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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou výrobní společnosti. Práce je rozdělena do 

6 kapitol. První kapitola charakterizuje vybranou výrobní společnost. V druhé části práce jsou 

vysvětleny základní pojmy, význam finanční analýzy a její zdroje informací. Třetí část 

popisuje metody finanční analýzy. Čtvrtá část práce se věnuje mezipodnikovému srovnání 

firem pomocí zvolených metod. Pátá a šestá část práce je praktickou částí. Pátá část práce se 

zaměřuje na analýzu současné situace společnosti. Mezipodnikové srovnání firem v daném 

odvětví konkrétních společností je provedeno v části šesté. V závěru diplomové práce je 

doporučení ze zjištěných poznatků ve srovnání s konkurenčními podniky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, poměrové ukazatele, matematicko-statistické metody, souhrnné indexy 

hodnocení, mezipodnikové srovnání. 

 

 

 

ABSTRACT 

Thesis is focused on finacial analysis of production plant. Diploma project is divided into 

6 chapters. The first chapter describes particular production plant. The second chapter 

explains basic terms, finacial analysis relevance and its source of information. The third part 

describes methods of financial analysis. The fourth part contains intercompany comparison of 

plants with particular methods. The fifth and sixth chapter is practical part. The fifth part is 

focused on analysis of current company situation. Intercompany comparison in particular 

brand of companies is given in chapter six. The final part of diploma project is focused on 

recommendation based on findings in comparison with rival companies.  

KEY WORDS 

Financial analysis, rate indicators, mathematical-statistic methods, overall marking index, 

intercompany comparison. 
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Úvod 

Cílem každého výrobního podniku je dosahování přiměřené rentability při zajištění 

likvidity (platební schopnosti). To znamená, že podnik usiluje o vytváření zisku ze své běžné 

činnosti s ohledem na vložený kapitál a zároveň musí být schopen hradit své splatné i budoucí 

závazky. Vrcholovým záměrem podniku je pak zvyšování jeho ekonomické hodnoty. 

K získání informací o rentabilitě, likviditě a dalších potřebných finančních charakteristikách 

o podniku slouží účetní výkazy. Pro zpracování těchto informací se využívá právě finanční 

analýza, která aplikuje různé metody.  

Finanční analýza nehodnotí jen současný stav finanční situace podniku, ale hodnotí 

také minulost, vývojové tendence v čase a poskytuje doporučení vhodných řešení do 

budoucnosti finančního hospodaření. Účelem analýzy je zjistit a vyhodnotit komplexní 

finanční situaci, identifikovat slabiny a determinovat silné stránky. Jedná se tedy o významný 

nástroj. Pro přijetí zásadních a dlouhodobých rozhodnutí by si měl každý podnikatel udělat 

analýzu své dosavadní činnosti, jak se jeho činnost odráží ve finanční výkonnosti a zdraví 

podniku. Proto by se měla analýza stát běžnou součástí řízení. 

Finanční analýzu využívá řada uživatelů. Využívá ji jednak management společnosti, 

dále vlastníci podniku, financující banky i obchodní partneři. Všichni uživatelé mají jedno 

společné, potřebují vědět, aby mohli řídit.  

Diplomová práce má několik cílů, a to popsat metody a význam finanční analýzy, 

analyzovat finanční situaci vybraného podniku, provést pomocí matematicko-statistických 

metod mezipodnikové srovnání firem v daném odvětví a navrhnout doporučení vyplývající ze 

zjištěných poznatků ve srovnání s konkurenčními podniky. 

V kapitole první je charakteristika vybrané výrobní společnosti. Jedná se o společnost 

s právní formou podnikání - společnost s ručením omezeným, která se zabývá výrobou, 

prodejem a montáží interiérových dveří a zárubní. Na této výrobní společnosti jsou 

aplikovány dílčí cíle. 

Prvním cílem práce je popsat metody a význam finanční analýzy. Charakteristiku 

a význam analýzy definuje kapitola druhá. K aplikaci finanční analýzy jsou nezbytná vstupní 

data, proto jsou zde tyto zdroje informací popsány (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 

k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu).  
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Metody finanční analýzy popisuje kapitola třetí. Existuje celá řada metodik finanční 

analýzy, proto je zvolena jedna, podle autora Sedláčka. V této kapitole je objasněna 

fundamentální a technická metoda, jež se dále rozlišuje podle použitých dat a účelu na 

analýzu absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. Zde 

jsou tyto ukazatele podrobně vysvětleny a popsány včetně jejich výpočtů.  

K tomu, aby práce naplnila uvedený cíl - porovnala podniky v daném odvětví, je nutné 

vymezit metody pro mezipodnikové srovnání podniků. K tomuto účelu se využívají vyšší 

metody finanční analýzy tzv. matematicko-statistické metody, o kterých pojednává kapitola 

čtvrtá. 

