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Anotace 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zabývání se finanční analýzou vybrané společnosti 

v účetním období 2008 – 2012 a zhodnotit tak její finanční zdraví.  

V teoretické části mé bakalářské práce jsou zahrnuté zdroje informací pro 

zpracování finanční analýzy, dále pak jednotlivé metody.  

Praktická část je věnována vypočteným hodnotám stavových a poměrových 

ukazatelů firmy Lichna Trade Cz, s.r.o., kde jsou tyto výsledky vysvětleny. Na základě 

výsledků jsou dále stanovené různé návrhy a doporučení pro zlepšení provozu podniku.  

 

Klíčová slova:  

Finanční analýza, účetní výkazy, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové 

ukazatelé, společnost Lichna Trade Cz, s.r.o. 

 

 

Summary 

The aim of my thesis was dealing with the financial analysis of selected companies in 

the period 2008 - 2012 and to assess its financial health. 

In the theoretical part of my work are included resources for processing financial 

analysis, as well as various methods. 

The practical part is devoted to the calculated values of stocks and financial ratios of 

the company Lichna Trade Cz, s.r.o., where these results are explained. Based on the 

results are set forth various proposals and recommendations to improve the operations of 

the company. 
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1. Úvod 

 

Finanční stránka  podniku má jednu z nejdůležitější roli. Základem každého podniku je 

zdatný účetní a právě proto účetnictví vypovídá mnoho o podniku jak uvnitř tak i navenek. 

V účetnictví se nachází celá řada informací, které slouží pro rozhodování mezi vlastníky 

podniku, pro další ekonomické subjekty, kde se tyto informace upravují na základě 

různých analytických postupů. 

  

Finanční analýza je součásti finančního řízení podniku, kde hlavním smyslem je za 

pomocí různých metod podchytit finanční hospodaření podniku. Hodnotí finanční zdraví 

podniku v minulosti, současnosti tak i předpoklad do budoucnosti. Ze získaných výsledků 

můžeme uskutečnit svá rozhodnutí a vybrat ty, které nám budou nejvíce vyhovovat.  

 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na finanční analýzu firmy LICHNA TRADE CZ, 

s.r.o. zabývající se strojírenskou výrobou a obchodní činnosti a to v letech od roku 2008 až 

do roku 2012.  

 

V teoretické části mé bakalářské práce je seznámení se s touto společností, kde popisují 

hlavní činnosti podnikání a vývoj společnosti. Dále pak zahrnuje teoretické vymezení 

finanční analýzy, kde popisují charakteristiku finanční analýzy, uživatelé, zdroje informací 

s nimi související (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, výkaz cash flow) a metody finanční 

analýzy.  

 

Praktická část obsahuje provedení dané finanční analýzy společnosti. Analýzu jsem 

provedla za pomocí horizontální a vertikální analýzy a poměrových ukazatelů, a to 

ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Při zpracování těchto ukazatelů 

jsem čerpala z interního výkazu společnosti za sledované období.  

 

V závěrečné části jsem shrnula výsledky finanční analýzy. Na základě jsem z těchto 

vypočítaných hodnot navrhla různá doporučení pro finanční zdraví podniku.  
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2. Charakteristika společnosti 

V této kapitole je představena společnost Lichna Trade Cz, s.r.o. 

 

2.1. Základní údaje a vlastnická struktura společnosti 

Obchodní firma:  LICHNA TRADE CZ, s.r.o. 

Sídlo:    K čističce 638, 739 25 Sviadnov 

Identifikační číslo:  258 60 330 

Den zápisu do OR: 20. července 2000 

Základní kapitál: 100 000,- Kč 

Statutárními orgány a společníky společnosti jsou Milan Lichna, datum narození 

15. ledna 1965, Skalice 164, 738 01 Frýdek-Místek, vklad 50 000,- Kč s podílem 50 % 

a Čestmír Lichna, datum narození 5. září 1973, Bruzovská 70, Frýdek, 738 01, Frýdek-

Místek, vklad 50 000,- Kč s 50 % podílem. 

 

2.2. Hlavní činnosti podnikání 

Hlavní činnosti společnosti Lichna Trade Cz, s.r.o. je kovoobrábění, zámečnictví, 

výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, 

lanové a železničního parku. Dále je to hostinská činnost, provozování tělovýchovných 

a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, silniční motorová 

doprava nákladní a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. [3]. 

 

2.3. Vývoj společnosti 

Společnost Lichna Trade Cz, s.r.o. vznikla přeměnou sdružení 2 fyzických osob 

Milana a Čestmíra Lichny, kteří se strojírenskou výrobou zabývají už od roku 1992. V září 

roku 2000 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu 

v Ostravě. [2].  
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Společnost Lichna Trade CZ, s.r.o. je ustálená a dynamicky se rozšiřující firma nejen 

s narůstajícím obchodním obratem, ale i výrobními kapacitami a možnostmi. 

V současné době společnost vlastní výrobní provozovny v Lískovci u Frýdku-Místku 

a od roku 2007 v Opavě, dále pak provozuje Restauraci Sauna a to rovněž ve Frýdku-

Místku. V březnu roku 2012 společnosti zakoupila nemovitost v obci Sviadnov. Výrobní 

hala byla částečně opravena a zprovozněna, a tak se mohla část výroby přemístit do 

nových prostor. Na nově pořízené nemovitosti byla rovněž zahájená celková rekonstrukce, 

kde po opravách a dostavbě vznikla modernizovaná hala s novým sociálním zázemím pro 

zaměstnance a nová administrativní budova. 

Od roku 2009 se společnost odborně a technicky zdokonalila a získala certifikáty pro 

svařování. Tyto certifikáty musí společnost každoročně obhajovat:
1
 

 Certifikát technické způsobilosti dodavatele ev.č. 268 – vydaly České dráhy a.s. 

Obor kolejových vozidel Praha 

 Oprávnění na svařování drážních vozidel Zv – 02/2009 vydal Úrad pre reguláciu 

železničnej dopravy Sekcia štátného odborného technického dozoru a dohľadu 

Bratislava 

 Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006 – požadavky na jakost při 

tavném svařování kovových materiálů – část 2: vyšší požadavky na jakost - výroba 

a opravy součástí podvozků a karosérií železničních kolejových vozidel 

 Certifikát ČSN EN 15085-2 v certifikační úrovni CL 1 - výroba a opravy součástí 

podvozků a karosérií železničních kolejových vozidel 

 Velký svářečský průkaz SLV Berlín Zertifikat DIN 15085- Nr. 

GSIBB/15085/CL1/097/2/04 – Provozovna Lískovec 

 Velký svářečský průkaz SLV Berlín Zertifikat DIN 15085- Nr. 

GSIBB/15085/CL1/143/0/09 – Provozovna Opava 

 Velký svářečský průkaz SLV Berlín DIN 18800-7: 8190/10, Klasse E – provozovna 

Lískovec 

 Velký svářečský průkaz SLV Berlín DIN 18800-7: 8530/10, Klasse E – provozovna 

Opava. [3]. 

