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Anotace 

Bakalářská práce s názvem ,,Zhodnocení finančního zdraví společnosti“ se v 

teoretické části zabývá charakteristikou vybrané společnosti, teoretickým vymezením 

finanční analýzy a jejích metod s důrazem na analýzu poměrových ukazatelů. Empirická 

část práce se zaměřuje na výzkum, jehož cílem je provést finanční analýzu společnosti 

pomocí poměrových ukazatelů a vyhodnotit tak její finanční zdraví.  

Klíčová slova: finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, peněžní toky, metody 

finanční analýzy. 

 

Summary 

Bachelor thesis titled ,,Evaluation of the financial health of the company” in the 

theoretical part deals with the characteristics of the selected company, the theoretical 

definition of financial analysis and its methods with emphasis on the analysis of financial 

ratios. The research focuses on the research, which aims to carry out a financial analysis of 

the company using ratios and evaluate its financial health. 

Keywords: financial analysis, balance-sheet, statement of profit and loss, cash flow, 

methods of financial analysis.  
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1 Úvod, cíl práce 

Finanční analýza představuje diagnostickou složku systému finančního řízení 

podniku s využitím standardizovaných metod, které umožní maximalizovat informační 

základnu procesu finančního rozhodování [3]. Přestože existuje několik právních forem 

podnikání, cílem každé z nich je zvolit optimální varianty získávání, rozdělování a užití 

peněz, kapitálu a finančních zdrojů pro dosažení stanovených cílů. Základním cílem 

podniku je zajištění růstu jeho tržní hodnoty v čase, což představuje pro vrcholný 

management řadu rozhodnutí. 

,,Dříve, než jsou známa jakákoliv investiční a finanční rozhodnutí v podniku, musí 

být známa tak zvaná finanční kondice, finanční zdraví firmy. Nejde jen o momentální stav, 

ale především o základní vývojové tendence v čase a o porovnání se standardními 

hodnotami v oboru, odvětví nebo přímo porovnání s konkurencí. Minulost a současnost 

informuje o kladech a záporech výkonnosti, hodnotí výnos kapitálu akcionářů a věřitelů 

a v neposlední řadě informuje o potenciálních rizicích, která plynou z dosavadního 

fungování“ [6]. Finanční analýza tedy zajímá jak akcionáře, věřitele, tak přestavuje 

počátek práce finančního manažera, který poté rozhoduje například o získávání peněžních 

prostředků, poskytování obchodních úvěrů a rozdělování zisku.  

Společnost Lovochemie, a. s., je největším výrobcem hnojiv v České republice 

a svým výrobním programem výrazně přispěla k rozvoji českého zemědělství. Tyto 

skutečnosti mne přivedly k otázce: Jakých hodnot poměrových ukazatelů firma dosahuje? 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na 

charakteristiku akciové společnosti Lovochemie a na finanční analýzu z pohledu definice, 

uživatele a zdroje dat. Dále vymezuje jednotlivé metody finanční analýzy s důrazem na 

poměrové ukazatele. V praktické části je představena část finanční analýzy, konkrétně 

poměrové ukazatele, a to ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a rentability. Vstupní 

data z let 2007-2012 byla vzata z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které byly publikované 

ve výročních zprávách společnosti. 
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Záměrem práce je posouzení dosavadní činnosti společnosti spolu s objasněním 

možných příčin majících vliv na hodnoty jednotlivých ukazatelů. Na základě zhodnocení 

vývoje poměrových ukazatelů dojde k určení kladů a záporů a ke stanovení doporučení pro 

budoucí vývoj společnosti. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

Jak již bylo v úvodu uvedeno, společnost Lovochemie, a. s., patří mezi přední 

výrobce hnojiv v České republice. Organizace sídlí v Lovosicích a předmětem jejího 

podnikání je výroba chemických látek a chemických přípravků.  

,,Společnost Lovochemie, a. s., nemá zahraniční organizační složku. Společnost má 

dvě místně odloučené organizační jednotky v ČR, a to výrobnu granulovaných směsných 

hnojiv v Městci Králové a překladiště agrárních produktů v Ústí nad Labem“ [14]. 

Společnost pro své výrobky používá ochrannou známku, která je zobrazena na 

Obrázku č. 1. 

Obrázek č. 1: Ochranná známka společnosti 

 

 

 

Zdroj: [11] 

 

 

2.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI 

Za počátek výroby hnojiv lze považovat rok 1904, kde v Lovosicích podnikatel 

Adolf Schram postavil továrnu na výrobu kyseliny sírové a superfosfátu. Po druhé světové 

válce byla postavena nová výrobna kyseliny sírové, o několik let později byla dokončena 

výstavba prvního bloku kyseliny dusičné a ledku amonného s vápencem. Tím byl 

vybudován na svou dobu rozsáhlý chemický kombinát Továrna na strojená hnojiva. 

Sloučením s Českou továrnou na umělé hedvábí vznikl v roce 1958 národní podnik 

Severočeské chemické závody (SCHZ) Lovosice. Za dobu trvání SCHZ vzniklo pět bloků 

výroby kyseliny dusičné, výrobny ledku amonného s vápencem, výrobna vícesložkových 

hnojiv NPK-1 a ledku vápenatého, moderní provoz kyseliny sírové, nová výrobní linka 

superfosfátu a řada menších provozů. Také byla modernizována kotelna, vodárna 

a železniční vlečka. Po řadě organizačních změn vznikla k 1. listopadu 1993 akciová 
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společnost Lovochemie. Její privatizace byla dokončena v roce 1996, kdy se majoritním 

vlastníkem stala společnost Proferta. Po změně majoritních vlastníků, ke které došlo v roce 

1997, se většinovým akcionářem Lovochemie stala společnost AGROBOHEMIE, a.s., 

vlastněná rovným dílem společnostmi AGROFERT HOLDING, a.s., a UNIPETROL, a.s., 

od 4. února 2006 byla i akcionářem jediným. Dne 30. června 2008 byla z obchodního 

rejstříku společnost Agrobohemie vymazána a její práva a povinnosti převzala a právním 

nástupcem a jediným akcionářem Lovochemie se stala společnost DEZA, a.s. Od 

31. 12. 2009 se jediným akcionářem Lovochemie stala společnost AGROFERT 

HOLDING, a.s. [12]. 

 

2.2 ČINNOST SPOLEČNOSTI 

Hlavním výrobním programem, jež se podílí zhruba z 92 % na obratu společnosti, 

je výroba minerálních hnojiv, která zahrnuje výrobu: 

o ledku amonného s vápencem (LOVOFERT LAV 27), 

o ledku amonného s dolomitem (LOVOFERT LAD 27), 

o ledku amonného se síranem vápenatým (LOVOFERT LAS 24+6S), 

o vícesložkových hnojiv (LOVOFERT NPK  a LOVOFERT NP), 

o ledku vápenatého (LOVOFERT LV 15), 

o hnojiva na bázi dusičnanu amonného a síranu amonného 

(LOVODASA 25+12S, LOVODASA 26+13S), 

o kapalných hnojiv, z nichž nejvýznamnějšími jsou roztok dusičnanu 

amonného s močovinou (LOVODAM 30 a LOVODAM 28). 

,,Společnost vyrábí vícesložková hnojiva i v místně odloučeném středisku 

granulovaných směsných hnojiv (GSH) v Městci Králové. Hlavními výrobky jsou síran 

amonný granulovaný 20%N, NPK 10-10-10+13S, Fosmag, Cererit a Lovogreen. 

Kromě minerálních hnojiv patří do sortimentu výroby ještě karboxymethylceluloza 

(LOVOSA T 20, TS 20), sloužící jako surovina pro výrobu nátěrových hmot a lepidel. 
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Firma také provozuje sloučené oddělení energetiky a vodního hospodářství. 

Zajišťuje výrobu i rozvod energií a vod pro vlastní potřebu i pro potřebu externích 

odběratelů v areálu podniku. Součástí oddělení energetiky a vodního hospodářství je 

i čistírna odpadních vod“ [14]. 
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3 Teoretické vymezení poměrových 

ukazatelů 

,,Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a cenová 

politika, řízení zásob a tak dále. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace 

o finančním zdraví podniku. Tuto finanční analýzu (dále jen FA) coby součást řízení 

podniku provádí finanční manažeři a často celé vrcholové vedení podniku“ [9]. Následující 

kapitola stručně definuje finanční analýzu spolu s dělením a nastíněním výstupů 

jednotlivých druhů. 

 

3.1  DEFINICE FINANČNÍ ANALÝZY 

Sedláček definuje FA jako metodu hodnocení finančního hospodaření podniku, při 

které se získaná data třídí, seskupují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy 

mezi nimi, hledají se kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. ,,Finanční 

analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek především 

hodnotových procitů. Cílem FA je zpravidla: 

 posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení 

podniku“ [8]. 
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Finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části – fundamentální 

(kvalitativní) analýzu a technickou (kvantitativní) analýzu. Fundamentální analýza je 

zaměřena na hodnocení vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku v právě 

probíhající fázi životnosti a s ohledem na základní cíl podniku. Mezi její nástroje patří 

například SWOT analýza, PEST analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti a analýza 

hodnoty pro zákazníka. Výstupem fundamentální analýzy bývá definice a charakteristika 

trhu, identifikace slabých a silných stránek, hrozeb a příležitostí; analýza produktu 

z hlediska tržního potenciálu, růstového potenciálu a životního cyklu produktu; 

identifikace konkurenceschopnosti, konkurenční výhody a tržní rizika. Technická analýza 

srovnává hodnoty jednotlivých ukazatelů, které jsou věcně, v čase a prostoru statisticky 

měřitelné, a umožňuje definici příčinných faktorů a intenzitu jejich působení na výsledný 

jev, který je vyjádřený konkrétním ukazatelem. Základním nástrojem je matematicko-

statistický aparát a základními prameny jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled 

o peněžních tocích [7]. Podrobným popisem jednotlivých metod této technické analýzy se 

věnují následující kapitoly. 