Následně je věnována pozornost praktické části diplomové práce. Další cíl, analýza 

současné finanční situace vybraného podniku, je proveden v kapitole páté. Analýza je 

zaměřena na horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, dále na 

ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, pyramidový rozklad, Altmanův model 

a index důvěryhodnosti.  

Další cíl práce, mezipodnikové srovnání firem pomocí matematicko-statistických 

metod, je splněn v kapitole šesté. Pro mezipodnikové srovnání jsou vybrány dvě společnosti 

se stejnou právní formou podnikání a se stejným předmětem činnosti. K tomuto srovnání je 

využita metoda jednoduchého součtu pořadí, jednoduchého podílu, bodovací, normované 

proměnné a metoda vzdálenosti od fiktivního objektu.  

V závěru diplomové práce je shrnuta současná finanční situace analyzované výrobní 

společnosti a je zde splněn poslední cíl, a to návrh doporučení ze zjištěných poznatků 

ve srovnání s konkurenčními podniky v daném odvětví.  



3 

Ředitel 

Provozní úsek 

Management 

Obchodní oddělení Vedoucí výroby 

Personální oddělení 

Administrativní 
pracovníci 

Montážníci, ostatí 
pracovníci 

Mistr ve výrobě 
zárubní 

Pracovníci ve 
výrobě 

Mistr ve výrobě 
dveří 

Pracovníci ve 
výrobě 

Marketing 

Ekonomický úsek 

Pokladna 

Účetní 

1 Charakteristika společnosti 

 Pro zpracování diplomové práce byla vybrána výrobní společnost, která vystupuje pod 

právní formou podnikání „společnost s ručením omezeným“, jejíž základní kapitál činí 

200 000 Kč. V práci bude z důvodu osobní ochrany používán název XYZ s.r.o.  

Hlavní sídlo společnosti XYZ s.r.o. se nachází v Jihomoravském kraji. Společnost má 

tři pobočky na území České republiky a jednu v zahraničí. Výroba probíhá ve dvou 

provozovnách. Jedná se o rodinnou firmu, která vstoupila na trh před dvaceti lety. 

Organizační strukturu výrobní společnosti popisuje obrázek 1. 

 Předmětem podnikání společnosti je výroba, prodej a montáž interiérových dveří 

a obložkových zárubní. Nejprve se společnost zabývala pouze nákupem a prodejem výrobků, 

později se však začala specializovat na vlastní výrobu. Společnost vyrábí i atypické dveře na 

zakázku, poněvadž využívá moderní technologie na CNC strojích.  

Výrobní program společnosti: otočné dveře, skládací dveře, posuvné dveře na zeď, 

posuvné dveře do pouzdra, protipožární dveře, světlíkové stěny, obložkové zárubně.  

 

Obr. 1 Organizační struktura výrobní společnosti XYZ s.r.o. Zdroj: vlastní zpracování. 
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2 Charakteristika a význam finanční analýzy 

Finanční analýza nemá v literatuře jednotnou definici. Každý autor ji ve své publikaci 

popisuje jinak. 

Holečková J. uvádí: „Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje 

získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřujete tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje 

dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, o majetkové a finanční situaci podniku, 

podle nichž by bylo možné přijmout různá opatření, využít tyto informace pro řízení 

a rozhodování.“ [6] 

Sedláček J. finanční analýzu popisuje takto: „Finanční analýza podniku je pojímána 

jako metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, 

agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální 

souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj.“ [13] 

Finanční analýza je důležitou součástí podnikového řízení, jejím účelem je komplexní 

zhodnocení majetkové a finanční situace podniku. Úkolem finanční analýzy je určení 

finančního zdraví podniku pomocí vhodně zvolených nástrojů. Slouží k odhalení silných 

a slabých stránek. [3] 

Pro zpracování finanční analýzy jsou nezbytná vstupní data. Významným zdrojem 

jsou finanční účetní výkazy podniku, které poskytují informace i externím uživatelům. Dalším 

zdrojem jsou informace čerpány z vnitropodnikového účetnictví (dostupné interním 

uživatelům podniku), statistických ročenek, peněžního a kapitálového trhu aj. 

Mezi účetní výkazy patří:  

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 příloha k účetní závěrce, 

 přehled o peněžních tocích, 

 přehled o změnách vlastního kapitálu. 