                                                 

 

1
 Výroční zpráva 2012 
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3. Vymezení finanční analýzy 

V následujících podkapitolách je teoreticky vysvětleno co finanční analýza je, proč se 

provádí, pro koho slouží a jakými metodami se provádí.  

 

3.1. Charakteristika finanční analýzy 

Finanční analýza představuje systematický rozbor dat, které získáme především 

z účetních výkazu. V dnešní době se prosperující firma neobejde bez rozboru této analýzy, 

jelikož finanční analýza zhodnotí celkovou ekonomickou situaci ve firmě v souvislosti také 

na ekonomické prostředí. Finanční analýza také v sobě pojímá hodnocení finanční 

minulosti, současnosti a předvídání budoucích finančních podmínek podniku. Základním 

smyslem analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování a finančním 

zdraví podniku. Finanční analýza je velmi úzce spojená s účetnictvím, které nám do určité 

míry poskytují výkazy, kterými jsou výkaz zisků a ztrát a rozvaha.  

Finanční analýza tvoří neoddělitelný prvek finančního řízení podniku. Mezi hlavní cíl 

finančního řízení podniku patří dosahování finanční stability, která se v podniku projevuje 

schopností vytvářet zisk, zajišťovat platební schopnost podniku a přírůstek majetku do 

podniku. Finanční analýza nepatří pouze do finančního řízení, ale má vliv na firmu a to 

jako celek; např. je také prvkem marketingové SWOT analýzy.  

Cílem finanční analýzy je určit „finanční zdraví“ podniku. Finanční zdraví podniku 

záleží na výkonnosti a firemní pozici daného podniku, tedy sděluje míru odolností financí 

podniku vůči externím a interním rizikům za dané finanční situace. Vliv na finanční zdraví 

má v první řadě rentabilita a likvidita podniku. Za finančně zdravý podnik považujeme 

podnik, který nemá problém se schopnosti včas hradit své závazky. Může také nastat 

opačná situace, kdy začne v podniku klesat hospodářský výsledek a podnik se dostává do 

finanční nouze, tudíž má velké problémy s likviditou a postupně dochází k úpadku 

podniku.  

 

3.2. Uživatelé finanční analýzy 

Finanční situace podniku je v zájmu subjektů, které jsou v kontaktu s daným 

podnikem. Podle zájmu o finanční analýzu je můžeme dělit na interní a externí 
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uživatele. Za interní uživatele považujeme zaměstnance a obchodní partnery a za 

externí uživatele považujeme např. věřitele, banky, akcionáře. 

 

3.3. Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita informací, která vede k úspěšnosti finanční analýzy, závisí na použitých 

vstupních informacích. Vstupní informace musí být nejen kvalitní, ale také úplné. 

Důvodem je pokud možno zachytit všechny data, které by mohly vést ke zkreslení 

výsledku hodnocení finančního zdraví podniku. Základní data nejčastěji zpracováváme 

z účetních výkazů. 

Účetní výkazy můžeme rozdělit do dvou skupin a to: Účetní výkazy finanční a účetní 

výkazy vnitropodnikové. 

Účetní výkazy finanční poskytují informace většinou externím uživatelům. Finanční 

výkazy tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků 

(výkaz cash flow).  

Účetní výkazy vnitropodnikové nemusí mít právní úpravu a podnik si je vytváří podle 

svých potřeb. Tuto skupinu tvoří výkazy v nejrůznějším členění podnikových nákladů, 

výkazy o spotřebě nákladů na výkony v jednotlivých střediscích apod. Vnitropodnikové 

výkazy jsou interního charakteru a nejsou veřejně dostupné. 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty mají pevně stanovenou strukturu, kterou stanovuje 

Ministerstvo financí, a jsou významnou součástí účetní závěrky v soustavě podvojného 

účetnictví.  

 

3.3.1. Rozvaha 

Rozvaha zachycuje stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiv) a zdrojů 

jejich financování (pasiv), vždy k určitému datu a to zpravidla k poslednímu dni 

kalendářního roku. Bilanční rovnice vyjadřuje, že aktiva se rovnají pasivům. Stranu aktiv 

můžeme členit na stálá aktiva a oběžná aktiva. Z časového hlediska je můžeme členit na 

dlouhodobá aktiva s dobou delší než jeden rok a krátkodobá aktiva do jednoho roku. 

Stranu pasiv dělíme podle původu zdrojů financování a to na vlastní pasiva (vlastní 

kapitál) a na cizí pasiva (cizí kapitál). Z časového hlediska je také můžeme dělit na 
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dlouhodobé s dobou splatnosti více než jeden rok a krátkodobé s dobou splatnosti do 

jednoho roku.  

Při analýze rozvahy sledujeme zejména: 

 stav a vývoj bilanční sumy,  

 strukturu aktiv, její vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých složek,  

 struktura pasiv, její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu, bankovních a 

dodavatelských úvěrů,  

 relace mezi složkami aktiv a pasiv. [1] 

 

3.3.2. Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o pohybu výnosu a nákladu, které se podílejí 

na vzniku výsledku hospodaření za určité období. U tohoto finančního výkazu se při 

finanční analýze podniku sleduje struktura výkazu, jeho dynamika, respektive dynamika 

jednotlivých položek. Tento účetní výkaz se sestavuje pravidelně v ročních či kratších 

intervalech. Informace z výkazu zisku a ztráty jsou důležité pro hodnocení firemní 

ziskovosti.  

Ve struktuře výkazu zisku a ztráty objevíme několik úrovní výsledku hospodaření, 

které se od sebe liší tím, jaké výnosy a náklady do jeho struktury vstupují.  

Výsledek hospodaření členíme takto:  

 Výsledek hospodaření provozní 

 Výsledek hospodaření z finančních operací 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

 Výsledek hospodaření mimořádný 

 Výsledek hospodaření za účetní období 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 

Nejdůležitější položkou je výsledek hospodaření z provozní činnosti, který vyjadřuje 

schopnost firmy vytvářet kladný výsledek hospodaření ze své hlavní činnosti. Provozní 

výsledek tvoří několik dílčích výsledků: 

 výsledek z prodeje zboží – obchodní marže – tržby z prodeje se porovnávají 

s pořizovací cenou prodávaných zásob; 

 výsledek z prodeje investičního majetku a materiálu; 

 výsledek z ostatní provozní činnosti. 
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3.3.3. Výkaz o tvorbě a využití peněžních prostředků 

Výkaz o tvorbě a využití peněžních prostředků neboli výkaz cash flow je účetní výkaz 

srovnávající tvorbu peněžních prostředků s jejich užitím za určité období. Přehled o 

peněžních tocích předkládá informace o peněžních tocích v průběhu účetního období. Za 

peněžní toky považujeme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů. Peněžními prostředky rozumíme peníze v hotovosti včetně cenin, 

peněžní prostředky na účtu včetně eventuálního pasivního zůstatku běžného účtu a peníze 

na cestě. Za peněžní ekvivalenty se považuje krátkodobý likvidní majetek, který lze 

s nízkými dodatečnými transakčními náklady přeměnit v předem stanovenou peněžní 

částku, a u tohoto majetku se neočekávají významné změny hodnoty v čase.  