Synek dále člení finanční analýzu na dvě kategorie z pohledu toho, kým je 

prováděna. První se nazývá externí analýza. Je prováděna z vnějšku – bankami, investory, 

obchodními partnery (dodavateli, odběrateli) a podobně. Pramenem jsou běžně dostupné 

údaje, které poskytují finanční výkazy, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o cash 

flow, výroční zpráva, výroky auditora. Druhým typem je analýza interní, která, kromě 

údajů z externí analýzy, vychází i z údajů, které nejsou běžně dostupné. Jedná se například 

o údaje z finančního a manažerského účetnictví, vnitropodnikové evidence, kalkulací. Tato 

analýza se zaměřuje na srovnávání s podniky téhož odvětví a konkurenčními podniky, 

srovnávání skutečnosti se standardními hodnotami [9].  

,,Hlavním úkolem finanční analýzy je posoudit finanční zdraví podniku (z výkazů 

a dalších zdrojů informací) a připravit podklady pro potřebná řídící rozhodnutí“ [2]. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že se tedy o ukazatele FA zajímá několik subjektů. 

Jejich charakteristiku a zájmy předkládá následující kapitola.   
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3.2  UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY 

,,Finanční analýza je důležitá pro akcionáře, věřitele a další externí uživatele, rovněž 

tak i pro podnikové manažery. Každá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiž je 

spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. Uživateli účetních informací 

a finanční analýzy jsou především manažeři, investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní 

partneři, stát a jeho orgány, konkurenti a zaměstnanci“ [2]. 

Manažeři využívají informace především pro dlouhodobé i operativní finanční řízení 

podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje rozhodovat se správně při 

získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru 

vhodných způsobů jejího financování, při alokaci volných peněžních prostředků, při 

rozdělování disponibilního zisku a podobně.  

Primárními uživateli jsou akcionáři či vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál. Mezi 

ostatní investory patří společníci, majitelé firmy, členové družstva. Investory především 

zajímají dvě hlediska, investiční a kontrolní. Investiční hledisko představuje rozhodování 

o budoucích investicích. Hlavním zájmem akcionářů je míra rizika a míra výnosnosti jimi 

vloženého kapitálu. Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manažerům podniku, jehož 

akcie vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk. Z těchto 

důvodů akcionáři požadují průběžné zprávy o tom, jak manažeři nakládají se zdroji, které 

řídí. Držitelé dlužních cenných papírů zajímají informace o tom, zda jim budou včas 

a v dohodnuté výši vypláceny úroky a splátky cenných papírů. 

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby 

se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Banka před poskytnutím úvěru posuzuje bonitu dlužníka, což znamená, že analyzuje 

strukturu jeho majetku, finanční zdroje a stávající a budoucí výsledky hospodaření. 

Dodavatelé (obchodní věřitelé) se zaměřují především na to, zda podnik bude 

schopen hradit splatné závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu. 

U dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu podniku.  
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Odběratelé (zákazníci) mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při 

dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží neměli potíže s vlastním 

zajištěním výroby. 

Stát a jeho orgány sledují statistiku a zajímají se o kontrolu plnění daňových 

povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování finanční výpomoci, 

získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro 

formulování hospodářské politiky státu vůči podnikatelské sféře. 

O informace se konkurenti zajímají za účelem srovnání se svými výsledky 

hospodaření. Hlavně je zajímá rentabilita, zisková marže, cenová politika, investiční 

aktivita, výše a hodnota zásob, jejich obratovost a podobně. Podnik, který zatajuje nebo 

zkresluje finanční údaje, se vystavuje riziku ztráty dobré pověsti a tím 

i konkurenceschopnosti v usilování o potenciální investory a zákazníky. 

Zaměstnanci mají zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě svého 

podniku, protože jim jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. Často bývají 

motivováni výsledky hospodaření. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové 

a sociální. Sledují hospodářské výsledky a vliv na řízení podniku uplatňují prostřednictvím 

odborových organizací [2]. 

 Na základě znalostí výše uvedeného, je nutné dále definovat zdroje dat, ze kterých 

analýza čerpá. 

 

3.3  ZDROJE DAT PRO FINANČNÍ ANALÝZU 

Zdroje finančních informací se získávají zejména z účetních výkazů finančního 

účetnictví, informací finančních analytiků a manažerů podniků, výroční zprávy. Kromě 

těchto vnitřních zdrojů sem patří i vnější finanční informace jako roční zprávy emitentů 

veřejně obchodovatelných cenných papírů, prospekty cenných papírů, burzovní 

zpravodajství a podobně. Finanční situaci podniku lze charakterizovat stavem majetku, 

stavem dluhů, rozdílem mezi majetkem a cizími zdroji (vlastní kapitál), výší výnosů 

a nákladů, výší příjmů a výdajů. O stavu a vývoji financí podniku vypovídá účetní závěrka 
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(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, a příloha k účetní závěrce) 

doplněná o výroční zprávu. 

 

3.3.1 Rozvaha 

,,Majetkem podniku se rozumí souhrn prostředků, které podnik při své hospodářské 

činnosti užívá. Má-li se na mysli majetek z hlediska jeho konkrétní formy, v níž se 

projevuje, hovoří se o aktivech. Má-li se vyjádřit původ majetku, pak se hovoří o pasivech 

v širším slova smyslu. V užším slova smyslu se pojem pasiva užívá jen pro cizí zdroje 

financování. Základem konstrukce rozvahy je bilanční princip, kdy se aktiva rovnají 

pasivům“ [4].  

Dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, lze majetkovou strukturu rozdělit na pohledávky za upsaný 

základní kapitál, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení [26]. 

Pohledávky za upsaný základní kapitál ,,představují pohledávky za upisovateli 

a společníky plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané 

nesplacené akcie“ [26]. 

Vyhláška 500/2002 Sb. dále dělí dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je 

delší než jeden rok, na dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční. Dlouhodobý nehmotný 

majetek například podle vyhlášky obsahuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill. Do dlouhodobého hmotného majetku se 

zařazují pozemky, stavby, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých 

věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný dlouhodobý 

hmotný majetek. Dlouhodobý finanční majetek pak zahrnuje dlouhodobé cenné papíry 

a podíly, zápůjčky a úvěry, jiný dlouhodobý finanční majetek a poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý finanční majetek [26]. 

Mezi oběžná aktiva se řadí zásoby, které obsahují materiál, nedokončenou výrobu 

a polotovary, výrobky, mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, zboží a poskytnuté zálohy 

na zásoby. Další součástí oběžných aktiv jsou dlouhodobé pohledávky (s dobou splatnosti 

delší než jeden rok), krátkodobé pohledávky (s dobou splatnosti jeden rok a kratší) 
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a krátkodobý finanční majetek, který obsahuje peníze v pokladně a ceniny, účty v bankách 

a krátkodobé cenné papíry a podíly [26]. 

Posledním obsahem majetkové struktury je časové rozlišení, které zahrnuje 

položku nákladů příštích období, komplexní náklady příštích období a příjmy příštích 

období. 

Finanční struktura podniku (pasiva) v ČR obsahuje vlastní kapitál, cizí zdroje 

a časové rozlišení.  

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, který se především skládá ze 

základního kapitálu obchodních korporací, zapsaného i nezapsaného kmenové jmění 

státních podniků. Dále je vlastní kapitál tvořen kapitálovými fondy zahrnující rozdíly při 

přeměnách obchodních korporací, a výsledkem hospodaření minulých let, který obsahuje 

mimo jiné opravy v důsledku nesprávného účtování a rozdíly ze změn účetních metod 

spolu s částí odložené daně. Poslední položkou Vlastního kapitálu jsou fondy ze zisku 

vytvářené podle zákona, společenské smlouvy, zakladatelské listiny a podobně [26]. 

Cizí zdroje ,,se skládají z rezerv, jež obsahují rezervu na důchody a podobné 

závazky, rezervu na daň z příjmů a ostatní rezervy zejména na garanční opravy 

a restrukturalizaci. Další položkou jsou dlouhodobé závazky (s dobou splatnosti delší než 

jeden rok) zahrnující například závazky z obchodních vztahů, závazky - ovládané nebo 

ovládající osoby, jež představují dluhy z dlouhodobých zápůjček a úvěrů, závazky – 

podstatný vliv, které opět obsahují dluhy z dlouhodobých zápůjček a úvěrů, závazky ke 

společníkům, vydané dluhopisy, dohadné účty pasivní, jež obsahuje částky dluhů stanovené 

například podle smluv, u kterých se očekává splatnost delší než jeden rok, které nejsou 

doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše. Krátkodobé 

závazky, poslední položka cizích zdrojů, obsahuje dluhy s dobou splatnosti jeden rok 

a kratší ve vztahu ke společníkům, zaměstnancům a sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu 

pojištění“ [26]. 

Časové rozlišení v pasivech rozvahy obsahuje tituly, které mají pasivní zůstatek. 