Rozvaha je základním účetním výkazem podniku. Sestavuje se k určitému datu, 

většinou k poslednímu dni účetního období. Rozvaha uvádí, jaký majetek podnik vlastní 

(aktiva) a z jakých zdrojů je tento majetek financován (pasiva). Aktiva se musí rovnat 

pasivům. Aktiva zahrnují pohledávky za upsaný vlastní kapitál, dlouhodobý majetek (hmotný, 

nehmotný, finanční), oběžná aktiva (zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 
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a krátkodobý finanční majetek) a časové rozlišení. Pasiva financují majetek podniku a skládají 

se z vlastního kapitálu (základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, nedělitelný fond 

a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného 

účetního období), cizích zdrojů (rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, bankovní 

úvěry a výpomoci) a časového rozlišení. 

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) obsahuje výnosy, náklady a výsledek hospodaření. 

Sestavuje se k určitému datu. Výnosy jsou peněžní částky podniku získané z veškerých svých 

činností za dané účetní období a nezáleží na tom, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. 

Náklady jsou peněžní částky podniku vynaložené na získání výnosů, aniž by muselo dojít 

k jejich skutečnému zaplacení ve stejném období. Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady tvoří výsledek hospodaření podniku. Pokud je tento výsledek hospodaření kladný, 

podnik má zisk, pokud je záporný, podnik je ve ztrátě.  

Příloha k účetní závěrce nemá formu výkazu, ale obsahuje užitečné informace pro 

zpracování finanční analýzy, které nejsou v rozvaze ani výkazu zisku a ztráty. Příloha slouží 

k objasnění významných skutečností externím uživatelům k vytvoření správného úsudku 

o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku. V příloze lze nalézt např. počet 

zaměstnanců, informace o používaných účetních metodách, způsobu oceňování apod.  

Přehled o peněžních tocích (cash flow) zachycuje příjmy a výdaje za určité období, 

vysvětluje přírůstky a úbytky peněžních prostředků a odůvodňuje jejich vznik. Výkaz je 

významný k posouzení likvidity a platební schopnosti podniku, protože výkaz zisku a ztráty 

založený na aktuálním účetnictví neukazuje, zda vzniká reálný peněžní příjem či výdaj. 

Vzniká tedy časový i obsahový nesoulad mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady, ziskem 

a stavem peněžních prostředků. Tento problém odstraňuje sledování cash flow.  

 Přehled o změnách vlastního kapitálu ukazuje rozdíl mezi počátečním a konečným 

stavem jednotlivých položek vlastního kapitálu. Dochází tedy buď ke zvýšení, nebo snížení 

celkového bohatství podniku v rámci jednoho účetního období. [8] 

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha jsou povinné účetní výkazy účetní závěrky, 

jejichž struktura je stanovena Ministerstvem financí. Přehled o peněžních tocích a přehled 

o změnách vlastního kapitálu povinnou součástí účetní závěrky nejsou, ale stávají se jimi tak, 

pokud společnosti podléhají auditu (jedná se o akciové společnosti, obchodní společnosti 

a družstva). Tyto informace jsou dostupné externím uživatelům a firma je má za povinnost 

zveřejňovat jedenkrát za rok. [12] 



6 

3 Metody finanční analýzy 

 Systém finanční analýzy není nijak uzákoněný, není legislativně upraven právními 

předpisy ani všeobecně uznávanými jednotnými standardy, jako je tomu např. u finančního 

účetnictví či u daňového systému. Proto při provádění finanční analýzy dochází ke 

komplikacím, dochází k nejednotnosti terminologie a metod, nejednoznačnosti výkladu, 

interpretaci a srovnání jejich výsledků. 

Existuje celá řada technik a ukazatelů pro zjištění finanční situace podniku, ale 

neexistuje oficiální metodika finanční analýzy. Přesto se vyvinuly některé metody, které 

můžeme označit za „tradiční“, protože jsou pro svoji jednoduchost oblíbené a v praxi často 

používané (analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů). [18] 

Každá použitá metoda musí mít zpětnou vazbu na cíl, jenž má splnit. Dále se klade 

důraz na to, zda použitá metoda je skutečně ta správně zvolená a odpovídá stanovenému cíli. 

Platí, že čím jsou lepší metody, tím spolehlivější jsou závěry, nižší riziko špatného rozhodnutí 

a tím vyšší je pravděpodobnost na úspěch. 

Zvolená metoda musí brát v úvahu: 

 Účelnost – musí odpovídat předem určenému cíli, k jakému účelu má sloužit výsledná 

analýza. Pro každý podnik se hodí jiná individuální metoda a soustava ukazatelů. 

 Nákladnost – na analýzu by se mělo vynaložit tolik nákladů, aby byly přiměřené 

návratnosti investic. 

 Spolehlivost – lze ji zvýšit kvalitním využitím všech dostupných dat. Výsledky budou 

tím více spolehlivější, čím víc budou kvalitnější vstupní informace.  