Výkaz cash flow se dělí na tři základní části: 

 provozní činnost;  

 investiční činnost; 

 finanční činnost. 

Výkaz cash flow se v podstatě kvantifikuje dvěma způsoby a to:  

 přímo – pomocí sledování příjmu a výdajů podniku za dané období; 

 nepřímo – pomocí transformace zisku do pohybu peněžních prostředků. 

Obvykle se výkaz cash flow kvantifikuje nepřímým způsobem. [1] 

 

3.4. Metody finanční analýzy 

Rozmach matematických, statistických a ekonomických věd umožnil to, aby vznikl 

sled metod hodnocení finančního zdraví podniku, které je možno použit. Avšak je 

zapotřebí si uvědomit, že při realizaci finanční analýzy musíme dbát na adekvátnost volby 

metod analýzy. Při volbě metody by měl být brán zřetel s ohledem na:  

 nákladnost – analýza vyžaduje čas a kvalifikovanou práci, což s sebou nese celou 

řadu nákladů, které by měly být přiměřené návratnosti,  

 účelnost – musí odpovídat předem požadovanému cíli,  

 spolehlivost – při zajištění spolehlivější vstupní informace, tím spolehlivější by měl 

být výsledek z analýzy plynoucí. 

Finanční analýza používá dvě základní skupiny metod a to metody elementární analýzy 

a metody vyšší. Vyšší metody finanční analýzy nenáleží k metodám univerzálním. Použití 

těchto metod je podléhající na hlubších vědomostech matematické statistiky, ale také na 
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hlubších praktických a teoretických ekonomických vědomosti. Ve firemní praxi nejsou 

používány. Do elementárních metod finanční analýzy řadíme: 

 analýzu stavových (absolutních) ukazatelů, která zahrnuje horizontální (analýza 

trendů) a vertikální (procentní) analýzu,  

 analýzu rozdílových a tokových ukazatelů, která se zabývá analýzou účetních 

výkazu, které nesou tokové položky, 

 analýzu poměrových ukazatelů, nejpoužívanější metoda, do které zahrnujeme 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, kapitálového trhu a ukazatele 

cash flow,  

 analýzu soustav ukazatelů. [1]. 

 

3.5. Analýza stavových ukazatelů 

Tato analýza se především zabývá horizontální a vertikální analýzou.  

 

3.5.1. Horizontální analýza 

Horizontální analýza bývá často nazývána analýzou trendů. Analýza trendů se zabývá 

absolutními ukazateli a jejích časovými změnami. Zde je zapotřebí vytvářet dostatečně 

dlouhé časové řady, neboť přesně vedené časové řady znamenají méně nepřesných 

výsledků propočtů. Změnu lze vyjádřit za pomocí absolutní hodnoty anebo procentuální 

změnou. Procentuální vyjádření je výhodnější tehdy, když chceme provedený rozbor 

podrobit hlubšímu zkoumání, navíc umožňuje rychlejší orientaci v číslech. Absolutní 

změna nám umožňuje pohled na individuální položky ze stránky jejich absolutní 

důležitostí. Cílem této analýzy je v obou případech absolutně i relativně změřit intenzitu 

změn jednotlivých položek.  

 

       (1) 

 

   [%]   (2) 

kde 

Ut……hodnota v běžném období 
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Ut-1……hodnota v předchozím období 

 

3.5.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli také procentní rozbor se zabývá vnitřní strukturou 

absolutních ukazatelů. Jedná se o souměření individuálních položek účetních výkazů 

k celkové sumě aktiv a pasiv. Použití této metody usnadňuje srovnání účetních výkazů 

s předchozím obdobím. Je výhodná také pro srovnání s ostatními firmami v rámci stejně 

působícího oboru podnikání.  

 

     [%]   (3) 

kde 

Ui……hodnota dílčího ukazatele 

ΣUi……velikost absolutního ukazatele  

     

3.6. Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejčastěji používanou metodou finanční analýzy, 

která vychází především ze základních účetních výkazu.  

 

3.6.1. Ukazatelé likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnosti podniku uhradit své platební závazky včas. Oproti tomu 

likvidnost je schopnost dané složky rychle přeměnit a to bez velké ztráty na peněžní 

hotovost. Nedostatek likvidity spočívá v tom, že podnik nemá schopnost využít ziskové 

šance, které se při podnikání objev, nebo není schopen platit své běžné závazky, což může 

vést k platební neschopnosti. Existuje přímá vazba mezi likviditou a solventnosti, nicméně 

je nelze ve své podstatě zaměňovat. Oboustrannost těchto pojmů jde nejjednodušším 

způsobem vysvětlit a to tak, že podmínkou solventnosti je likvidita. Likvidita je důležitá 

pro podnik z pohledu finanční rovnováhy, protože jen dostatečně likvidní podnik má 

schopnost dostát svým závazkům. Na druhou stranu příliš vysoká likvidita má špatný 
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dopad na jeho rentabilitu, neboť v aktivech jsou vázaný finanční prostředky, které 

nepracují ve prospěch zhodnocování finančních prostředků.  

 

Okamžitá likvidita bývá také často označována jako likvidita 1. Stupně. Do této 

likvidity vstupují jen pohotové platební prostředky, které představují peníze na běžném 

účtu, hotovost v pokladně, volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. Okamžitá likvidita 

by se měla pohybovat v doporučených hodnotách od 0,9 do 1,1 Obecný vzorec: [1] 

 

   (4) 

 

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. Stupně poměřuje hotovost a krátkodobé 

pohledávky s krátkodobými závazky. U této likvidity platí, že poměr čitatele a jmenovatele 

by měl být 1:1, případně až 1,5:1. Takovýto podnik bude schopen se vyrovnat se svými 

krátkodobými závazky, aniž by prodal své zásoby. Obecný vzorec: [1] 

 

 

          (5) 

 

Běžná likvidita též likvidita 3. Stupně udává, kolikrát oběžná aktiva pokryjí 

krátkodobé závazky. Vypovídací schopnost tohoto ukazatele má několik omezení, protože 

oběžná aktiva nemusí obsahovat mnoho likvidních složek. Čím vyšší je hodnota daného 

ukazatele, tím nižší je riziko platební neschopnosti podniku. Doporučené hodnoty pro 

běžnou likviditu jsou v rozmezí 1,5 – 2,5. Obecný vzorec: [1] 

 

      (6) 

 

3.6.2. Ukazatelé rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku tvořit nové zdroje, docílit zisku použitím 

investovaného kapitálu. U tohoto ukazatele se nejčastěji vychází z rozvahy a výkazu zisku 
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a ztráty. Obecně lze říci, že tyto ukazatele slouží k hodnocení celkové efektivnosti 

podnikání a nejvíce zajímají akcionáře a potenciální investory. Ukazatele rentability by 

měly v časové řadě mít rostoucí trend. Obecně je rentabilita poměrem zisku a vloženého 

kapitálu. 