Jedná se o výdaje a výnosy příštích období [26]. 
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,,Z teoretického hlediska se za optimální finanční strukturu považuje takové 

rozložení kapitálu, které je spojeno s minimalizací veškerých nákladů na jeho pořízení 

a které je zároveň v souladu s předpokládaným vývojem tržeb a zisku a v souladu 

s majetkovou strukturou podniku“ [10]. 

Kovanicová uvádí čtyři základní okruhy informací, které má rozvaha podávat: 

 o funkční skladbě aktiv, což vyžaduje odlišit stálá (dlouhodobá aktiva od 

oběžných aktiv, 

 o likviditě podniku, jež vypovídá o schopnosti podniku hradit závazky, 

 o finanční struktuře, tj. o velikosti vlastních a cizích zdrojů, 

 o struktuře vlastního kapitálu [4]. 

 

3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Úkolem tohoto výkazu je podle Kovanicové informovat o finanční výkonnosti 

podniku [4]. Výkaz má vertikální podobu a je uspořádán stupňovitě – tak, aby umožnil 

vyčíslit: 

- provozní výsledek hospodaření (před zdaněním), 

- finanční výsledek hospodaření, 

- mimořádný výsledek hospodaření po zdanění, 

- výsledek hospodaření za účetní období. 

,,Výkaz zisku a ztráty tedy konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé 

činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze 

zobrazen jako jediný údaj. Tento výkaz je sestavován při uplatnění tak zvaného aktuálního 

principu, který znamená, že transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehož se 

časově i věcně týkají, nikoliv podle toho, zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu 

nebo výdaji. Výnosy se uznávají v období, ve kterém byly realizovány – realizační princip 

(okamžikem vyskladnění, dodání zboží zákazníkovi nebo poskytnutí služby). Pro uznání 

nákladů je rozhodující období vzniku nákladů, tedy období, v němž se náklady podílely na 
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tvorbě výnosů – princip věcné shody nákladů s výnosy. Nákladové a výnosové položky se 

tedy neopírají o skutečné peněžní toky“ [2]. 

 

3.3.3 Přehled o peněžních tocích 

Podle Sedláčka představuje cash flow (peněžní tok) ,,skutečný pohyb (tok) 

peněžních prostředků podniku. Je východiskem pro řízení likvidity podniku, neboť: 

- existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním 

vyjádřením (například nákup zásob na obchodní úvěr), 

- vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi 

vyvolávajícími náklady a jejich finančním zachycením (vznik 

mzdových nákladů a vlastní výplata mezd), 

- vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy“ [8]. 

Peněžní toky se dále podle Grünwalda člení na provozní, investiční a finanční 

činnost [2]. Analýza CF je důsledně založena na příjmech a výdajích a vyjadřuje reálné 

toky peněz a jejich zásoby v obchodním podniku, což podrobně ukazuje Příloha č. 5.  

 

3.3.4 Příloha k účetní závěrce 

,,Příloha k účetní závěrce objasňuje každou skutečnost, která by mohla mít vliv na 

úsudek všech oprávněných uživatelů účetních informací o stavu vlastního kapitálu, 

likviditě, výnosnosti, finanční stabilitě a podobně. Kromě obecných údajů, které 

charakterizují podnik, obsahuje údaje o používaných účetních metodách, o aplikaci 

obecných účetních zásad v podniku a dále poměrně rozsáhlé doplňující údaje 

o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, pohledávkách, závazcích, vlastním 

kapitálu, rezervách, výnosech z běžné činnosti a výzkumu a vývoje“ [4]. 

Následující kapitoly představí jednotlivé metody finanční analýzy spolu se vzorci 

výpočtů, aby mohlo dojít k jejich aplikaci v praktické části. 
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3.4  METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Ve finančním hodnocení podniků se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy 

jako nástroj finančního managementu (interní užití) nebo ostatních uživatelů (externích 

analytiků). Klasická FA obsahuje dvě navzájem propojené části – fundamentální 

(kvalitativní) a technickou (kvantitativní) analýzu [8], jež byly charakterizovány v části 

3.1. 

V následujícím textu bude podrobně představena technická analýza podniku, která 

používá matematické, statistické a další algoritmizované metody ke zpracování 

ekonomických dat s následným ekonomickým posouzením výsledků. 

 

3.4.1 Analýza absolutních dat 

Analýza absolutních dat zahrnuje dva typy analýzy. Prvním z nich je horizontální 

analýza, jež přejímá ,,přímo data, která jsou získávána z účetních výkazů. Vedle sledování 

změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase (obvykle s retrospektivou 3 až 10 let) se 

zjišťují také jejich relativní (procentní) změny (tzv. technika procentního rozboru). Změny 

jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, a proto je tato metoda 

nazývána horizontální analýzou absolutních dat“ [8]. 

           
                              

                
 

Druhý typ analýzy absolutních dat se nazývá vertikální analýza a posuzují se při ní 

jednotlivé složky majetku a kapitálu. ,,Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých 

zdrojů byly pořízeny. Označení vertikální analýza vniklo proto, že se při procentním 

vyjádření jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve 

sloupcích) a nikoliv napříč jednotlivými roky. Základem pro procentní vyjádření je obvykle 

velikost tržeb ve výkazu zisku a ztráty a hodnota celkových aktiv podniku v rozvaze“ [8].  
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3.4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů. 

Umožňují srovnání určitého podniku s jinými podniky nebo s odvětvovým průměrem. 

Finanční analytik musí při analýze podniku přihlížet i k ekonomickému okolí podniku, 

především k tomu, na jakém typu trhu působí, zda dodává na místní trh nebo zda své 

výrobky vyváří, zda jeho výroba a prodej je sezonní, zda jde o podnik s vysokým podílem 

stálých aktiv a podobně. 

Dále se v textu zaměříme na čtyři základní ukazatele podle Synka [9]. 

 

3.4.3.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatel likvidity měří schopnost firmy uspokojit své splatné závazky. Mají 

odpovědět na otázku, zda firma bude schopna vyrovnat své dluhy, když nastane doba jejich 

splatnosti. V praktické části jsou zahrnuty do krátkodobých závazků i krátkodobé bankovní 

úvěry. 

                 
              

                  
 

,,Uvedený ukazatel, označovaný též jako likvidita 3. stupně, měří platební schopnost 

podniku z hlediska kratšího období. Za jeho přijatelnou hodnotu se považují hodnoty 

v intervalu 1,5-2,5. Čím je jeho hodnota vyšší, tím menší je riziko platební neschopnosti 

vyvolané tím, že podnik své výrobky neprodá, nebo že odběratelé nezaplatí všechny 

pohledávky. Naopak příliš vysoká hodnota oběžných aktiv snižuje výnosnost podniku, 

neboť jejich ,,výnosnost“ je téměř nulová,, [9]. 

       (        )            
                     

                  
 

,,Tento ukazatel, označovaný jako ukazatel 2. stupně, měří platební schopnost 

podniku po odečtení zásob z oběžných aktiv. Lépe proto vystihuje okamžitou platební 

schopnost. Zásoby jsou totiž obvykle méně likvidní než ostatní oběžná aktiva, jejich 

případný prodej je obvykle ztrátový a ohrozí-li budoucí výrobu, může dokonce vést až 

k bankrotu firmy. Standardními hodnotami je interval 1-1,5“ [9]. 
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Sedláček mezi peněžní prostředky zahrnuje peníze v hotovosti a na běžných účtech, 

mezi ekvivalenty řadí volně obchodovatelné krátkodobé CP, splatné dluhy, směnečné 

dluhy a šeky [8]. Dle Synka by měla být hodnota okamžité likvidity 0,5 [9]. V praktické 

části považujeme za ekvivalenty krátkodobý finanční majetek, který lze přeměnit na peníze 

do jednoho měsíce. 

 

3.4.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 

více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk, má-li jich málo, 

přichází o tržby, které by mohl získat. Ukazatele se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv, 

kterými jsou zásoby, pohledávky, stálá aktiva a pro celková aktiva.  

             
      

      
 

,,Ukazatel udává počet obrátek zásob za sledované období. Dělíme-li 360 počtem 

obrátek, dostaneme dobu obratu zásob ve dnech. Zájem je na zvyšování počtu obrátek 

(zkracování doby obratu), což obvykle vede ke zvyšování zisku, resp. k snižování 

potřebného kapitálu při dosahování stejného zisku. V praktické části budou brány tržby za 

prodej zboží a tržby z vlastních výrobků a služeb z výkazu zisku a ztráty“ [9]. 

                        
           

                
 

                       
           

           
   

 

Doba obratu pohledávek představuje dobu, po kterou podnik musí v průměru čekat, 

než obdrží platby za prodané zboží. Zájem je na co nejkratší době inkasa. Jeho výše závisí 

i na úvěrové politice podniku. Cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb je dlužník 

povinen zaplatit dle občanského zákoníku do 30 dnů. Smluvní strany se však mohou 
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dohodnout na delší době splatnosti s tím, že splatnost přes 60 dnů lze sjednat jen tehdy, 

pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé [27].  

 

Podobně počítáme dobu obratu (splácení) závazků: 

                    
                           

           
   

 

Rozdíl dvou výše uvedených ukazatelů se označuje jako obchodní deficit: 

                                                            

Roste-li obchodní deficit, znamená to, že klesá peněžní tok. 

                    
      

                                  
 

,,Tento ukazatel udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí za rok. Měří, jak efektivně 

podnik využívá budov, strojů, zařízení a jiných stálých aktiv. Hodnota by měla být 5,1“ [9]. 

