočet pyramidálního rozkladu v roce 2010 – 2011 

(v tis. Kč) 2010 2011 

zisk 2 848 1 994 

vlastní kapitál 33 432 34 206 

tržby 108 083 68 784 

aktiva celkem 52 166 46 231 

náklady celkem 105 235 66 790 

oběžná aktiva 48 257 40 676 

fixní aktiva 3 687 5 333 

ostatní aktiva 222 222 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

2009 (0) 2010 (1)

X / Tržby X / Tržby

tržby / aktiva celkem 0.6486 0.4826 -0.1659 0.0164 48.8916

IV. (vazba součtová)

R 3 Fixní aktiva 3 813 3 687 0.0488 0.0341 -0.0147 0.0014 4.3312

R 7 Oběžná aktiva 46 168 48 257 0.5910 0.4465 -0.1446 0.0142 42.5894

R 12 Ostatní aktiva 683 222 0.0087 0.0021 -0.0067 0.0007 1.9710

Rozvaha Ukazatel 2009 (0) 2010 (1) ∆ = (1) - (0)
Absolutní 

změna

Relativní 

změna
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Následující tabulky zobrazují výpočty Du pont pyramidálního rozkladu v roce 2010 

– 2011. 

 

Tabulka č. 31: Rozklad vrcholového ukazatele 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vrcholový ukazatel (ROE) byl záporný a poklesl o -31,57%. Tento pokles ovlivnilo 

snížení zisku o 854 000 Kč, zejména pokles provozního výsledku hospodaření, který 

poklesl o 1 276 000 Kč.  

Zápornou změnu ukazatele ROE způsobila negativní změna ukazatele ROA a také 

multiplikátoru vlastního jmění. ROA se snížilo o -19,61% díky poklesu zisku o již 

zmíněných 854 000 Kč, a také díky poklesu celkových aktiv, které se snížily 

o 5 935 000 Kč. Na snížení celkových aktiv má největší význam pokles zásob 

o 3 572 000 Kč.  

Dále se ukazatel ROA rozkládá na ziskovou marži (ROS) a obrat aktiv. Negativně na 

zápornou změnu ukazatele ROA působil obrat aktiv, který se snížil o -27,56%. Pokles 

tržeb o 39 299 000 Kč ovlivnil toto snížení obratu aktiv. I když ukazatel ROS působil 

pozitivně a vzrostl o 7,94%, neměl vliv na to, aby změna ukazatele ROA byla kladná.  

 

ROE

zisk/vlastní kapitál

I. (vazba součinová)

ROA

zisk/celková aktiva

Multiplikátor vl. jmění

celk. aktiva/vl. kapitál

II. (vazba součinová)

ROS

zisk/tržby

Obrat aktiv

tržby/celková aktiva

Relativní 

změna

0.0852 0.0583 -0.0269 -0.0269 -31.5702

Ukazatel 2010 (0) 2011  (1) ∆ = (1)-(0)
Absolutní 

změna
log (1)/(0)

1.5604 1.3515 -0.2088 -0.0102 -0.0624 -11.9559

0.0546 0.0431 -0.0115 -0.0167 -0.1024 -19.6143

2.0719 1.4878 -0.5841 -0.0235 -0.1438 -27.5579

0.0264 0.0290 0.0026 0.0068 0.0415 7.9436
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Tabulka č. 32: Vliv změny jednotlivých nákladových položek 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Celková nákladovost se změnila pozitivně o 7,94%. Nejvíce kladně tuto změnu 

ovlivnila výkonová spotřeba (položka B), která vzrostla o 332,33%. To bylo způsobeno 

poklesem spotřeby materiálu a také poklesem služeb téměř o polovinu. Dále se kladně na 

této změně podílela položka G (změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období) a H (ostatní provozní náklady), ale oproti velké 

změně výkonové spotřeby jsou tyto změny téměř zanedbatelné. Naopak nejvíce negativně 

ovlivnil celkovou nákladovost pokles osobních nákladů (položka C), které se snížily o -

320,38%. Tyto osobní náklady ovlivnilo zvýšení mzdových nákladů o 804 000 Kč a také 

pokles tržeb.  