 

Měření rentability celkového vloženého kapitálu ROA vyjadřuje celkovou 

efektivnost podniku, její ziskovou schopnost anebo výrobní sílu.  

 

          (7) 

Na celkový vložený kapitál se díváme jako na část, která patří do kategorií 

vykazovaných na straně aktiv rozvahy, a pak pod pojmem celkový vložený kapitál 

považujeme celková aktiva.  

 

Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu ROCE vyjadřuje míru 

ohodnocení všech aktiv podniku financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. 

Lze říci, že vyjadřuje efektivnost hospodaření podniku. Na tento ukazatel se budeme dívat 

ze strany pasiv v rozvaze a budou sem vstupovat dlouhodobé závazky.  

 

    (8) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE nám sděluje výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky podniku nebo akcionáři. Jde o ukazatele, kde investoři mohou zjistit, „zda je 

jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice“. [1]. Platí 

zde, že by tento ukazatel měl být vyšší než jeho úroková míra bezrizikových cenných 

papírů a rozdíl rentability vlastního kapitálu a úrokové míry.  

 

        (9) 
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Rentabilita tržeb ROS vyjadřuje „schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni 

tržeb, tedy kolik dokáže podniku vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb“. [1]. V praxi se někdy 

tomuto ukazateli říká ziskové rozpětí a používá se k výpočtu ziskové marže. Musí být 

dosazován čistý zisk, tedy po zisk po zdanění.  

 

          (10) 

 

Rentabilita nákladů ROC je doplňkový ukazatel k ukazateli ROS. Obecně platí, že 

čím menší je hodnota, tím lepší je hospodářský výsledek podniku.  

 

         (11) 

 

3.6.3. Ukazatelé zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik k financování aktiv používá cizí zdroje. 

Při analýze finanční skladby podniku se používá celá řada ukazatelů zadluženosti, které 

jsou dedukovány především z rozvahy. Při hodnocení kapitálové struktury hodnotíme 

poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování. Kapitálová struktura má hlavní význam 

pro kvalitní rozvoj podniku a zároveň ovlivňuje jeho zdravý finanční rozvoj. Analýza 

zadluženosti srovnává rozvahové položky a na jejich základě zjišťuje, v jakém rozmezí 

podnik využívá cizí zdroje k financování svých potřeb.  

 

Celková zadluženost je základním ukazatelem, který se vyjadřuje podílem cizího 

kapitálu k celkovým aktivům. Tento ukazatel se také nazývá jako ukazatel věřitelského 

rizika (debt ratio). Platí zde, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím větší je riziko věřitelů. 

Věřitele proto preferují nižší hodnoty ukazatele.  

 

       (12) 
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Koeficient samofinancování (equity ratio) je doplňující ukazatel k ukazateli 

věřitelského rizika. Jejich součet by se měl rovnat 1. Vyjadřuje, do jaké míry podnik může 

financovat aktiva z vlastních zdrojů.  

 

       (13) 

 

Ukazatel zadluženosti debt to equity ratio je podíl cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu 

podniku. Mnohem více se používá jeho převracená hodnota, která měří míru finanční 

samostatnosti podniku. U tohoto ukazatele musíme také věnovat pozornost leasingovému 

financování, které by mělo být připočteno k cizímu kapitálu.  

 

      (14) 

 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je vyšší zisk než placené úroky. Tento 

ukazatel je bezprostředně důležitý pro věřitele. Z hlediska zadluženosti platí, že čím vyšší 

je objem závazku, tím větší je potřeba vytvářet prostředky na jejich splacení. Doporučené 

hodnoty by měly být trojnásobné nebo i více násobné.  

 

     (15) 

EBIT……zisk před zdaněním [1] 

 

3.6.4. Ukazatelé aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku efektivně hospodařit s investovanými 

finančními prostředky. Disponuje-li podnik přebytkem aktiv, vznikají přebytečné náklady, 

je-li nedostatek aktiv, podnik se musí vzdát některých podnikatelských příležitostí. Tyto 

ukazatele nejvíce vyjadřují počet obrátek aktiv nebo dobu obratu aktiv.  
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Obrat celkových aktiv označují se také jako vázanost celkového vloženého kapitálu 

a udává, kolikrát se aktiva za daný časový interval obrátí. Je-li jeho hodnota nižší než 

odvětvový průměr, měly by se tržby zvýšit odprodejem některých aktiv.  

 

      (16) 

 

Doba obratu zásob nám udává, jak dlouho oběžná aktiva budou vázána v zásobách. Je 

však zapotřebí udržovat optimální velikost zásob.  

 

   [dny]   (17) 

 

     (18) 

 

Doba obratu pohledávek určuje, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek, než jsou splaceny. Doporučenou hodnotou je většinou běžná doba splatnosti 

faktur. Je-li doba splatnosti delší než běžná doba, znamená to nedodržování obchodně 

úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů.  

 

  [dny]  (19) 

 

      (20) 

 

Doba obratu závazků určuje, jak rychle budou závazky podniku splaceny. Obecně lze 

říci, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratů pohledávek, aby nebyla 

oslabena finanční rovnováha v podniku. Tento ukazatel je důležitý pro věřitele anebo pro 

potenciální věřitele. [1]. 
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   [dny]  (21) 

 

       (22) 
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4. Finanční analýza společnosti 

Tato kapitola je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti za pomocí 

analýzy stavových ukazatelů a poměrových ukazatelů. 

 

4.1. Analýza stavových ukazatelů 

Tato kapitola se zabývá horizontální a vertikální analýzou aktiv, pasiv a výkazu zisku a 

ztráty.  

 

4.1.1.  Horizontální analýza  

Horizontální analýza aktiv 

Tato část se zabývá změnou aktiv ve sledovaném období od roku 2008 do roku 2012. 

Vybrané výsledky této analýzy jsou uvedeny v tabulce 1 a celkový pohyb aktiv pak v grafu 

1. Všechny tyto změny jsou zaznamenaný v příloze 4. 

 

Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

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

Abs. Rela.  Abs. Rela.  Abs. Rela.  Abs. Rela.  

(%) (%) (%) (%) 

Aktiva celkem -2471 -3,66 29036 44,64 18175 19,32 78074 69,55 

Dlouhodobý majetek -4188 -10,86 19591 57,02 1133 2,10 57691 104,73 

DNM -26 -34,67 567 1157,14 433 70,29 -273 -26,02 

DHM -4162 -10,28 19024 55,44 700 1,31 53228 98,50 

Oběžná aktiva 1778 6,23 9481 31,26 17014 42,74 20569 36,20 

Zásoby 1326 33,83 578 11,02 -2693 -46,24 1517 48,25 

Krátkodobé 

pohledávky 

-906 -3,78 8593 37,30 11714 37,03 22360 51,58 

Krátkodobý 

finanční majetek 

1358 198,83 310 15,19 7993 339,98 -3308 -31,98 

Časové rozlišení  -61 -14,49 -36 -10,00 28 8,64 -186 -52,84 

             Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Mezi lety 2008 a 2009 došlo k poklesu, který byl o 3,66 %. To je zapříčiněno poklesem 

dlouhodobého majetku, který z větší části tvoří dlouhodobý nehmotný majetek. Oběžná 
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aktiva vzrostla o 6,23 % a to především z důvodu navýšení krátkodobého finančního 

majetku, který vzrostl o 198,83 %. Celková aktiva byly v tomto období nejnižší, což je 

2 471 000 Kč. 