                      
      

              
 

,,Nízká hodnota ukazatele obratu celkových aktiv ve srovnání s odvětvovým 

průměrem svědčí o tom, že podnikatelská aktivita podniku je nízká a že je třeba ji zvýšit 

(zvýšit tržby), zbavit se části majetku nebo kombinovat oba způsoby“ [9]. 

 

3.4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. Zadluženost není 

pouze negativní charakteristikou podniku. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím 

i k vyšší tržní hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability. 

K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatelů, proto bude dále v textu představena jen 

část základních ukazatelů. 
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Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti, vlastníci naopak chtějí co nejvíce 

znásobit své výnosy. 

                         
               

              
 

,,Ukazatel kvóty vlastního kapitálu je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. 

Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Ukazatel celkové zadluženosti spolu s kvótou 

vlastního kapitálu (jejich součet je roven 1) informují o finanční struktuře podniku. 

Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje finanční páku, která vede 

k finančnímu zadlužení podniku“ [8]. 

                        
             

               
 

Má stejnou vypovídající schopnost jako celková zadluženost. Oba rostou s tím, jak 

roste proporce dluhů ve finanční struktuře podniku. ,,Celková zadluženost roste lineárně 

(až do 100 %), zatímco koeficient zadluženosti roste exponenciálně až k ∞“ [8].  

              
    1

     
 

,,Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky 

část zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený 

kapitál. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku 

a na akcionáře nezbude nic. Literatura uvádí jako postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 

3x až 6x“ [8]. V praktické části bude brán EBIT jako provozní výsledek hospodaření, který 

dle Sedláčka zhruba odpovídá provoznímu zisku [8].  

 

 

 

                                                 
1
 EBIT (earnings before interest and taxes) – zisk před úhradou úroků a daně z příjmů  
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3.4.3.4 Ukazatele rentability 

Tyto kazatelé poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jejichž 

bylo užito k jeho dosažení. 

    
                                   

               
 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) vyjadřuje, s jakou účinností působí 

celkový kapitál vložený do podniku, nezávisle na zdroji financování. 

    
    

      
 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými 

aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. 

V praktické části bude brán EBIT jako provozní výsledek hospodaření, který dle Sedláčka 

[8] zhruba odpovídá provoznímu zisku. 

    
          

               
 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) představuje míru ziskovosti 

z vlastního kapitálu. Vlastníci tak zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda 

se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika [8]. 
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4 Finanční analýza vybrané společnosti 

pomocí poměrových ukazatelů 

Praktická část práce se v prvé řadě věnuje vývoji účetních výkazů, poté následuje 

analýza poměrových ukazatelů. 

4.1  HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ  

Nejprve dojde k posouzení horizontální analýzy účetních výkazů, která zachycuje 

vývojové trendy ve struktuře majetku i kapitálu zvolené společnosti. Vstupní údaje, 

tj. rozvaha a výkaz Z/Z, jsou uvedeny v Příloze č. 2, 3 a 4 práce. 

4.1.1  Horizontální analýza rozvahy 

Následující Tabulka č. 1 se zaměřuje na změny aktiv ve sledovaných letech. 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

AKTIVA 

ROKY 

Absolutní změna [tis. Kč] Relativní změna [%] 

08-07 09-08 10-09 11-10 12-11 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 

Aktiva celkem 258 952 -410 597 2 937 978 373 -225 493 8,5 -12,4 0,1 33,6 25,2 

Dlouhodobý majetek 21 690 -90 752 -84 406 95 201 6 809 1,3 -5,3 -5,2 6,2 5,8 

Dlouhodobý nehmotný majetek -4 122 -3 043 -2 930 32 562 -4 654 -34,8 -39,3 -62,4 1847,0 94,9 

Dlouhodobý hmotný majetek 26 644 -87 709 -81 476 62 639 11 463 1,6 -5,1 -5,0 4,1 3,9 

Dlouhodobý finanční majetek -832 0 0 0 0 -32,0 0 0 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly -832 0 0 0 0 -100,0 x x x x 

Oběžná aktiva 237 497 -313 253 88 031 880 384 -224 614 17,6 -19,7 6,9 64,5 39,2 

Zásoby 266 519 -417 958 127 487 548 818 -403 615 42,9 -47,1 27,2 92,0 47,9 

Dlouhodobé pohledávky -69 0 0 0 0 -100,0 x x x x 

Krátkodobé pohledávky -91 134 141 058 -197 876 448 477 -160 883 -12,5 22,2 -25,5 77,5 43,7 

Krátkodobý finanční majetek 62 181 -36 353 158 420 -116 911 339 884 1083,5 -53,5 501,9 -61,5 -160,0 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv -14 675 0 0 0 0 -100,0 x x x x 

Časové rozlišení -235 -6 592 -688 2 788 -7 688 -1,6 -45,7 -8,8 38,9 28,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V porovnání roku 2007 a 2008 se celková aktiva firmy zvýšila o 8,5 %. Stálá aktiva 

se změnila nevýrazně o 1,3 %, oběžná aktiva vzrostla o 17,6 %. Na nárůstu oběžných aktiv 

mělo největší vliv procentuální zvýšení krátkodobého finančního majetku. Výrazný pokles 

aktiv nastal v roce 2009 v důsledku opotřebení dlouhodobého majetku a snížení oběžných 

aktiv. Ke snížení oběžných aktiv došlo z důvodu vyšších prodejů hotových výrobků, 

kterých měla firma na konci roku 2008 vysoké zásoby. Od roku 2010 dochází 

k postupnému nárůstu aktiv, kdy největší vzrůst nastal v roce 2011 díky zvýšení 

dlouhodobého nehmotného majetku a oběžných aktiv, jmenovitě zásob a krátkodobého 

finančního majetku. Složení aktiv napovídá, že firma volné prostředky vkládá především 

do nehmotných investic, které v letech 2008 – 2010 klesaly v důsledku jejich opotřebení. 

Od roku 2011 však dochází ke značnému nárůstu dlouhodobého nehmotného majetku, 

který má vliv na zvýšení celkových aktiv. Nárůst dlouhodobého nehmotného majetku je 

způsoben účtováním emisních povolenek, u nichž hraje roli vliv kurzu a ceny. Od roku 

2008 firma nedisponuje žádným dlouhodobým finančním majetkem. 

Oběžná aktiva se v roce 2009 výrazně snížila o 19,7 % oproti předcházejícímu roku 

v důsledku poklesu zásob a krátkodobého finančního majetku. Pouze v roce 2009 došlo 

k poklesu zásob, v ostatních letech docházelo k jejich nárůstu, což pro firmu představuje 

zvýšení nákladů na provoz. Firma se orientuje na krátkodobé pohledávky, jejichž změny 

jsou kolísavé. V roce 2008 a 2010 se snížily o 12,5 % a 25,5 %. V ostatních letech 

docházelo k nárůstu krátkodobých pohledávek, který byl v roce 2011 se svými 77,5 % 

největší. Nárůst pohledávek byl způsoben vyššími prodeji, které zároveň zapříčinily 

snížení stavu zásob. Od roku 2009 jsou dlouhodobé pohledávky zcela zaplaceny. 

Následující Tabulka č. 2 představuje změny pasiv, které nastaly od roku 2007 do 

2012. 
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Tabulka č. 2: Horizontální analýza pasiv 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV 

PASIVA 

ZMĚNA 

Absolutní změna [tis. Kč] Relativní změna [%] 

08-07 09-08 10-09 11-10 12-11 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 

Pasiva celkem 258 952 -410 597 2 937 978 373 -225 493 8,5 -12,4 0,1 33,6 -5,8 

Vlastní kapitál 516 293 -161 546 67 870 238 149 -97 668 27,5 -6,7 3,0 10,4 -3,8 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 x x x x x 

Kapitálové fondy -6 483 -4 473 5 348 -5 347 0 -56,9 -90,9 1196,4 -92,3 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 5 892 27 949 8 305 18 822 27 496 15,9 65,2 11,7 23,8 28,1 

VH minulých let 108 727 195 275 -165 507 43 231 15 563 19,1 28,7 -18,9 6,1 2,1 

VH běžného účetního období 408 157 -380 297 219 724 181 443 -140 727 349,2 -72,4 151,8 49,8 -25,8 

Cizí zdroje -255 117 -250 231 -65 933 727 726 -120 031 -21,7 -27,1 -9,8 120,2 -9,0 

Rezervy 146 518 -114 629 29 831 -36 280 -64 134 326,5 -59,9 38,9 -34,0 -91,2 

Dlouhodobé závazky -2 768 -13 480 5 435 8 629 417 -3,3 -16,6 8,1 11,8 0,5 

Krátkodobé závazky 77 159 -52 280 -21 041 256 459 442 604 18,3 -10,5 -4,7 60,2 64,8 

Bankovní úvěry a výpomoci -476 026 -69 842 -80 158 498 918 -498 918 -76,0 -46,6 -100,0 x -100,0 

Časové rozlišení -2 224 1 180 1 000 12 498 -7 794 -40,8 36,6 22,7 231,1 -43,5 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vlastní kapitál byl v roce 2008 největší v důsledku VH běžného období, který byl se 

svými 408 157 tisíci největší během sledovaného období. V roce 2009 došlo k poklesu 

vlastního kapitálu o 6,7 % díky poklesu kapitálových fondů a VH běžného období. 

Následující období let 2010 a 2011 byl pro firmu opět příznivý, protože docházelo 

k postupnému nárůstu vlastního kapitálu. V roce 2012 však došlo k dalšímu poklesu 

o 3,8 %, který zapříčinil propad VH běžného období o 140 727 tisíc.  