Finanční analýza zahrnuje dva přístupy, které jsou navzájem propojené. Jedná se 

o fundamentální (kvalitativní) a technickou (kvantitativní) analýzu. Je tedy nutné oba přístupy 

navzájem kombinovat, protože hodnocení výsledků technické analýzy bez fundamentálních 

ekonomických znalostí by bylo obtížné. [12] 

A. FUNDAMENTÁLNÍ METODA - rovněž zvaná kvalitativní metoda vychází ze 

zkušeností odborníků, dále z jejich subjektivních odhadů, trendů a z ekonomických 

a mimoekonomických znalostí. Podstatou této analýzy je identifikace prostředí, ve kterém se 

podnik nachází. Jedná se o analýzu vlivu právě probíhající fáze života podniku, vnitřního 

a vnějšího ekonomického prostředí podniku a charakteru podnikových cílů. Fundamentální 

analýza je analýzou porovnávací, založenou na verbálním hodnocení bez algoritmizovaných 
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postupů. Spadá do ní např. BCG matice, Argentiho model, SWOT analýza, metoda analýzy 

portfolia dvou dimenzí, metoda kritických faktorů úspěšnosti. [5] 

Analýza posuzuje a hodnotí vliv těchto faktorů [13]:  

 Makroekonomické prostředí – zde závisí na fiskální a monetární politice vlády, 

úrokové míře, inflaci, zaměstnanosti, devizových kurzech, dopadech na peněžní 

nabídku a poptávku, finanční infrastruktuře a daňovém zatížení podniků. 

 Mikroekonomické prostředí – je určeno odvětvím působícího podniku, postavením 

podniku na trhu, politikou na trzích práce a kapitálu, politikou vzhledem k oligopolům 

a monopolům apod. 

 Fáze života podniku – jeho fáze probíhá od růstu přes stabilitu až k poklesu. Pokles 

nemusí vždy končit zánikem, při použití dobře zvolených nástrojů řízení podniku se 

může opět vrátit do první fáze růstu, např. inovací produktu, restrukturalizací atd. 

 Charakter podnikových cílů – hlavním cílem vlastníků je zvyšování tržní hodnoty 

podniku, tzn. zvyšování bohatství vlastníků podniku. Jiné cíle mají manažeři, 

zaměstnanci a další účastníci procesu hospodářské činnosti. Upřednostňují zájmy 

vlastní před zájmy vlastníků a může tedy docházet ke konfliktu zájmů. Proto by se tyto 

zájmy měly sjednotit do přijatelné podoby.  

B. TECHNICKÁ METODA – tzv. kvantitativní metoda naproti fundamentální analýze 

využívá matematické, matematicko-statistické a další algoritmizované metody. Pomocí těchto 

metod kvantitativně zpracovává ekonomická data a následně kvalitativně posuzuje výsledky. 

Tato metoda je založena na finančním vyjádření. Informace čerpá z účetních výkazů. 

Etapy při postupu analýzy podle Sedláčka [13]: 

1. Charakteristika prostředí a zdrojů dat: 

 Výběr srovnatelných podniků – tj. podobnost podniků (obor podnikání, výrobní 

postupy, výstupní produkty, zákazníci, prostředí nacházejícího se podniku apod.). 

 Příprava dat a ukazatelů – nejvýznamnější zdroje dat jsou čerpány z účetnictví 

podniku, z fundamentální analýzy, z finančního trhu a nefinančních (naturálních) 

oblastí. Ukazatele mohou být extenzitní nebo intenzitní. Extenzitní určují objem 

veličiny pomocí absolutního čísla. Intenzitní určují míru využití extenzitních ukazatelů 

podnikem a dále určují rychlost a sílu změny relativních a poměrových ukazatelů.  

 Sběr dat a ověření použitelnosti ukazatelů – platí zásada účetnictví o stálosti metod, 

kdy podniky nesmí v průběhu roku měnit postupy účtování, oceňování a odpisování. 
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2. Výběr metody a základní zpracování dat: 

 volba vhodné metody analýzy a výběr ukazatelů, 

 výpočet ukazatelů, 

 hodnocení relativní pozice podniku. 

3. Pokročilé zpracování dat: 

 identifikace modelu dynamiky – analýza vývoje ukazatelů v čase, 

 kauzální analýza hodnotící vztahy mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

 korekce a zjištění odchylek. 

4. Návrhy na dosažení cílového stavu: 

 variantní návrhy na opatření, 

 odhady rizik variantních řešení, 

 výběr doporučené varianty. 

Analýza se podle použitých dat a účelu, ke kterému slouží, rozlišuje [13]: 

Analýza absolutních ukazatelů: 

 horizontální analýza (analýza trendů), 

 vertikální analýza (procentní rozbor). 

Analýza rozdílových ukazatelů. 

Analýza poměrových ukazatelů: 

 rentability, 

 aktivity, 

 likvidity, 

 zadluženosti a finanční struktury, 

 kapitálového trhu, 

 provozní činnosti, 

 cash flow. 