 

V letech 2009 a 2010 došlo k nárůstu celkových aktiv a to o 44,64 %. Hlavním 

důvodem nárůstu je dlouhodobý majetek, který vzrostl o 57,02 %. Z toho krátkodobé 

pohledávky se navýšily na 37,30 %. Oběžná aktiva vzrostla o 31,26 %, důvodem bylo 

navýšení především krátkodobých pohledávek. 

 

Celkové aktiva mezi lety 2010 a 2011 vzrostla o 19,32 %. Hlavním zapříčiněním bylo 

zvýšení oběžných aktiv o 42,74 %. V oblasti oběžných aktiv se zásoby snížily o 46,24 % 

a krátkodobý finanční majetek vzrostl o 339,98 %. Dlouhodobý majetek měl nárůst 

o 2,10 %.  

 

V období 2011 a 2012 byl zaznamenán největší nárůst celkových aktiv a to o 69,55 %. 

Zapříčinění tohoto nárůstu má dlouhodobý majetek, který vzrostl o 104,73 %, kde nejvyšší 

nárůst tvořil dlouhodobý hmotný majetek. 

 

 

Graf 1: Horizontální změna aktiv v letech 2008 – 2012 

                          Zdroj: Vlastní zpracování 



Radka Plevniová: Finanční analýza společnosti LICHNA TRADE CZ, s.r.o. 

2013  18 

 

Z grafu je patrné, že vývoj celkových aktiv má rostoucí tendenci, což je zapříčiněno 

navyšováním dlouhodobého majetku a zároveň tak navyšování oběžných aktiv. Nejvyšší 

hodnota je v roce 2012, celková aktiva dosahovala 190 333 000 Kč.  

 

Horizontální analýza pasiv 

Tato část se zabývá vývoje pasiv v letech 2008 – 2012. Vybrané hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 2. Vývoj pasiv je znázorněn v grafu 2. Veškerý vývoj pasiv je zaznamenám 

v příloze 5. 

 

Tabulka 2: Horizontální analýza pasiv v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

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

Abs. Rela.  Abs. Rela.  Abs. Rela.  Abs. Rela.  

(%) (%) (%) (%) 

Pasiva celkem -2471 -3,66 29036 44,64 18175 19,32 78074 69,55 

Vlastní kapitál 10110 29,08 8555 19,07 23134 43,30 14535 18,99 

VH minulých let 15282 79,23 10235 29,61 8512 19,00 9132 17,13 

VH běžného období -5172 -33,67 -1680 -16,49 14622 171,80 5403 23,36 

Cizí zdroje -12581 -38,41 20476 101,48 -4954 -12,19 63539 177,99 

Dlouhodobé 

závazky 

186 0,00 2989 1606,99 -1319 -41,54 1399 75,38 

Krátkodobé 

závazky 

-12684 -50,87 1749 29,34 6272 81,35 39695 167,14 

Časové rozlišení  0 0,00 5 0,00 -5 -100,00 0 0,00 

             Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V letech 2008 a 2009 poklesla celková pasiva o 3,66 %. V tomto období byl, 

zaznamenám nárůst vlastního kapitálu o 29,08 %, kde nejvyšší podíl na tom měl výsledek 

hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného období klesl o 33,67 %. Cizí 

zdroje poklesly o 38,41 % vlivem položky krátkodobých závazků.  

 

V roce 2010 došlo k nárůstu celkových pasiv o 44,64 %. Hlavním důvodem bylo 

navýšení cizích zdrojů, kde razantně vzrostly dlouhodobé závazky a to o 1606,99 %. 

Vlastní kapitál vzrostl o 19,07 %, jehož zapříčinění mělo zvýšení výsledku hospodaření 

minulých let.  
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Mezi lety 2010 a 2011 došlo k nárůstu aktiv o 19,32 %. Tento nárůst má za následek 

zvýšení vlastního kapitálu o 43,30 %, kde nejvíce vzrostl výsledek hospodaření běžného 

období. Došlo zde k poklesu cizích zdrojů. Dlouhodobé závazky poklesly o 41,54 %, avšak 

krátkodobé závazky vzrostly o 81,35 %.  

 

Největší nárůst pasiv byl v období 2011 a 2012, kde došlo k výraznému zvýšení 

o 69,55%. Tento nárůst je zapříčiněn nárůstem cizích zdrojů, kde nejvíce vzrostly 

krátkodobé závazky a to o 167,14 %. Dlouhodobé závazky vzrostly o 75,38 %. Vlastní 

kapitál zaznamenal nárůst o 18,99 % z důvodu zvýšení výsledku hospodaření běžného 

období.  

 

 

Graf 2: Vývoj pasiv v období 2008 – 2012 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vlastní kapitál měl rovněž tendenci růstu, nejvyšší hodnotu tvořil v roce 2012 a to 

91 095 000 Kč. Cizí kapitál má kolísavý charakter. Nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2009 

s 20 177 000 Kč a nejvyšší hodnoty v roce 2012 s 99 238 000 Kč.  
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato část se zabývá vývojem výsledku hospodaření v letech 2008 – 2012. Vybrané 

výsledky horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny v tabulce 3 a dále 

znázorněny v grafu 3. Všechny hodnoty jsou zaznamenány v příloze 6. 

 

Tabulka 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

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

Abs. Rela.  Abs. Rela.  Abs. Rela.  Abs. Rela.  

(%) (%) (%) (%) 

Tržby za prodej vl. 

výrobků a služeb 

-66693 -43,93 13889 16,32 60051 60,65 22216 13,97 

Výkonová spotřeba -63172 -62,27 12992 33,94 38542 75,18 9892 11,1 

Provozní VH -5549 -28,39 658 4,70 13287 90,67 7387 26,44 

Finanční VH -270 -57,94 -95 -12,91 -165 -19,86 294 29,52 

VH za účetní 

období 

-5172 -33,67 -1680 -16,49 14622 171,80 5403 23,36 

            Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2009 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosahovaly ve sledovaném 

období nejnižší hodnoty a to ve výši 85 126 000 Kč. Oproti roku 2008 došlo k poklesu o 

66 693 000 Kč. V roce 2010 došlo k nárůstu o 16,32 %. Nárůst v roce 2011 byl o 

60 051 000 Kč, což je nárůst o 60,65 %. Nejvyšší hodnoty dosahovaly v roce 2012, kdy 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly 181 282 000 Kč.  

 

Graf 3: Porovnání tržeb a výkonové spotřeby v období 2008 – 2012 

                       Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výkonová spotřeba byla v roce 2008 nejvyšší, kdy dosahovala 101 447 000 Kč. 