Cizí kapitál se v letech 2008 – 2010 postupně snižoval díky poklesu závazků 

a čerpání bankovních úvěrů a výpomocí. K výraznému nárůstu cizího kapitálu o 120,2 % 

došlo v roce 2011 v důsledku nárůstu krátkodobých závazků o 60,2 %. Firma se snaží od 

roku 2011 využívat převážně krátkodobých závazků, které jsou levnější než dlouhodobé 

zdroje. Největší rezervy podnik vytvořil v roce 2008 ve výši 191 392 tisíc, v dalších letech 

se výše ukládaných rezerv postupně snižovala. Nejnižší pokles byl v roce 2012, kdy výše 

rezerv dosahovala 6 180 tisíc. 
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4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Absolutní výši změny a její procentní vyjádření týkající se výkazu Z/Z za daný 

časový interval představuje Tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

TEXT 

ROKY 

Absolutní změna [tis. Kč] Relativní změna [%] 

08-07 09-08 10-09 11-10 12-11 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 

Výkony a prodej zboží 1 295 784 -1 147 321 127 200 1 627 353 322 929 36,8 -23,8 3,5 42,8 6,0 

z toho:                     

tržby za prodej vlastních služeb a zboží 895 834 -633 046 -224 002 1 158 435 1 198 879 24,3 -13,8 -5,7 31,1 24,5 

změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní 

výroby 
402 480 -514 941 343 440 465 610 -873 964 -207,6 -246,8 -112,1 1253,8 -173,8 

aktivace vnitropodnikových výkonů -2 530 666 7 762 3 308 -1 986 -9,8 2,8 32,3 10,4 -5,7 

Výkonová spotřeba a náklady na prodané 

zboží 
534 527 -564 663 258 586 1 000 659 394 215 17,5 -15,7 8,5 30,5 9,2 

Přidaná hodnota 761 257 -582 658 -131 386 626 694 -71 286 163,3 -47,5 -20,4 122,0 -6,3 

Osobní náklady 35 486 -12 232 16 783 24 087 20 303 14,9 -4,5 6,4 8,6 6,7 

Daně a poplatky -3 438 -4 015 1 187 729 3 915 -20,7 -30,5 13,0 7,1 35,4 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
431 -18 860 4 543 -5 908 7 533 0,2 -9,0 2,4 -3,0 4,0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
87 979 -126 647 8 1 141 8 306 219,3 -98,9 0,5 78,0 319,0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
-27 164 -9 896 -51 -259 9 693 -71,2 -89,9 -4,6 -24,3 1202,6 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti 
192 160 -108 647 -44 549 -3 710 59 530 -221,6 -103,1 1383,5 7,8 -115,6 

Ostatní provozní výnosy 130 735 -99 814 131 816 -93 159 -53 528 118,4 -41,4 93,2 -34,1 -29,7 

Ostatní provozní náklady 216 002 -197 552 16 684 40 134 -24 225 195,9 -60,5 13,0 27,6 -13,1 

Provozní výsledek hospodaření 566 494 -457 917 5 841 479 603 -193 257 618,9 -69,6 2,9 232,9 -28,2 

Jiné finanční výnosy -3 794 -28 318 49 885 -63 076 10 140 -4,8 -37,8 107,0 -65,4 30,3 

Úroky a jiné finanční náklady, daň z příjmů 154 543 -105 938 17 264 53 822 -42 390 289,6 -51,0 16,9 45,1 -24,5 

Finanční výsledek hospodaření, včetně daně 

z příjmů běžné činnosti 
-158 337 77 620 32 621 -116 898 52 530 -624,8 -58,4 -58,9 513,7 -37,6 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 408 157 -380 297 38 462 362 705 -140 727 349,2 -72,4 26,6 198,0 -25,8 

Mimořádné výnosy 0 0 270 861 -270 861 0 x x x -100,0 x 

Mimořádné náklady 0 0 47 080 -47 080 0 x x x -100,0 x 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 42 519 -42 519 0 x x x -100,0 x 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 181262 -181262 0 x x x -100,0 x 

Výsledek hospodaření za účetní období 408 157 -380 297 219 724 181 443 -140 727 349,2 -72,4 151,8 49,8 -25,8 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Alena Perglerová: Finanční analýza společnosti 

2014 24 

 

Z výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že jsou tržby rozkolísané. Během sledovaného 

období střídavě rostou a klesají, což je způsobeno změnami v prodaných objemech 

a v prodejních cenách výrobků (hnojiv). V roce 2008 se tržby za prodej vlastních služeb 

a zboží zvýšily o 24,3 %, zatímco náklady na prodané zboží jen o 17,5 %. Další rok 2009 

a 2010 pro firmu představoval propad o 13,8 % a 5,7 %. V roce 2011 však došlo k nárůstu 

tržeb o 31,1 %. Rok 2012 byl z hlediska tržeb nejvyšší, protože nárůst o 24,5 % 

představoval 6 087 587 tisíc tržeb. V důsledku zvýšení tržeb v roce 2008 a 2011 vzrostla 

i přidaná hodnota. 

V roce 2008 firma zvýšila tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu, což 

mělo vliv na výši provozního výsledku hospodaření, který byl ze sledovaných let největší. 

Osobní náklady v roce 2008 vzrostly o 14,9 % s tím, že se je firmě podařilo v následujícím 

roce 2009 snížit o 4,5 %. Na nárůst osobních nákladů mají vliv motivační složky mzdy 

(čtvrtletní prémie, podíl na hospodářském výsledku, který je vyplácen pouze za podmínek 

předem stanovených v Kolektivní smlouvě) a rostoucí počet zaměstnanců. Od roku 2010 

mají osobní náklady vzestupnou tendenci. Ostatní provozní náklady mají opět kolísavou 

hodnotu. Největší nárůst ostatních provozních nákladů nastal v roce 2008 z důvodu 

emisních povolenek, následující rok 2009 tyto náklady firma snížila o 60,5 %. Poté 

docházelo k postupnému zvyšování a v roce 2012 byly náklady ve výši 161 309 tisíc, což 

odráželo výslednou hodnotu jejich ponížení o 13,1 %.  

4.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 

Dále dojde k hodnocení finanční situace dle vertikální analýzy, která nejprve 

posuzuje strukturu aktiv a pasiv společnosti, poté zhodnotí výkaz zisku a ztráty.  

4.2.1  Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy nejprve vyjadřuje jednotlivé položky aktiv jako 

procentního podílu k celkové výši aktiv, jež představuje následující Tabulka č. 4. 
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Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv v % 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

AKTIVA 

ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 
100 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 55 52 56 53 42 45 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 1 1 

Dlouhodobý hmotný majetek 55 51 56 53 41 44 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 44 48 44 47 58 55 

Zásoby 20 27 16 20 29 20 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 24 19 27 20 26 24 

Krátkodobý finanční majetek 0 2 1 7 2 11 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Struktura aktiv informuje o tom, do čeho firma investovala kapitál. Obecně platí, že 

pro firmu je výnosnější investovat do dlouhodobějších aktiv, protože jimi může dosáhnout 

vyšší výkonnosti [8]. Na první pohled je zřejmé, že největší část aktiv v letech 2007 až 

2010 tvoří dlouhodobý majetek, konkrétně dlouhodobý hmotný majetek. Vzhledem 

k tomu, že je výroba minerálních hnojiv náročná na stroje a zařízení, dal se tento výsledek 

očekávat. Od roku 2011 mají převahu oběžná aktiva, která se podílí na celkové výši aktiv 

v průměru z 56,5 %. U oběžných aktiv mají největší zastoupení zásoby a krátkodobé 

pohledávky s tím, že jejich procentuální úroveň je přibližně stejná. Od roku 2008 dochází 

k postupnému nárůstu krátkodobého finančního majetku, což značí, že firma své volné 

peněžní prostředky nezhodnocuje. Podíl peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních 

účtech činí v roce 2012 11 % na celkovém majetku firmy, jež způsobuje nízkou efektivnost 

vysoce likvidního majetku firmy.   

Tabulka č. 5 znázorňuje jednotlivé položky pasiv jako procentního podílu k celkové 

výši pasiv. 
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Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv v % 

 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV 

PASIVA 

ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 61 72 77 79 65 67 

Základní kapitál 37 34 39 39 29 31 

Kapitálové fondy 37 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1 1 2 3 3 3 

VH minulých let 19 20 30 24 19 21 

VH běžného účetního období 4 16 5 13 14 11 

Cizí zdroje 38 28 23 21 34 33 

Rezervy 1 6 3 4 2 0 

Dlouhodobé závazky 3 2 2 3 2 2 

Krátkodobé závazky 14 15 15 15 18 31 

Bankovní úvěry a výpomoci 20 5 3 0 13 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Struktura pasiv dle Sedláčka ukazuje, z jakých zdrojů firma svá aktiva pořídila. 