 

Tabulka č. 33: Vliv změny jednotlivých položek aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Obrat aktiv se ve sledovaném období snížil o -27,56%. Nejvíce negativně se na této 

změně podílela oběžná aktiva, která klesla o -21,07%, což způsobil pokles materiálu 

a nedokončené výroby a polotovarů o téměř 3 600 000 Kč. Dále také negativně působila 

Nákladovost 2010 (0) Nákladovost 2011 (1)

N / Tržby N / Tržby

0.9736 0.9710 -0.0026 0.0068 7.9436

-0.0026 7.94360.0068

Relativní změnaVýkaz zisku a ztrát Náklady 2010 (0) Náklady 2011 (1) ∆ = (1) - (0) Absolutní změna

B 85 444 46 782 0.7905 0.6801 -0.1104 0.2831 332.3250

0.1064 -0.2729 -320.3797

D 165 130 0.0015 0.0019 0.0004

C 17 155 18 239 0.1587 0.2652

-0.0009 -1.0937

E 324 518 0.0030 0.0075 0.0045 -0.0116 -13.6441

F 77 304 0.0007 0.0044 0.0037 -0.0095 -11.1583

-0.0032 0.0081 9.5060

H 2 267 1 118 0.0210 0.0163 -0.0047

G -933 -811 -0.0086 -0.0118

0.0121 14.2092

O 23 19 0.0002 0.0003 0.0001

-1.6299

-0.0002 -0.1909

Q 713 491 0.0066 0.0071 0.0005 -0.0014

Kontrola celkové 

nákladovosti
105 235 66 790 0.9736 0.9710

2010 (0) 2011 (1)

X / Tržby X / Tržby

tržby / aktiva celkem 0.4826 0.6721 0.1895 -0.0235 -27.5579

IV. (vazba součtová)

R 3 Fixní aktiva 3 687 5 333 0.0341 0.0775 0.0434 -0.0054 -6.3153

R 7 Oběžná aktiva 48 257 40 676 0.4465 0.5914 0.1449 -0.0180 -21.0719

R 12 Ostatní aktiva 222 222 0.0021 0.0032 0.0012 -0.0001 -0.1707

Rozvaha Ukazatel 2010 (0) 2011 (1) ∆ = (1) - (0)
Absolutní 

změna

Relativní 

změna
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změna fixních aktiv, která klesla o -6,32% a změna ostatních aktiv, která se snížila 

o zanedbatelných -0,17%. 

4.8. Du Pont pyramidální rozklad v roce 2011 – 2012 

Tabulka zobrazuje vstupní údaje v tis. Kč pro výpočet Du Pont pyramidálního 

rozkladu v roce 2011 – 2012. 

 

Tabulka č. 34: Vstupní hodnoty pro výpočet pyramidálního rozkladu v roce 2011 – 2012 

(v tis. Kč) 2011 2012 

zisk 1 994 2 146 

vlastní kapitál 34 206 36 277 

tržby 68 784 69 357 

aktiva celkem 46 231 52 729 

náklady celkem 66 790 67 211 

oběžná aktiva 40 676 48 021 

fixní aktiva 5 333 4 429 

ostatní aktiva 222 279 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

V následujících tabulkách můžeme vidět výpočet pyramidálního rozkladu v roce 

2008 – 2009. 

 

Tabulka č. 35: Rozklad vrcholového ukazatele 

Zdroj: vlastní zpracování 

Změna ukazatele ROE byla kladná a ukazatel se zvýšil o 1,48%. To bylo způsobeno 

zvýšením zisku, ale také vlastního kapitálu. Zisk se zvýšil z 1 994 000 Kč na 2 146 000 Kč 

a vlastní kapitál se zvýšil z částky 34 206 000 Kč na 36 277 000 Kč.  

ROE

zisk/vlastní kapitál

I. (vazba součinová)

ROA

zisk/celková aktiva

Multiplikátor vl. jmění

celk. aktiva/vl. kapitál

II. (vazba součinová)

ROS

zisk/tržby

Obrat aktiv

tržby/celková aktiva

0.0583 0.0592 0.0009 0.0009 1.4788

1.4878 1.3153 -0.1725 -0.0072 -0.0535 -12.4128

0.0290 0.0309 0.0020 0.0038 0.0283

Ukazatel 2011 (0) 2012  (1) ∆ = (1)-(0)
Absolutní 

změna
log (1)/(0)

Relativní 

změna

1.3515 1.4535 0.1020 0.0043 0.0316 7.3269

0.0431 0.0407 -0.0024 -0.0034 -0.0252 -5.8480

6.5648
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Kladně se na změně ukazatele ROE podílel multiplikátor vlastního jmění, který se 

zvýšil o 7,33%. To bylo opět způsobeno nárůstem vlastního kapitálu ale také celkových 

aktiv. Celková aktiva vzrostla díky nárůstu oběžných aktiv, zejména krátkodobých 

pohledávek o 9 539 000 Kč. Naopak ukazatel ROA působil na vrcholového ukazatele 

negativně a poklesl o -5,85%. 

Na této negativní změně ukazatele ROA se podílela pozitivně změna ukazatele ROS. 