V následujícím roce byl zaznamenán pokles o 63 172 000 Kč, což je o 62,27%. V období 

mezi roky 2009 a 2010 byl nárůst o 33,94 %. V roce 2011 došlo k nárůstu o 75,18 %, což 

je o 38 542 000 Kč. V roce 2012 došlo k nárůstu z hodnoty 159 066 000 Kč na hodnotu 

99 701 000 Kč. Nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2009 a to 38 275 000 Kč. 

 

Provozní výsledek hodpodaření z počátku klesal. V roce 2009 došlo k poklesu 

o 28,39 %. V roce 2010 vzrostl z hodnoty 13 997 000 Kč na hodnotu 14 655 000 Kč. 

Oproti roku 2010 došlo v roce 2011 k nárůstu o 13 287 000 Kč, což je 90,67 %. V roce 

2012 provozní výsledek hodpodaření dosahoval nejvyšší hodnoty a to 35 329 000 Kč. 

 

Finanční výsledek hospodaření ve sledovaném období byl záporného charakteru 

s klesající tendencí. Nejvyšší záporná hodnota byla dosažena v roce 2008 a nejnižší 

záporná hodnota v roce 2011. Ve sledovaném období vrzostla hodnota z -466 000 Kč na 

hodnotu -996 000 Kč. 

 

Výsledek hospodaření za účetní období do roku 2010 mírně klesal, avšak od roku 2010 

razantě začal stoupat. Nejnižší hodnoty tedy dosahoval v roce 2010 a to s hodnotou 

8 511 000 Kč. V roce 2012 dosáhl nejvyšší hodnoty, která oproti roku 2011 vzrostla o 

5 403 000 Kč. 
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Graf 4: Vývoj výsledku hospodaření v období 2008 – 2012 

                            Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z horizontální analýzy je patrné, že celková hodnota aktiv po celou dobu sledovaného 

období roste. Tento vývoj je způsoben nárůstem oběžných aktiv a zároveň tak zvyšováním 

dlouhodobého majetku. Růst dlouhodobého majetku byl vyšší než nárůst oběžných aktiv. 

Navyšovaní dlouhodobého majetku bylo způsobeno nárůstem dlouhodobého hmotného 

majetku, detailně pak položky samostatné movité věci a soubory movitých věcí. U 

oběžných aktiv byl nárůst způsoben navyšováním pohledávek z obchodních vztahů. Stranu 

pasiv tvoří rostoucí vlastní kapitál, který je převážně tvořen navyšováním výsledku 

hospodaření minulých let. Cizí zdroje jsou kolísavého charakteru a to je zapříčiněno 

z důvodu kolísaní krátkodobých závazků, detailně závazky z obchodních vztahů. Při 

horizontální analýze výkazu zisku a ztráty bylo zaznamenáno, že čistý zisk měl po celé 

sledované období rostoucí tendenci, kromě roku 2009 kdy klesl oproti roku 2008 o 

65 312 000 Kč. V tomto roce došlo k poklesu výkonové spotřeby o 63 172 000 Kč, jejímž 

hlavním vlivem bylo snížení spotřeby materiálu a energie.  
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4.1.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýza aktiv 

V této části je provedena vertikální analýza aktiv. Vybrané výsledky aktiv jsou 

uvedeny v tabulce 4. Struktura aktiv je zobrazena v grafu 5. Všechny výsledky této analýzy 

jsou uvedeny v příloze 7. 

 

Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv v letech 2008 – 2012 (v %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Dlouhodobý majetek 57,09 52,82 57,34 49,07 59,25 

DNM 0,11 0,08 0,65 0,93 0,41 

DHM 56,98 52,75 56,69 48,14 56,36 

Oběžná aktiva 42,28 46,62 42,31 50,62 40,66 

Zásoby 5,81 8,06 6,19 2,79 2,44 

Krátkodobé pohledávky 35,47 35,42 33,62 38,61 34,52 

Krátkodobý finanční majetek 1,01 3,14 2,50 9,21 3,70 

Časové rozlišení 0,62 0,55 0,34 0,31 0,09 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2008 celková aktiva tvořila větší část dlouhodobého majetku ve výši 57,09 %, 

na kterých se především podílel dlouhodobý hmotný majetek s nejvyšší hodnotou 56,98 %. 

Oběžná aktiva z celkových aktiv tvořila 42,28 % s nejvyšším podílem krátkodobých 

pohledávek ve výši 35,47 %. Časové rozlišení z celkových aktiv tvoří 0,62 %. 

 

V roce 2009 podíl dlouhodobého majetku klesl na 52,82 %. Dlouhodobý majetek je 

tvořen podstatnou části dlouhodobého hmotného majetku, který tvoří 52,75 %. Podíl 

oběžných aktiv vzrostl na 46,62 %.  Časové rozlišení oproti předchozímu roku kleslo na 

0,55 %.  

 

V roce 2010 došlo k nárůstu dlouhodobého majetku na 57,34 %. Největší část tvoří 

dlouhodobý hmotný majetek s 56,69 %. Podíl oběžných aktiv klesl na 42,31 %. Značnou 
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část tvořily krátkodobé pohledávky. Ve sledovaném období byly krátkodobé pohledávky 

nejnižší. Časové rozlišení tvoří 0,34 %. 

 

V roce 2011 došlo ke změně, kdy větší podíl celkových aktiv tvořily oběžná aktiva a to 

s 50,62 %, kde krátkodobé pohledávky dosáhly nejvyšší hodnoty na 38,61 %. Dlouhodobý 

majetek tvořil 49,07 % s nejnižší hodnotou dlouhodobého hmotného majetku 48,14 %. 

Časové rozlišení se na tvorbě celkových aktiv podílelo s 0,31 %. 

 

V roce 2012 byla aktiva tvořena z největší části dlouhodobým majetkem s 59,25 %. 

V tomto období oběžná aktiva měla nejnižší podíl a to 40,66 %. Z větší části oběžná aktiva 

byly tvořeny krátkodobými pohledávkami s hodnotou 34,52 %. Časové rozlišení v tomto 

roce celkové aktiva pokryly z nejmenší části 0,09 %. 

 

 

Graf 5: Struktura aktiv v letech 2008 - 2012 

                Zdroj: Vlastní zpracování  
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Vertikální analýza pasiv 

Tato část pojednává o struktuře pasiv daného podniku. Vybrané výsledky pasiv jsou 

uvedeny v tabulce 5 a dále pak zobrazeny v grafu 6. Všechny výsledky této analýzy jsou 

uvedeny v příloze 8. 

 

Tabulka 5: Vertikální analýza pasiv v letech 2008 - 2010 (v %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Vlastní kapitál 51,48 68,98 56,79 68,20 47,86 

Základní kapitál 0,15 0,15 0,11 0,09 0,05 

Rezervy 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

VH minulých let 28,57 53,15 47,62 47,49 32,81 

VH běžného období 22,75 15,67 9,05 20,61 14,99 

Cizí zdroje 48,52 31,02 43,21 31,80 52,14 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,29 3,37 1,65 1,71 

Krátkodobé závazky 36,93 18,83 11,35 19,46 30,66 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2008 celkové pasiva tvořil vlastní kapitál s 51,48 %, kde nejvyšší část tvořil 

výsledek hospodaření minulých let 28,57 %. Cizí zdroje, které celkové pasiva tvořila 

s 48,52 %, měla největší podíl položka krátkodobé závazky.  