Platí zde zásada, že je pro firmu levnější financovat aktiva z krátkodobých cizích zdrojů, 

protože dlouhodobé jsou dražší. Na druhé straně jsou krátkodobé zdroje rizikovější, 

protože firma musí splácet úvěry v krátkých lhůtách [8]. Podle Tabulky č. 9 je patrné, že 

firma upřednostňuje krátkodobé závazky před dlouhodobými, takže usiluje o levné 

financování svých aktiv s vyšším rizikem. Základní kapitál má se svými zhruba 35 % 

největší podíl na vlastním kapitálu spolu s výsledkem hospodaření z minulých let 

představujících zhruba 22 %. Firma pouze v roce 2007 vkládala významnou měrou 

peněžní prostředky ve výši 37% do kapitálového fondu, procenta v dalších letech 

sledovaného období byla nulová. 
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4.2.2  Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty je poslední sledovanou analýzou 

a v následující Tabulce č. 6 rozebírá procentní podíly nákladů a výnosů ke zvolené 

základně tržeb za prodej vlastních služeb a zboří. 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v % 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

TEXT 

ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony a prodej zboží 95 105 93 102 111 94 

z toho: 
 

          

tržby za prodej vlastních služeb a zboží 100 100 100 100 100 100 

změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -5 5 -8 1 10 -6 

aktivace vnitropodnikových výkonů 1 1 1 1 1 1 

Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 83 78 77 88 88 77 

Přidaná hodnota 13 27 16 14 23 18 

Osobní náklady 6 6 7 7 6 5 

Daně a poplatky 6 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 5 5 5 4 3 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 3 0 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 0 0 0 0 0 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti -2 2 0 -1 -1 0 

Ostatní provozní výnosy 3 5 4 7 4 2 

Ostatní provozní náklady 3 7 3 4 4 3 

Provozní výsledek hospodaření 2 14 5 6 14 8 

Jiné finanční výnosy 2 2 1 3 1 1 

Úroky a jiné finanční náklady, daň z příjmů 1 5 3 3 4 2 

Finanční výsledek hospodaření, včetně daně z příjmů běžné činnosti 1 -3 -1 -1 -3 -1 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 11 4 5 11 7 

Mimořádné výnosy 0 0 0 7 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 1 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 1 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 5 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 3 11 4 10 11 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Alena Perglerová: Finanční analýza společnosti 

2014 28 

 

Z Tabulky č. 6 je na první pohled patrné, že se výkonnost firmy v hodnoceném 

období neměnila. Provozní výsledek hospodaření či podíl disponibilního zisku je ve 

sledovaných letech téměř srovnatelný. Společnosti si udržuje stejnou, poměrně nízkou, 

hladinu osobních nákladů, náklady na prodané zboží a výkonová spotřeba se pohybují 

v rozmezí od 77 % do 88 %. Přidaná hodnota byla v roce 2007 se svými 13% nejnižší, 

následující rok se však zhruba zdvojnásobila. Vysoká přidaná hodnota v roce 2008 byla 

způsobena díky rostoucím prodejním cenám hnojiv. Rostly i ceny surovin, ale ne v takové 

míře. V dalších letech se firmě opět podařilo přidanou hodnotu snížit, poté postupně 

narůstala. Přidaná hodnota velmi kolísá, firma by se tedy měla zabývat vztahem mezi 

tržbami za výkony a náklady na pořízení jednotlivých vstupů (externích i interních).   

Stěžejní částí práce je posouzení situace zvolené společnosti podle poměrových 

ukazatelů, čemuž se bude věnovat následující analýza. Jednotlivé ukazatele se posuzují dle 

doporučovaných hodnot, které se však podle jednotlivých autorů liší. V práci budou brány 

hodnoty dle Synka [9], které se následně porovnají s průměrem v odvětví u náhodně 

vybraných výrobců v oblastech kvalifikované chemie, hnojiv, agrochemikálií či 

plastikářství roku 2012, jež jsou součástí skupiny Agrofert.  

4.3  UKAZATELE LIKVIDITY 

,,Z hlediska finančního řízení je likvidita brána jako schopnost jednotlivých aktiv 

podniku přeměnit se na peníze, přičemž se předpokládá, že takto získané peněžní 

prostředky budou schopny zajistit úhrady dluhů v okamžiku jejich splatnosti. Jednotlivé 

složky aktiv podniku mají různou dobu likvidnosti. Nejlikvidnější jsou samotné peníze 

v hotovosti nebo na běžných účtech, nejméně likvidní jsou stálá aktiva, proto se 

v ukazatelích nevyužívají“ [1]. Vypočtené hodnoty likvidity jsou uvedeny v Tabulce č. 7.  
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Tabulka č. 7: Ukazatele likvidity (zdroje dat v tis. Kč a výpočty) 

ZDROJE DAT 
ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Krátkodobé závazky 1 048 259 649 392 527 270 426 071 1 181 448 1 125 134 

Oběžná aktiva 1 352 911 1 590 408 1 277 155 1 365 186 2 245 570 2 020 956 

Zásoby 620 607 887 126 469 168 596 655 1 145 473 741 858 

Peněžní prostředky 5 739 67 920 31 567 189 987 73 076 412 960 

UKAZATELE 

LIKVIDITY 

ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 1,29 2,45 2,42 3,2 1,9 1,8 

Pohotová likvidita 0,7 1,08 1,53 1,8 0,93 1,14 

Okamžitá likvidita 0,01 0,1 0,06 0,45 0,06 0,37 

Zdroj: Příloha č. 2, 3 a vlastní zpracování 

 

Ukazatel běžné likvidity má poměrně malou vypovídací schopnost, protože oběžná 

aktiva mohou obsahovat značnou část položek s velmi nízkou likviditou (například zásoby 

zastaralých výrobků). Přijatelné hodnoty jsou v intervalu 1,5-2,5, což podnik převážně 

splňuje. Odchylka nastala v roce 2007, kdy byla hodnota 1,29 běžné likvidity nejnižší 

v důsledku čerpání krátkodobého bankovního úvěru ve výši 626 026 tisíc, který dosahoval 

ve sledovaném období nejvyšších hodnot. Rok 2010 naopak představoval pro firmu 

největší běžnou likviditu hodnoty 3,2. Firma měla z velké části kapitál vázaný 

v jednotlivých formách oběžného majetku a krátkodobé závazky poklesly z důvodu 

nečerpání úvěru. Průměrná běžná likvidita dosahovala v roce 2012 v odvětvovém srovnání 

hodnoty 2,04, jak ukazuje Příloha č. 11. Firma se tedy nepřibližovala k průměru v daném 

roce. Pohotová likvidita do roku 2010 vzrůstala, poté se snížila na hodnotu 0,93 s tím, že 

v posledním sledovaném roce opět vzrostla na 1,14. Tímto zvýšením se firma přiblížila 

k odvětvovému průměru 1,12, přesto převážně dosahuje nižních než standardních hodnot. 

Hodnota okamžité likvidity by měla dle Synka být 0,5 [9]. Firma nemá dostatek 

pohotových peněžních prostředků, kterými by mohla uhradit závazky s okamžitou 

splatností. Tento fakt dokazuje i Příloha č. 11, v níž se společnost v roce 2012 nachází díky 

nízké hodnotě na čtvrtém místě mezi posuzovanými firmami.  
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 Graf č. 1 vychází z údajů v Tabulce č. 7 s tím, že graficky znázorňuje vývoj všech 

ukazatelů likvidity. 

  

Graf č. 1: Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z Grafu č. 1 je patrné, že běžná, okamžitá a pohotová likvidita dosahovala v roce 

2007 svých nejnižších hodnot ve sledovaném období. V roce 2010 došlo k nárůstu hodnot 

do maxima v jednotlivých typech likvidity a následně došlo v roce 2011 k jejich prudkému 

snížení. 

 

4.4  UKAZATELE AKTIVITY 

Zdroje dat a vypočtené hodnoty vybraných ukazatelů aktivity představuje 

následující Tabulka č. 8. 
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Tabulka č. 8: Ukazatele aktivity (zdroje dat v tis. Kč a výpočty) 

ZDROJE DAT 
ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby 3 691 487 4 587 321 3 954 275 3 730 273 4 888 708 6 087 587 

Celková aktiva 3 059 512 3 318 464 2 907 867 2 910 804 3 889 177 3 663 684 

Stálá aktiva 1 691 926 1 713 616 1 622 864 1 538 458 1 633 659 1 640 468 

Zásoby 620 607 887 126 469 168 596 655 1 145 473 741 858 

Závazky 358 931 298 569 314 045 340 229 599 587 547 728 

Pohledávky 726 496 635 362 776 420 578 544 1 027 021 866 138 

UKAZATELE 

AKTIVITY 

ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 1,21 1,38 1,36 1,28 1,26 1,66 

Obrat stálých aktiv 2,18 2,68 2,44 2,42 2,99 3,71 

Obrat zásob 5,95 5,17 8,43 6,25 4,27 8,21 

Doba obratu pohledávek 

[dny] 
70,85 49,86 70,69 55,83 75,63 51,22 

Doba obratu zásob [dny] 60,52 69,62 42,71 57,58 84,35 43,87 

Obchodní deficit 35,85 26,43 42,09 23,00 31,48 18,83 

Doba obratu závazků [dny] 35,00 23,43 28,59 32,83 44,15 32,39 

Zdroj: Příloha č. 2, 3, 4 a vlastní zpracování 

Ukazatel obratu celkových aktiv informuje o tom, kolikrát se aktiva obrátí za rok 

v tržbách. Největší obrat 1,66krát nastal v roce 2012, v předchozím období mají hodnoty 

kolísavou tendenci. V mezipodnikovém srovnání, které dosahovalo průměrné hodnoty 

1,16, představoval rok 2012 druhé nejlepší hodnocení. Vysoká hodnota svědčí o tom, že 

podnikatelská aktivita podniku jsou vysoká. Obrat stálých aktiv by měl dle Synka [9] 

dosahovat hodnoty 5,1, meziodvětvový průměr podle Přílohy č. 11 představuje hodnotu 

2,34. Ukazatel obratu stálých aktiv má postupnou zvyšující se tendenci, kdy hodnota v roce 

2007 dosahovala 2,18, koncem roku 2012 3,71. Přesto má podnik značné rezervy ve 

využívání stálých aktiv, která jsou v největší míře zastoupena stavbami a samostatnými 

movitými věci a soubory movitých věcí. Podle počtů obratů zásob lze zhodnotit, že se 

zásoby v podniku obrací nejrychleji ze sledovaných aktiv. V roce 2009 a 2012 hodnoty 

přesahovaly přes 8, což bylo více, než odvětvový průměr 5,24 roku 2012. V roce 2011 se 

zásoby obrátily nejméně, pouze 4,27krát. V průměru se zásoby ve firmě obrátí za 59 dní. 