Analýza soustav ukazatelů: 

 pyramidové rozklady, 

 komparativně analytické metody, 

 matematicko-statistické metody, 

 kombinace metod. 
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V následujících podkapitolách třetí kapitoly je popsána analýza absolutních ukazatelů, 

analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 Absolutní ukazatele jsou výchozím bodem rozboru účetních výkazů. Využívají se 

k analýze vývojových trendů (tj. horizontální analýza) a k analýze komponent (tj. analýza 

vertikální). Absolutní ukazatelé slouží k prvotní orientaci v hospodaření podniku. Umožňují 

sledovat původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech a upozorňují na 

problémové oblasti. Účelem horizontální a vertikální analýzy je rozbor vývoje finanční 

situace v minulosti, rozbor jeho příčin a učinit závěry o finanční perspektivě podniku.  

3.1.1 Horizontální analýza  

Horizontální analýza neboli analýza vývojových trendů sleduje změny absolutních 

ukazatelů v čase. Údaje jednotlivých výkazů porovnává po řádcích (horizontálně), proto nese 

název horizontální analýza. Cílem je změřit, jak se v absolutní a relativní výši změnily 

jednotlivé položky účetního výkazu v průběhu jednotlivých let. Změna určité položky je 

vyjádřena v procentech nebo indexem. K analýze jsou nezbytné údaje za minimálně dvě 

období, které jdou po sobě.  

Podle Holečkové se vypočítá dle vzorce [6]: 

                                                                                                          (1) 

                 
               

          
     ( )                                                                      (2) 

kde: 

t - běžného období,  

t-1 - předchozí období.  

3.1.2 Vertikální analýza  

 Vertikální analýza (procentní rozbor komponent, strukturální analýza) se vertikální 

označuje proto, že při procentním vyjádření jednotlivých komponent se postupuje 

v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích), nikoliv napříč jednotlivými roky. [9]  
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Strukturální analýza zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek účetních výkazů ke 

zvolenému základu, který činní 100%. V rozvaze se jako základ bere hodnota celkových aktiv 

(pasiv) podniku. Ve výkazu zisku a ztráty je základnou velikost výnosů nebo nákladů. [14]  

Dluhošová pro výpočet uvádí vzorec [2]: 

                
  

∑  
                                                                                                             (3) 

kde: 

Ui – hodnota dílčího ukazatele, 

Σ Ui – velikost absolutního ukazatele.  

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 K analýze a řízení finanční situace podniku (především jeho likvidity) se využívají 

rozdílové ukazatele, někdy nazývané jako fondy finančních prostředků nebo finanční fondy. 

Fondem se rozumí shrnutí určitých stavových ukazatelů, které vyjadřují aktiva nebo pasiva. 

Respektive je to rozdíl mezi určitými položkami krátkodobých aktiv a určitými položkami 

krátkodobých pasiv. Tento rozdíl se označuje jako čistý fond. Pokud má být podnik likvidní, 

musí mít dostatek volného kapitálu (přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad 

krátkodobými zdroji). [14] 

K nejčastěji používaným fondům patří: 

 čistý pracovní kapitál,  

 čisté pohotové prostředky,  

 čistý peněžní majetek. 

3.2.1 Čistý pracovní kapitál  

 Čistý pracovní kapitál (ČPK) je také nazýván jako provozní nebo provozovací kapitál. 

Tento ukazatel je nejvíce využívaným absolutním ukazatelem a vypočítá se jako rozdíl mezi 

oběžnými aktivy (bez dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými dluhy. Čistý pracovní 

kapitál lze charakterizovat jako část oběžného majetku (s dobou obratu kratší než jeden rok), 

která je financována dlouhodobým kapitálem (tj. dlouhodobé závazky, dlouhodobé bankovní 

úvěry a vlastní kapitál podniku). ČPK je znázorněn na obrázku 2. [6] 

                                    (     )                                                       (4) 
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Obr. 2 Čistý pracovní kapitál. Zdroj [2] 

 Čistý pracovní kapitál má vliv na platební schopnost podniku. Pokud má být podnik 

likvidní, musí krátkodobá aktiva převyšovat krátkodobé závazky, tedy dlouhodobé zdroje (tj. 

vlastní kapitál a dlouhodobé závazky) musí být vyšší než dlouhodobá (fixní) aktiva. Pokud je 

krátkodobý oběžný majetek financován dlouhodobým kapitálem, jedná se o překapitalizování 

podniku. O podkapitalizovaný podnik se jedná v případě, kdy krátkodobý cizí kapitál kryje 

dlouhodobý fixní majetek. [2] 

3.2.2 Čisté pohotové prostředky 

 Čisté pohotové prostředky (ČPP) představují rozdíl mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pohotové peněžní prostředky jsou peníze 

v hotovosti na běžných účtech, někdy jsou zahrnovány i šeky, směnky, krátkodobé cenné 

papíry, krátkodobé termínované vklady, protože jsou rychle přeměnitelné na peníze. Tento 

ukazatel se někdy nazývá peněžní finanční fond.  