 

V roce 2009 byly celkové pasiva tvořeny nejvyšší hodnotou vlastního kapitálu a to 

68,98 %. Značnou část zde tvořil výsledek hospodaření minulých let s 53,15 %. Naopak 

cizí zdroje v celém období dosahovaly nejnižší hodnoty 31,02 %. Z toho 18,83 % tvořily 

krátkodobé závazky.  

 

V roce 2010 vlastní kapitál pokryl celkové pasiva z 56,79 %. Tuto část s větším 

podílem zaujal výsledek hospodaření minulých let 47,62 % a výsledek hospodaření 

běžného období 9,05 %. Cizí zdroje tvořily 43,21 %. Z toho 3,37 % tvořily dlouhodobé 

závazky a 11,35 % krátkodobé závazky.  
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Mezi lety 2011 a 2012 došlo k poklesu vlastního kapitálu z 68,20 % na 47,86 %. To 

byla zaznamenána nejnižší hodnota vlastního kapitálu. Naopak cizí zdroje vzrostla 

z 31,80 % na nejvyšší zaznamenanou hodnotu 52,14 %. Vlastní kapitál tvoří převážně 

výsledek hospodaření s 32,81 % a cizí kapitál tvoří převážně s 30,66 % krátkodobé 

závazky.  

 

 

Graf 6: Struktura pasiv v letech 2008 - 2012 

                Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této části je provedená analýzy výkazu zisku a ztráty. Vybrané hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 6. Všechny hodnoty jsou pak dále uvedeny v příloze 9. 
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Tabulka 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2008 - 2012 (v %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 2,36 2,99 2,54 1,98 4,72 

Výkony 97,64 97,01 97,46 98,02 95,28 

Výkonová spotřeba 65,54 42,78 50,36 56,18 52,33 

Osobní náklady 17,63 32,93 29,93 21,24 20,92 

Provozní VH 12,63 15,64 14,40 17,48 18,54 

Finanční VH -0,30 -0,82 -0,82 -0,62 -0,37 

VH za účetní období 9,93 11,39 8,36 14,47 14,98 

                Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tržby za prodej zboží má kolísavý charakter. Ve sledovaném období tyto tržby 

nepřekračují 5 %. Nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2012 4,72 %, což činí 8 995 000 Kč. 

Důležitou položkou jsou výkony, ty se po celou dobu sledovaného období pohybují vždy 

nad 95 %. Nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2011, kdy tvořily 98,02 %. 

 

Výkonová spotřeba se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí od hodnoty 42,78 % 

v roce 2009 do hodnoty 65,54 % dosaženou v roce 2008. Osobní náklady jsou tvořeny 

z velké části mzdovými náklady. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2008, která činila 

27 296 000 Kč.  

 

Provozní výsledek hospodaření má tendenci růstu. V roce 2009 vzrostl oproti roku 

2008 o 3,01 %. V roce 2010 pokles o 1,24 %. V roce 2012 vzrostl na 18,54 %, a to 

35 329 000 Kč. 

 

Finanční výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohybuje v záporných 

hodnotách. V roce 2008 a 2012 přestavuje okolo -0,30 %. V dalších letech dochází 

k nárůstu na -0,82 % a v roce 2011 klesne na hodnotu -0,62 %.  

 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku v roce 2011 a 2012 se pohybuje okolo 14 %. 

V roce 2010 se nachází nejnižší hodnota, tvořena 8,36 %. V letech 2008 a 2009 se hodnoty 

pohybují přibližně okolo 10%.  
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4.2. Analýza poměrových ukazatelů 

Tato kapitola se zaobírá analýzou poměrových ukazatelů, které tvoří ukazatele 

likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti a ukazatele aktivity. 

4.2.1. Ukazatelé likvidity 

Tato část se zabývá ukazateli likviditou ve sledovaném období od roku 2008 do roku 

2012. 

 

Tabulka 7: Ukazatelé likvidity v letech 2008 - 2012 

Ukazatelé likvidity 2008 2009 2010 2011 2012 

Okamžitá likvidita 0,03 0,17 0,22 0,47 0,12 

Pohotová likvidita 0,99 2,05 3,18 2,46 1,25 

Běžná likvidita 1,15 2,48 3,73 2,60 1,33 

                         Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity se z důvodu nízkych hodnot krátkodobého finančního 

majetku pohybuje v nízkých hodnotách. Nejpříznivější hodnota je od 0,2 do 1. Toto 

rozmezí podnik dosahuje v roce 2010 a 2011.  

 

Pohotová likvidita 

Optimální hodnota pro pohotovou likviditu by měla být v rozmezí od 1 do 1,5. Ve 

sledovaném období se tomuto rozmezí nejvíce blížil rok 2008 a 2012. V roce 2010 byla 

tato hodnota tři krát vyšší. Z toho plyne, že společnost měla nadměrnou výši oběžných 

aktiv, což vedlo k nepříznivému ovlivnění výnosnosti vložených prostředků. 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita ve sledovaném období se pohybuje v obdobných hodnotách jako 

likvidita pohotová. Hodnoty pro běžnou likviditu jsou v rozmezí od 1,5 do 2. Tomuto 

rozmezí se blíží rok 2009 a 2012. Z grafu 7 je patrné, že hodnoty podniku jsou vyšší, proto 

lze říci, že podnik může bez problému platit své krátkodobé závazky ze svých oběžných 

aktiv.  
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Graf 7: Ukazatelé likvidity  

                Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu 7 je vidět, že okamžitá hodnota se pohybuje v nízkých hodnotách, pohotová 

likvidita a běžná likvidita od roku 2008 do roku 2010 rostla a od roku 2010 do roku 2012 

klesala.  

 

4.2.2. Ukazatelé rentability 

Tato část je zaměřena na rentability celkového vloženého kapitálu, vlastního kapitálu, 

dlouhodobě investovaného kapitálu a rentability tržeb.  

 

Tabulka 8: Ukazatelé rentability v letech 2008 – 2012 

Ukazatelé rentability  2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 0,44 0,23 0,16 0,30 0,31 

ROA 

ROCE 

0,23 

0,44 

0,16 

0,23 

0,09 

0,15 

0,21 

0,30 

0,15 

0,30 

ROS 0,12 0,15 0,14 0,17 0,18 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

V roce 2008 podnik zaznamenal nárůst, jehož důsledkem bylo zlepšení výsledku 

hospodaření minulých let a snížení dlouhodobých bankovních úvěrů. Do roku 2010 

hodnoty klesaly, ale stálé zůstaly kladné. V roce 2011 a 2012 došlo k znova k nárůstu.  
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu byla ve sledovaném období proměnlivá. 