Firma by měla trvale zvyšovat počet obrátek, což bude mít vliv na zvyšování zisku. Měla 

by též rychleji přeměňovat materiál na peníze. 
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Dobra obratu pohledávek dosahuje střídavě hodnot nad 70 dní a následně kolem 

50 dní. Podnik by se měl snažit o snížení doby splatnosti svých pohledávek, sjednat 

rychlejší splácení vydaných faktur. Nejlepší hodnoty podnik dosáhl v roce 2008, nejhorší 

v roce 2011. Meziodvětvový průměr roku 2012 představuje 60,39 dní, podnik v témže roce 

dosahuje hodnoty nižší, 51,22 dní.  Ukazatel doby obratu závazků určuje dobu ve dnech, 

která v průměru plyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou. Podnik by se měl snažit 

o delší zadržování peněz, protože je může využívat pro své potřeby. Podnik splácí své 

závazky v průměru do 32 dní, meziodvětvový průměr činí 31,55 dní. Doba splácení 

závazků je v porovnání s dobou splácení pohledávek kratší, což je naopak pro podnik 

příznivé z hlediska nízké zadluženosti. Podnik by se mohl zajímat o možnost odkupu svých 

pohledávek. Obchodní deficit udává počet dnů, které je třeba profinancovat. Během 

sledovaného období dosahuje deficit kladných hodnot, v průměru se jedná o 29 dní. 

Kladná hodnota znamená, že firma nemusí čerpat finanční výpomoci na úhradu závazků.  

 Následující Graf č. 2 ukazuje vývoj jednotlivých ukazatelů vypočtených 

z Tabulky č. 8. 
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Graf č. 2: Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z Grafu č. 2 vyplývá, že vývoj obratu celkových aktiv spolu s obratem stálých aktiv 

je v porovnání s obratem zásob nepatrný. Hodnoty zásob dosahovaly v roce 2009 svého 

maxima. Vývoj ostatních ukazatelů je značně kolísavý. 
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4.5   UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Ukazatele zadluženosti sloužící k posouzení výše rizika, jež podnik nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů [5], představuje následující 

Tabulka č. 9.  

Tabulka č. 9: Ukazatele zadluženosti (zdroje dat v tis. Kč a výpočty) 

ZDROJE DAT 
ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva 3 059 512 3 318 464 2 907 867 2 910 804 3 889 177 3 663 684 

Cizí kapitál 1 176 862 921 745 671 514 605 581 1 333 307 1 213 276 

Vlastní kapitál 1 877 199 2 393 492 2 231 946 2 299 816 2 537 965 2 440 297 

Provozní VH 91 528 658 022 200 105 205 946 685 549 492 292 

Úroky 23 677 20 068 3 920 699 753 2 229 

UKAZATELE 

ZADLUŽENOSTI 

ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 0,38 0,28 0,23 0,21 0,34 0,33 

Kvóta vlastního kapitálu 0,61 0,72 0,77 0,79 0,65 0,67 

Koeficient zadluženosti 0,63 0,39 0,30 0,26 0,53 0,50 

Úrokové krytí 3,87 32,79 51,05 294,63 910,42 220,86 

Zdroj: Příloha č. 2, 3, 4 a vlastní zpracování 

Ukazatel celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu značí, že firma má větší 

podíl vlastního kapitálu než cizího. Tyto tendence preferují věřitelé, vlastníci by naopak 

chtěli více znásobit své výnosy. Odvětvový průměr v roce 2012 je pro celkovou 

zadluženost 30 %, takže firma v roce 2012 tento trend se svou hodnotou 38 % mírně 

převyšuje. Pro rok 2007 byl podíl 38 % cizího kapitálu nejvyšší, poté postupně klesal. Ke 

zvýšení došlo roku 2011 na 0,34. Tato hodnota nepatrně v dalším roce klesla, přesto jde 

o nejstabilnější vývoj ve sledovaných letech. Vypovídající hodnotu má ukazatel úrokového 

krytí, který prošel nejprogresivnějším vývojem od roku 2007. Na počátku sledovaného 

období zisk převyšoval zaplacené úroky 3,87krát, od roku 2010 se ukazatel rapidně zvýšil 

a to o 294,63, nejvíce v roce 2011 a to 910,42. Podnik bez obtíží splácí nákladové úroky, 

výsledek hospodaření roste, což je žádoucí. Literatura uvádí jako postačující, pokud zisk 

pokrývá úroky 3x až 6x. Z hlediska mezipodnikového srovnání dle Přílohy č. 11 se podnik 

v roce 2012 se svou hodnotou 220,86 přibližuje průměru 210,70. 
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Grafické znázornění ukazatelů celkové zadluženosti, kvóty vlastního kapitálu 

a koeficientu zadluženosti představuje Graf č. 3.  

Graf č. 3: Ukazatele zadluženosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z Grafu č. 3 je patrné, že maximální hodnoty celkové zadluženosti spolu 

s koeficientem zadluženosti v roce 2007 dosahovaly svého maxima, v následujících letech 

klesaly. Růst nastal opět roku 2010, kdy se mírně přibližoval výchozím hodnotám 

v počátečním sledovaném roce. Ukazatel kvóty vlastního kapitálu mírně od roku 2007 

rostl, v roce 2010 jeho hodnota začala klesat. 

Ukazatele úrokového krytí v jednotlivých letech zobrazuje samostatný Graf č. 4 

z důvodu vysokých hodnot. 
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Graf č. 4: Úrokové krytí 

 

 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Grafický vývoj ukazatele úrokového krytí informuje o tom, že zisk společnosti 

převyšuje placené úroky po celou dobu sledovaného období. Nejvyšších hodnot dosahuje 

v roce 2011.  
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4.6   UKAZATELE RENTABILITY 

Zdroje dat a jednotlivé výpočty znázorňuje Tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10: Ukazatele rentability (zdroje dat v tis. Kč a výpočty) 

ZDROJE DAT 
ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkový kapitál 3 059 512 3 318 464 2 907 867 2 910 804 3 889 177 3 663 684 

Aktiva 3 059 512 3 318 464 2 907 867 2 910 804 3 889 177 3 663 684 

Vlastní kapitál 1 877 199 2 393 492 2 231 946 2 299 816 2 537 965 2 440 297 

Provozní VH 91 528 658 022 200 105 205 946 685 549 492 292 

Zisk před zdaněním 127427 666397 182601 452708 678147 494827 

Nákladové úroky 23 677 20 068 3 920 699 753 2 229 

Čistý zisk 116870 525027 144730 364454 545897 405170 

UKAZATELE 

RENTABILITY 

ROKY 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROI 0,05 0,21 0,06 0,16 0,17 0,14 

ROA 0,03 0,20 0,07 0,07 0,18 0,13 

ROE 0,06 0,22 0,06 0,16 0,22 0,17 

Zdroj: Příloha č. 2, 3, 4 a vlastní zpracování 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) ukazuje, že celkový kapitál vložený 

do podniku působí malou měrou. Rentabilita kapitálu vykazuje proměnlivou tendenci, kdy 

například v roce 2007 a 2009 hodnoty dosahovaly 0,05 a 0,06, naproti tomu v roce 2008 

0,21. Rok 2012 představoval hodnotu 0,14, která byla vyšší než odvětvový průměr 0,08 dle 

Přílohy č. 11. I ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) nemá plynulou zvyšující se 

tendenci, ale značně kolísavou. ROI vykazuje citlivost především na výši dosaženého 

zisku. V letech, kdy je zisk nízký (pod 200 mil. Kč), klesá i rentabilita celkového kapitálu, 

a naopak v letech, kdy zisk roste (nad 400 mil. Kč, resp. nad 600 mil. Kč), roste i ROI. 

Nejlépe je to vidět ze srovnání let 2009 a 2010. Výše celkového kapitálu byla v těchto 

letech téměř shodná, ale rostoucí zisk výrazně vylepšil rentabilitu. Ze srovnání let 2010 

a 2011 je vidět, že i při výrazně rostoucím celkovém kapitálu v roce 2011 proti roku 2010 

(+978 mil. Kč) stačí růst zisku pouze o 225 mil. Kč k udržení srovnatelné rentability 

celkového kapitálu.   
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Nákladové úroky mají na ROI v letech 2007 a 2008 jen minimální vliv 1 % 

a počínaje rokem 2009 vzhledem ke své zanedbatelné výši nemají na ukazatel ROI vliv 

žádný.  

ROE roste při zvyšujícím se zisku po zdanění a klesá s rostoucím vlastním 

kapitálem potřebným k dosažení tohoto zisku. Nejvyšší rentability vlastního kapitálu bylo 

dosaženo v letech 2008 a 2011, a to díky zisku po zdanění, který v těchto letech dosáhl 

hodnot přes 500 mil. Kč. V letech 2007 a 2009 je naopak rentabilita v důsledku nízkého 

zisku po zdanění nejnižší. 