Zisková marže (ROS) se zvýšila o 6,56%, což způsobilo zvýšení zisku a nepatrné zvýšení 

tržeb o 573 000 Kč. Obrat aktiv, který se podílel negativní změnou, poklesl o -12,41%, což 

bylo zapříčiněno také nárůstem tržeb a celkových aktiv. Zvýšení oběžných aktiv, zejména 

zásob a nedokončené výroby a polotovarů a také zvýšení krátkodobých pohledávek mělo 

vliv na nárůstu celkových aktiv.  

 

Tabulka č. 36: Vliv změny jednotlivých nákladových položek 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Celková nákladovost se zvýšila o 6,56%. Nejvíce kladně tuto změnu ovlivnily 

celkové náklady (položka C), které se zvýšily o 58,09%. Toto zvýšení bylo způsobeno 

především poklesem mzdových nákladů o 939 000 Kč. Dále se významně na této změně 

podílela položka H (ostatní provozní náklady), která vzrostla o 24,79%, zejména díky 

poklesu těchto ostatních provozních nákladů o 502 000 Kč. Nejvíce negativně ovlivnil 

celkovou nákladovost pokles výkonové spotřeby (položka B), která se snížila o -58,64%. 

Spotřeba materiálu a energie, která vzrostla o 3 074 000 Kč má vliv na této změně. 

Nákladovost 2011 (0) Nákladovost 2012 (1)

N / Tržby N / Tržby

0.9710 0.9691 -0.0020 0.0038 6.5648

-0.0020 0.0038 6.5648

Relativní změnaVýkaz zisku a ztrát Náklady 2011 (0) Náklady 2012 (1) ∆ = (1) - (0) Absolutní změna

B 46 782 48 381 0.6801 0.6976 0.0174 -0.0342 -58.6361

-0.0173 0.0339 58.0859

D 130 110 0.0019 0.0016 -0.0003

C 18 239 17 193 0.2652 0.2479

0.0006 1.0223

E 518 621 0.0075 0.0090 0.0014 -0.0028 -4.7850

F 304 449 0.0044 0.0065 0.0021 -0.0040 -6.9080

0.0063 -0.0123 -21.1290

H 1 118 616 0.0163 0.0089 -0.0074

G -811 -382 -0.0118 -0.0055

0.0145 24.7927

20 0.0000O 19 0.0003 0.0003

14.1629

0.0000 -0.0408

Q 491 203 0.0071 0.0029 -0.0042 0.0083

Kontrola celkové 

nákladovosti
66 790 67 211 0.9710 0.9691
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Vzhledem k tomu, že celkové náklady se zvýšily o 58,09% a výkonová spotřeba klesla o -

58,64%, můžeme říci, že tyto změny se vzájemně vynulovaly a neměly tak velký vliv na 

změnu celkové nákladovosti.  

 

Tabulka č. 37: Vliv změny jednotlivých položek aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Obrat aktiv se za sledovanou dobu snížil o -12,41%. Oběžná aktiva, která působila 

nejvíce negativně, poklesla o -14,23%. Dále také negativně působila změna ostatních aktiv, 

která klesla ale pouze o -0,11%. Naopak pozitivně působila na tuto negativní změnu fixní 

aktiva, která vzrostla o 1,93%, což bylo způsobeno poklesem dlouhodobého majetku 

o 904 000 Kč.  

4.9. Altmanův model 

V následujícím grafu můžeme vidět finanční situaci firmy pomocí Altmanova 

modelu. 

Graf č. 5: Altmanův model 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2011 (0) 2012 (1)

X / Tržby X / Tržby

tržby / aktiva celkem 0.6721 0.7603 0.0881 -0.0072 -12.4128

IV. (vazba součtová)

R 3 Fixní aktiva 5 333 4 429 0.0775 0.0639 -0.0137 0.0011 1.9259

R 7 Oběžná aktiva 40 676 48 021 0.5914 0.6924 0.1010 -0.0083 -14.2267

R 12 Ostatní aktiva 222 279 0.0032 0.0040 0.0008 -0.0001 -0.1120

Rozvaha Ukazatel 2011 (0) 2012 (1) ∆ = (1) - (0)
Absolutní 

změna

Relativní 

změna
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Z grafu můžeme vidět, že ve všech sledovaných obdobích se hodnota drží vysoko 

nad hranicí 2,99, což je pro firmu uspokojivá finanční situace. Na základě tohoto výsledku 

můžeme říci, že se firma nachází v dobré finanční situaci a v blízké době ji nehrozí riziko 

bankrotu.  

4.10. Tafflerův model 

Následující graf znázorňuje finanční situací firmy pomocí Tafflerova modelu. 