V tomto případě ve všech obdobích byly celkové aktiva vyšší než zisk. V podniku 

je výnosnost malá, ale neměla by mít vliv na celkové „zdraví podniku“. 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

V roce 2008 byla tato rentabilita nejvyšší, naopak nejnižší byla v roce 2010. Pokles 

tohoto ukazatele do roku 2010 byl způsoben poklesem EBITu, od roku 2011 došlo 

k nárůstu EBITu. Rentabilita celkového investovaného kapitálu má hodnoty stejné jako 

rentabilita vlastního kapitálu.   

 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb ve sledovaném období měla kolísavou tendenci. Nejnižší hodnota 

byla v roce 2008, oproti tomu nejvyšší hodnotu podnik dosáhl v roce 2012. V tomto 

nárůstu spočívá navýšení výsledku hospodaření.  

 

 

Graf 8: Ukazatelé rentability 

               Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.3. Ukazatelé zadluženosti 

Tato část je zaměřena na celkovou zadluženost a koeficient samofinancování v letech 

2008 – 2012.  

 

Tabulka 9: Ukazatelé zadluženosti v letech 2008 – 2012  

Ukazatelé zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 0,49 0,31 0,43 0,32 0,52 

Koeficient samofinancování 

Úrokové krytí 

0,51 

26,71 

0,69 

25,83 

0,57 

21,82 

0,68 

30,10 

0,48 

55,10 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 9 je patrné, že finanční struktura podniku ve sledovaném období kolísá. V roce 

2009 až 2011 financuje podnik svou činnost obzvláště z vlastních zdrojů. Celková 

zadluženost podniku byla nejvyšší v roce 2012. Čím vyšší bude celková zadluženost, tím 

vyšší bude i ukazatel úrokového krytí. Úrokové krytí je nejvyšší v roce 2012.  

 

 

Graf 9: Ukazatelé zadluženosti 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2.4. Ukazatelé aktivity 

Tato část se zabývá vybranými ukazateli aktivity ve sledovaném období 2008 – 2012.  
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Tabulka 10: Ukazatelé aktivity v letech 2008 - 2012 

Ukazatelé aktivity 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu zásob 

Doba obratu pohledávek 

14,10 

52,17 

50,03 

91,90 

41,46 

109,65 

12,76 

93,86 

17,02 

123,59 

Doba obratu závazků 44,69 24,78 27,70 31,54 102,97 

                Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

Graf 10: Doba obratu zásob, pohledávek, závazků 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává, jak dlouho je oběžný majetek vázaný ve formě zásob. Nejkratší 

doba byla v roce 2011, kdy zásoby byly v podnikání vázaný po dobu 12, 76 dnů. Oproti 

tomu k nejvyššímu nárůstu došlo v roce 2009, kdy hodnota dosahovala 50,03 dnů z důvodu 

vysokého nárůstu výrobků a nedokončené výroby a polotovarů.  

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek informuje o tom, za jak dlouho dobu budou pohledávky 

splaceny. V roce 2008 byla nejkratší doba splatnosti pohledávky a to 52,17 dnů. Nejdelší 

doba vázanosti majetku byla v roce 2010 a 2012 s dobou 123,59 dnů. 
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Doba obratu závazků 

Ukazatel informuje o tom, jak rychle podnik své závazky splatí. Nejkratší doba 

splatnosti je v roce 2009 a 2010, kde se doba pohybuje v rozmezí 24 až 27 dnu. Nejdelší 

doba je v roce 2012, kde splatnost závazku stoupla na 102,97 dni.  
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5. Návrhy a doporučení 

 

Po použití jednotlivých ukazatelů, které byly použity v předchozí kapitole a po 

vyhodnocení výsledků, jsem došla k následujícím návrhům a doporučení.  

 

 Z hlediska likvidity bych společnosti doporučila sledování tohoto ukazatele 

v menším časovém intervalu. Častější sledování by umožnilo objektivnější 

vyhodnocení likvidity v podniku. Dalším možným doporučením, by bylo snížit 

hodnoty na horní hranici, doporučených hodnot. Tento krok by mohl vést 

k navýšení rentability podniku.  

 

 Rentabilitu podniku bych doporučila navýšit a volné peněžní prostředky tak 

efektivněji investovat do výnosnějších aktiv.  

 

 Celková zadluženost v posledním roce stoupla, proto bych doporučila další 

sledování tohoto ukazatele. Rostoucí vývoj celkové zadluženosti by mohl vést 

k nárůstu ziskovosti.  

 

 Při porovnání doby závazku a pohledávek, by se měla společnost převážně 

zaměřit na to, aby doba závazku byla vyšší než doba obratu pohledávek. Podnik 

by tímto mohl dosáhnout většího objemu peněžních prostředků. 

 

 Z doby obratu zásoby je patrné, že firma nemá zbytečně nelikvidní zásoby na 

skladě, ale i přesto byl v roce 2009 vysoký. Doporučila bych zvýšit dohled nad 

spotřebou zásob.  
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6. Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu společnosti Lichna Trade 

Cz, s.r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání je kovoobráběčství, zámečnictví, výroba 

drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové 

a železničního parku, hostinská činnost, provozování tělovýchovných a sportovních 

zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, silniční motorová doprava nákladní 

a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Finanční analýza byla provedena 

ve sledovaném období 2008 – 2012 za pomocí metody absolutních ukazatelů (horizontální 

a vertikální analýza) a metody poměrových ukazatelů (likvidita, rentabilita, zadluženost, 

aktivita). 

 

Druhá část mé práce je zaměřena na charakteristiku společnosti Lichna Trade Cz, s.r.o., 

a to na základní údaje, vlastnickou strukturu, činnosti podnikání a její vývoj.  

 

Část třetí je zaměřena na teoretické vymezení finanční analýzy, kde je popsána 

charakteristika, vymezení uživatelů, dále pak zdroje informací pro čerpání a metody 

finanční analýzy. 

 

 Další částí mé bakalářské práce je část praktická. Jako první jsem rozebrala 

horizontální a vertikální analýzu aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. Dále jsem se zaměřila 

na hodnocení ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Z těchto výsledků je 

patrné že firma Lichna Trade Cz, s.r.o. je rentabilní i když zadluženost v posledním roce 

stoupla, což bylo zapříčiněno nárůstem dlouhodobých závazku z důvodu koupě 

dlouhodobého hmotného majetku a pořízení svařovacího robotizovaného pracoviště 

a vodorovného frézovacího stroje. Ve sledovaném období má společnost dostatek 

oběžných aktiv, proto je schopna splácet své závazky včas, nejlikvidnější byl podnik v roce 

2010. Za zmínku stojí, že mezi roky 2009 a 2010 došlo k poklesu u výsledku hospodaření 

za účetní období. Ztráta dosahovala 1 680 000 Kč.  
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V poslední části jsem se zaměřila na různé návrhy a doporučení, kde jsem navrhla, 

do čeho by měla společnost investovat a čím by si dopomohla ke zvýšení zisku.  

Společnost Lichna Trade Cz, s.r.o. by se měla reklamou dostat do podvědomí 

zákazníku či dodavatelů a získat tak větší rozšíření na trhu, jak v celé České republice, tak i 

v zahraničí.  
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