V roce 2007 1 Kč investovaného kapitálu přinesla 0,06 Kč čistého zisku, rok 2008 

0,22 Kč a například rok 2012 0,17 Kč. V mezipodnikovém srovnání daného odvětví byla 

průměrná hodnota v roce 2012 0,16 Kč čistého zisku. Ziskovost celkových aktiv (ROA) je 

stejně jako u předešlých ukazatelů nestálá. Mezi rokem 2007 a 2008 došlo k výraznému 

nárůstu hodnot, roky 2009 a 2010 byly ustáleny na hodnotě 0,07. Poslední sledovaný rok 

představoval se svými 0,13 vysokou hodnotu oproti odvětvovému průměru, který dosáhl 

hodnoty 0,05. 

Graf č. 5 vychází z údajů Tabulky č. 10 a ukazuje vývoj ukazatelů rentability 

v jednotlivých letech. 

Graf č. 5: Ukazatele rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z Grafu č. 5 je zřejmé, že vývoj všech ukazatelů byl od roku 2007 do 2009 stejný, 

neboť docházelo k jejich nárůstu a následnému poklesu, hodnoty se lišily jen nepatrně. Od 

roku 2010 dochází ke změnám. Ziskovost celkových aktiv (ROA) je v roce 2009 a 2010 

neměnná, zvýší se až v následujícím roce 2011. Rentabilita vlastního kapitálu dosahuje od 

roku 2011 hodnot nejvyšších.  
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5 Návrhy a doporučení 

Jak již bylo v úvodu řečeno, cílem vedoucích pracovníků je zajistit dlouhodobou 

stabilitu firmy, dosahování přiměřené výnosnosti vložených prostředků a průběžné hrazení 

dluhů firmy. Nejedná se jen o posouzení současného stavu, ale stále větší zájem je 

o stanovení finanční situace do budoucna. 

Majetková struktura podniku se utváří v závislosti na předmětu činnosti jeho 

podnikání. Firma Lovochemie vyrábí chemické látky a přípravky, takže převládání 

dlouhodobého hmotného majetku není překvapivým výsledkem. Nejvíce jsou zastoupeny 

stavby a pozemky, druhou největší položkou dlouhodobého hmotného majetku jsou 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Možností společnosti, jak snížit 

zastoupení tohoto nejhůře likvidního majetku je například využití leasingu pro výrobní 

zařízení a stroje. Po dobu leasingu si může společnost leasingové splátky započítat do 

daňově uznatelných nákladů a ušetří na zaměstnávání lidí, kteří se o tento majetek starají. 

Majetek by byl v majetku leasingové společnosti, která by zajišťovala například vyřizování 

pojistných událostí, servisní prohlídky a podobně.  

Vzhledem k tomu, že podniku kolísají hodnoty zásob, krátkodobých pohledávek 

a krátkodobého majetku, má podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech sestupnou 

tendenci. Podíl krátkodobého finančního majetku střídavě ve výchozím roce naroste, 

v následném poklesne, přesto dochází k postupnému navyšování procentuálního 

zastoupení. V roce 2007 byl podíl nulový, koncem roku 2012 představoval 11 %. Peněžní 

prostředky jsou sice nejlikvidnějším aktivem, přesto v pokladně a na běžném účtu 

společnosti nepřináší žádný užitek. Záměrem firmy by mělo být investování volných 

financí. Protože firma nemá od roku 2008 žádné zastoupení v dlouhodobých cenných 

papírech a podílech, je tato investice jednou z možností, jak peníze zhodnotit.  

Pro podnik je výhodné, že od roku 2008 nemá žádné zastoupení v dlouhodobých 

pohledávkách, ale pouze v krátkodobých se splatností do jednoho roku, protože nikdy není 

jisté, zda budou v plné výši a včas uhrazeny. Podnik by se měl snažit o vyrovnání doby 

splatnosti svých pohledávek, protože hodnoty ve sledovaném období kolísají v rozmezí od 

49 do 75 dní. Možností firmy je upravení obchodních podmínek, například sjednání 

rychlejšího splácení vydaných faktur, nebo se může zajímat o odkup svých pohledávek.  
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Z hlediska aktivity neboli efektivity hospodaření s celkovým majetkem podniku, je 

podnikatelská aktivita i v mezipodnikovém srovnání vysoká. Největších ročních obratů ve 

sledovaném období dosahují oproti stálému majetku zásoby, které se ročně obrátí zpravidla 

dvojnásobně. Průměrně firmě trvá 59 dní, než se zásoby přemění na peníze. Největší 

zastoupení má položka materiálu, takže by se měla společnost znovu přehodnotit systém 

zásobování. Druhou největší hodnotu představují výrobky. Přestože není z analýzy jasné, 

zda se jedná o již zastaralé výroby, nebo nově uváděné na trh, firma by měla zajistit jejich 

rychlejší odbyt, protože jinak přichází o tržby.   

Zadluženost firmy sice v mezipodnikovém srovnání dosahuje podprůměrných 

hodnot, společnost je však po celou dobu zisková. Výsledek hospodaření od roku 2010 

roste spolu s tržbami za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb, přičemž lze tento vývoj 

lez očekávat i pro budoucí období. Podíl vlastního kapitálu převyšuje cizí, což je 

ukazatelem finanční nezávislosti podniku na úkor zvyšování tržní ceny akcií. Společnost 

využívá hlavně krátkodobých cizích zdrojů, které jsou levnější než zdroje dlouhodobé. 

Krátkodobé závazky podnik udržuje v takové výši, aby finance postačily na úhradu 

splatných pohledávek a výrobků, což je známkou dobrého hospodaření. Vlastní kapitál 

zbývá ke krytí dlouhodobého majetku a zbylé části zásob. Společnost není příliš zisková, 

což značí konzervativnější politika firma. Pro zvýšení zisku a tím i finančního rizika by 

společnost musela zvýšit podíl cizího kapitálu, kdy by placené úroky za jeho poskytnutí 

zahrnula do daňově uznatelných nákladů. Domnívám se, že tento prostor firma má, neboť 

úrokové krytí od roku 2010 značně překračuje nákladové úroky.  

 Vzhledem k celkovým dobrým výsledkům jednotlivých ukazatelů není překvapivé, 

že se firma umístila na druhém místě v mezipodnikovém srovnání daného odvětví. 

Přestože jsou výsledné hodnoty v jednotlivých letech kolísavé a nejedná se pouze 

o vzestupné či sestupné tendence, firma Lovochemie dosahuje v končeném důsledku 

lepších hodnot ročních účetních výkazů, což lze očekávat i pro budoucí vývoj.  
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6 Závěr 

Cílem práce bylo určit finanční zdraví společnosti Lovochemie, největšího výrobce 

hnojiv České republiky, pomocí poměrových ukazatelů.  

Nejprve jsem v teoretické části charakterizovala společnost dle její historie 

a předmětu činnosti podnikání. Následně jsem popsala teoretická východiska práce se 

zaměřením na definici finanční analýzy, určení komu slouží a z jakých dat vychází. 

Největší důraz byl kladen na popis metod finanční analýzy, ze kterých vycházela praktická 

část práce. 

Stěžejní částí praktické části bylo provedení analýzy poměrových ukazatelů. Pro 

posouzení změn účetních výkazů v jednotlivých letech a pro zhodnocení vývoje 

jednotlivých složek majetku a kapitálu byla dále přidána horizontální a vertikální analýza. 

Protože byly poměrové ukazatele vztahovány k doporučeným hodnotám dle Synka [9], 

bylo vhodné tyto výsledné hodnoty srovnat ještě s hodnotami jednotlivých ukazatelů 

určenými jako průměr daného odvětví. Aby bylo možno výsledky takto porovnat, došlo 

k výpočtu poměrových ukazatelů u vybraných podniků v daném odvětví. 

Soubor firem pro mezipodnikové srovnání tvořil náhodný výběr sedmi výrobců 

v oblastech kvalifikované chemie, hnojiv, agrochemikálií a plastikářství, které jsou 

součástí skupiny Agrofert. Zvolené firmy jsou akciovými společnostmi a ve sledovaném 

roce 2012 vykazovaly zisk. Samotný výpočet poměrových ukazatelů byl proveden na 

základě údajů z výročních zpráv, které jsou k dispozici na portálu www.justice.cz. Firma 

Energetika Chropyně, a. s. byla na základě výpočtů z ukazatelů likvidity a aktivity 

vyřazena z důvodu extrémních hodnot, které by nepříznivě ovlivnily výsledné hodnoty. 

Firma PRECHEZA byla pro své extrémní hodnoty vyřazena z pořadí a průměrů ukazatele 

úrokového krytí. Z pořadí a průměrů ukazatele úrokového krytí byla dále vyřazena firma 

Energetika Chropyně a Synthesia z důvodu nulových hodnot.  

 Toto mezipodnikové srovnání umožnilo určit postavení firmy Lovochemie, která 

se umístila jako druhý nejlepší podnik ze sedmi firem, jež jsou součástí skupiny Agrofert. 
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V zásadě platí, že by měl podnik stálá aktiva krýt dlouhodobým kapitálem, 

financovat dlouhodobá aktiva převážně vlastními zdroji, a že by měly vlastní zdroje 

převyšovat zdroje cizí. Společnost Lovochemie svými aktivitami naplňuje tato základní 

bilanční pravidla, díky čemuž je zajištěna její stabilita. Firma hospodaří úspěšně, o čemž 

svědčí nízká zadluženost, hodnoty čistého zisku a likvidity. 
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