 

Graf č. 6: Tafflerův model 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Podle Tafflerova modelu můžeme říct, že firma má malou pravděpodobnost 

bankrotu. I přes to, že oproti roku 2008 zaznamenává firma pokles, nemusí se obávat 

bankrotu, jelikož ve všech pěti sledovaných letech je hodnota vyšší než 0,3. Tato situace je 

pro firmu příznivá.  

4.11. Model IN 

Následující graf znázorňuje finanční situaci firmy pomocí modelu IN 99. 
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Graf č. 7: Model IN 99 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafů můžeme vidět, že podle modelu IN 99, si firma nejlépe vedla v prvním 

sledovaném roce, tedy roce 2008, kdy tedy můžeme říci, že má firma dobré finanční 

zdraví. V ostatních letech zaznamenala oproti roku 2008 pokles a podle výsledné tabulky 

firmě hrozí potencionální problémy. 
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5. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo provést finanční analýzu společnosti Kvazar, a. s., 

v letech 2008 – 2012. Tuto finanční analýzu jsme provedla pomocí poměrových ukazatelů, 

a to rentability, aktivity, likvidity a finanční stability podniku, dále pomocí Du Pont 

pyramidálního rozkladu a nakonec pomocí bankrotních modelů. Potřebné informace jsem 

čerpala z rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Ze zadaných informací jsem zjistila, že společnost dosáhla nejvyššího zisku v prvním 

sledovaném období, tedy v roce 2008, kdy zisk dosahoval hodnoty 11 605 000 Kč, což se 

projevilo zejména na ukazatelích rentability, jelikož měli tendenci poklesu. Rentabilita 

vlastního kapitálu poklesla z 38,81% na 3,35%, rentabilita celkových aktiv z hodnoty 

25,16% na 2,03% a rentabilita tržeb z 10,11% na 1,32%, kdy nejvyšší hodnoty dosahovaly 

v roce 2008 a naopak nejnižší hned v následujícím roce, tedy roce 2009. Rentabilita 

vlastního kapitálu by měla být vyšší než rentabilita celkových aktiv, což ovšem společnost 

splňuje.  

U ukazatelů aktivy, doba obratu pohledávek dosahuje vyšších hodnot, než doba 

obratu závazků, což není pro podnik prospěšné. Doba obratu pohledávek se pohybuje od 

55 dní, které byly v roku 2008, až do průměrných 167 dní. Naopak doba obratu závazků se 

nachází v rozmezí 52 – 87 dní. Společnost by se měla snažit tuto dobu obratu pohledávek 

snižovat. Posledním ukazatelem byla doba obratu zásob, která se pohybovala v rozmezí 1 -

12 dní. 

Doporučená hranice likvidity 1. stupně je 0,2 – 1. V roce 2009 a 2010 likvidita tuto 

doporučenou hranici splňuje. V roce 2008, 2011 a 2012 se pohybuje nad touto 

doporučenou hranici. Nejvyšší hodnoty dosáhla tato likvidita v roce 2011, kdy hodnota 

byla 1,82. Likvidita 2. stupně, byla také ve všech sledovaných obdobích nad doporučenou 

hranicí, která je 1 – 1,5. Likvidita 2. Stupně dosáhla nejvyšší hodnoty také v roce 2011, 

kdy se přiblížila k hodnotě 4,50. A poslední ukazatel, což je likvidita 3. stupně se také ve 

všech letech pohybuje nad doporučenou hranici. 

U ukazatelů finanční stability, je doporučená míra u ukazatele celková zadluženost 

30 – 70%. Společnost se pohybuje v této doporučené hranici, akorát v roce 2011 měla 

hodnotu pouze 21,51%. K tomuto ukazateli je doplňkovým ukazatelem koeficient 

samofinancování, který by neměl klesnout pod 30%, což společnost splňuje.  
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Du Pont pyramidální rozklad dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2009 – 2010, kdy 

relativní změna vrcholové ukazatele byla 154,64%. To nejvíce ovlivnila rentabilita 

celkových aktiv, která měla hodnotu 163,60%. Naopak záporně na tuto změnu působil 

multiplikátor vlastního jmění, který dosáhl záporné hodnoty – 8,96%. Nejzápornější 

hodnotu měl vrcholový ukazatel v roce 2008 – 2009, kdy relativní změna byla – 91,38%. 

V případě bankrotních modelů, se společnost ve všech sledovaných obdobích neblíží 

k bankrotu, což je pozitivní informace. Společnost Kvazar, a. s,. by se měla snažit tyto 

výsledné hodnoty udržovat, nebo se snažit je zvyšovat.  
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