                                                                                      (5) 
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3.2.3 Čistý peněžní majetek 

 Čistý peněžní majetek (ČPM) je určitým kompromisem mezi oběma výše uvedenými 

ukazateli. Někdy je označován jako čistý peněžně pohledávkový finanční fond, protože navíc 

zahrnuje krátkodobé pohledávky. [6] 

                                                                        (6) 

Ukazatel čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek nebude analyzován 

v praktické části, protože nebyly poskytnuty k dispozici veškeré informace k jejich výpočtu, 

což jsou pohotové peněžní prostředky, okamžitě splatné závazky a nelikvidní pohledávky.  

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele popisují vzájemný vztah mezi dvěma či více absolutními 

ukazateli pomocí jejich podílu. Analýza poměrových ukazatelů čerpá data z finančních 

výkazů – rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Poměrové ukazatele jsou nejběžnějším nástrojem 

finanční analýzy. Jsou účetní jednotkou často využívány, neboť porovnávají aktuální finanční 

situaci daného podniku s jeho historickými daty anebo s daty jiných podniků ve stejném 

odvětví. [1] 

Nejčastěji používanými poměrovými ukazateli jsou: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity,  

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti. 

3.3.1 Ukazatele rentability 

 Ukazatel rentability neboli výnosnosti, poměřuje zisk s jinými veličinami, vyjadřuje 

míru zisku. Rentabilita ukazuje, jak je podnik schopný vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Ukazatel má mít rostoucí tendenci, kdy velikost a růst závisí 

na odvětví. 

Ukazatele rentability se rozlišují podle toho, jaký typ kapitálu (zisku) je použit: 

 EAT (Earnings after Taxes) – čistý zisk, výsledek hospodaření za účetní období po 

zdanění. Využívá se ve všech ukazatelích hodnotící výkonnost firmy. 
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 EBT (Earnings before Taxes) – zisk před zdaněním (výsledek hospodaření před 

zdaněním). Využívá se při srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatížením.  

 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) – zisk před úhradou úroků a daní, provozní 

výsledek hospodaření (provozní zisk). Využívá se k mezipodnikovému srovnání. [10] 

Rentabilita aktiv (Return on Assets = ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání, aniž by záleželo na tom, z jakých zdrojů (cizích nebo vlastních) 

jsou aktiva financovány. Ukazatel ROA je považován za hlavní měřítko rentability. Využívá 

se při porovnávání podniků mající rozdílné daňové podmínky a různý podíl dluhu ve 

finančních zdrojích.  

     
    

      
                                                                                                                           (7) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity = ROE) vyjadřuje celkovou 

výnosnost vlastních zdrojů a jejich zhodnocení v zisku. Vlastníci (akcionáři, společníci, 

investoři) tímto ukazatelem zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se kapitál 

využívá s takovou intenzitou, která odpovídá velikosti jejich investičního rizika. Vlastník 

usiluje o to, aby podíl na zisku byl vyšší než cena, kterou by získal jiným způsobem 

investování.  

    
   

               
                                                                                                                 (8) 

 Rentabilita tržeb (Return on Sales = ROS) udává stupeň ziskovosti vztahující se 

k tržbám, tzn. množství zisku v Kč na 1 Kč tržeb. Tento ukazatel je vhodný pro porovnávání 

v čase. Při mezipodnikové srovnání se do čitatele místo čistého zisku dosazuje provozní zisk, 

protože rozdílné úroky a daně tento výsledek mohou zkreslit. [13] 

     
   

     
                                                                                                                             (9) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed = ROCE) hodnotí 

celkovou výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu. Tento ukazatel je často používán 

k mezipodnikovému porovnání. [11] 

     
    

                                
                                                                                 (10) 
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3.3.2 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Když má 

více aktiv než je třeba, vznikají podniku zbytečné náklady a klesá zisk. Pokud má však aktiv 

nedostatek, musí se zříci potencionálně výhodných podnikatelských příležitostí a tak přichází 

o výnosy. [13] 

 Aktivita je vyjádřena dvěma způsoby ukazatelů v těchto podobách: 

 Rychlost obratu (obrat) – udává počet obrátek, tzn. kolikrát se jednotlivá položka 

nebo skupina položek „obrátí“ v tržby, tedy se přemění do jiné položky (skupiny 

položek) za určité období, obvykle za jeden rok. Obrat udává, kolikrát hodnota 

podnikového výkonu (tržeb, výnosů) převyšuje hodnotu určité položky aktiv. Čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe.  

 Doba obratu – udává délku období, které je nutné k vykonání jednoho obratu. Udává 

se v časové jednotce, nejčastěji ve dnech. Pozitivní je co nejkratší doba obratu. [6] 

Obrat celkových aktiv měří intenzitu využití celkového majetku. Ukazatel se využívá 

převážně pro mezipodnikové srovnávání. Obrácená hodnota ukazatele obratu vyjadřuje dobu 

obratu. 

                       
      

      
                                                                                        (11) 

                             
   

           
                                                                      (12) 

 Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku položka zásob podniku prodána 

a znovu uskladněna. Doba obratu zásob vyjadřuje počet dnů, za které se zásoby v podniku 

finančně tzv. otočí. [17] 

             
     

      
                                                                                                           (13) 

                  
   

           
                                                                                          (14) 

 Doba obratu pohledávek informuje o strategii řízení pohledávek a ukazuje, za jakou 

dobu jsou placeny faktury. Zrychlování obratu vede u pohledávek ke zkrácení průměrné doby 

splatnosti.  

                        
                           

     
                                                      (15) 
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 Doba obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní 

úvěr. Jedná se o platební kázeň společnosti vůči dodavatelům. [2] 

                     
                       

     
                                                                 (16) 

3.3.3 Ukazatele likvidity  

 Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku splácet své závazky (dluhy). Likvidita 

je souhrn všech likvidních prostředků, které má k dispozici podnik pro úhradu svých 

splatných závazků. S likviditou úzce souvisí solventnost, což je připravenost hradit své dluhy 

v době jejich splatnosti. Trvalá platební schopnost patří mezi základní podmínky úspěšné 

existence podniku. [13] 

 Podle toho, jaký majetek je dosazován do čitatele, dělí se likvidita na likviditu 

prvního, druhého a třetího stupně. Čím vyšší jsou ukazatele likvidity, tím je lepší platební 

schopnost podniku. Příliš vysoké hodnoty likvidity nemusí být vždy příznivé, protože z nich 

vyplývají vysoké hodnoty oběžných aktiv (zásob, pohledávek nebo finančního majetku) 

přinášející malé efekty z důvodu vázaného kapitálu a nákladů s nimi spojených.  

Likvidita 1. stupně – okamžitá likvidita, někdy nazývána pokladní, poměřuje 

nejlikvidnější prostředky podniku (peníze v pokladně, krátkodobé cenné papíry, běžný účet 

apod.) ke krátkodobým závazkům. Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. 

Hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 1. 

                    
                           

                  
                                                                (17) 

Likvidita 2. stupně – pohotová likvidita, obsahuje v čitateli navíc pohledávky, které 

jsou méně likvidní než krátkodobý finanční majetek. Aby byla firma likvidní, neměla by 

klesnout pod hodnotu 1. Hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1 až 1,5. Tato hodnota se 

může pro jednotlivé obory a podniky měnit. 

                    
                                      

                  
                                             (18) 

Likvidita 3. stupně – běžná (všeobecná) likvidita. V čitateli jsou kromě krátkodobého 

finančního majetku a pohledávek i zásoby. Ukazatel je citlivý na strukturu pohledávek a také 

na strukturu a objem zásob. Podnik nemůže prodat všechny své zásoby z důvodu zaplacení 

dluhů, neboť by neměl z čeho vyrábět. Hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 2 – 3, která 
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se může pro jednotlivé obory měnit. Pokud se ukazatele likvidity 2. a 3. stupně velmi liší, 

mohou být příčinou zbytečně vysoké zásoby podniku. [17] 

                    
                                             

                  
                                  (19) 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti určují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 

podniku. Udávají, do jaké míry podnik využívá k financování svých aktivit dluhy. Čím více 

má podnik dluhů, tím roste zadluženost a zvyšuje se riziko finanční nestability. Zadluženost 

má ale i pozitivní stránku, neboť zvyšuje celkovou rentabilitu a tržní hodnotu podniku. [15] 

 Celková zadluženost zjišťuje, do jaké míry je podnik financován cizími zdroji. 

Ukazatel představuje hodnotu, která určuje množství cizích zdrojů připadající na jednu Kč 

aktiv. Nižší ukazatel znamená pro majitele větší jistotu a neměl by se pohybovat nad 

hodnotou 0,5, poněvadž krytí aktiv více jak padesáti procenty dluhy může být rizikové.  

                      
           

      
                                                                                     (20) 

Celková zadluženost má doplňující ukazatel, a to podíl vlastního kapitálu. Součet 

těchto dvou ukazatelů se rovná jedné.  

                          
               

      
                                                                          (21) 

                                                                                                 (22) 

Analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou krátkodobá a dlouhodobá 

zadluženost. Je-li podíl dlouhodobých závazků vyšší než podíl krátkodobých závazků, podnik 

nemusí mít obavu okamžitého požadavku věřitelů na splacení závazků.  

                        
                  

      
                                                                  (23) 

                        
                  

      
                                                                 (24) 

 Úvěrová zadluženost určuje poměr čerpaných úvěrů k vlastním zdrojům. Tento 

ukazatel je stěžejní pro banky při žádostech o úvěr. Pro získání úvěru by hodnota ukazatele 

neměla být příliš vysoká.  
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                                                                                (25) 

 Úrokové krytí udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Pokud hodnota ukazatele 

poklesne, dochází ke klesající výkonnosti podniku. Hodnota ukazatele kolem 1 znamená, že 

se podnik blíží ke krizi, protože ukazatel rovnající se 1 spotřebuje veškerý zisk na placení 

úroků.  

               
    

               
                                                                                         (26) 

 Finanční páka je doplňujícím ukazatelem úrokového krytí, který poměřuje aktiva 

a vlastní kapitál. Čím má podnik více dluhů, tím je ukazatel vyšší. Finanční páka vede ke 

zvyšování rentability vlastního kapitálu. Optimální výše finanční páky je dána ziskovým 

účinkem finanční páky. Pokud je hodnota ziskového účinku větší než 1, výnosnost vlastního 

kapitálu se zvyšuje při použití cizích zdrojů. Je-li ziskový účinek pod hodnotou 1, výnosnost 

vlastního kapitálu se snižuje při použití cizích zdrojů. [17] 

               
      

               
                                                                                           (27) 

                              
   

    
                                                                (28) 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

 Analýza soustav ukazatelů (nazývaná taktéž jako modely finanční analýzy, analytické 

systémy nebo souhrnné indexy hodnocení) slouží k posouzení celkové finanční situace 

a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla (hodnotícího koeficientu, syntetického ukazatele). 

Finančně-ekonomickou situaci podniku lze analyzovat pomocí rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Ty ale mají omezenou vypovídací schopnost a popisují jen určitou část činnosti, 

a proto vznikly soustavy ukazatelů.   

Podle Sedláčka se soustavy ukazatelů rozlišují: 

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – typické jsou pyramidové 

soustavy ukazatelů. Podstatou je podrobnější rozklad ukazatele na vrcholu pyramidy 

sloužící k identifikaci ekonomických a logických vazeb. 

 Účelové výběry ukazatelů – cílem je určit finanční stav podniku a předpovědět jeho 

vývoj. Sestavují se na bázi komparativně-analytických nebo matematicko-statistických 

metod. Jedná se o bonitní a bankrotní modely. [13] 
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3.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

 Pyramidové soustavy slouží k postupnému rozkladu vrcholového ukazatele na 

ukazatele dílčí a odhaluje jejich vzájemné vztahy pomocí multiplikativních (násobení nebo 

dělení) nebo aditivních (sčítání nebo odčítání) vazeb. Díky vhodně zkonstruované soustavě 

ukazatelů lze zhodnotit minulou, současnou a budoucí výkonnost podniku.  

Pyramidový rozklad byl vytvořen a poprvé využit v chemické společnosti Du Pont de 

Nomeurs a dodnes je nejvíce používaným pyramidovým rozkladem. Rozklad DuPont využívá 

rentabilitu vlastního kapitálu ROE. Pro analýzu příčin odchylek klíčových ukazatelů finanční 

výkonnosti lze použít rozklad různých ukazatelů, např. ukazatel EVA a ROA. Na obrázku 3 je 

zobrazen pyramidový rozklad ukazatele ROA. [2]  

 

Obr. 3 Pyramidový rozklad ROA. Zdroj [17] 

3.4.2 Bonitní modely 

 Bonitní modely stanovují bonitu hodnoceného podniku pomocí bodového hodnocení. 

Zařazují podnik při mezipodnikovém srovnání z finančního hlediska. Určují, zda se podnik 

řadí mezi dobré nebo špatné podniky. Podniky se musí srovnávat v rámci oboru podnikání. 

K bonitním modelům se řadí např. Tamariho model, Kralickův Quicktest, Grűnwaldův index 

bonity atd.  

3.4.3 Bankrotní modely 

 Bankrotní modely informují uživatele, zda je podnik v dohledné době ohrožen 

bankrotem. K nečastějším problémům, kdy dochází k bankrotu, patří potíže s běžnou 
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likviditou, s rentabilitou celkového vloženého kapitálu a s výší čistého pracovního kapitálu. 

Do této skupiny patří např. Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model, Index důvěryhodnosti.  

 Výhodou těchto modelů je jednoduchost a odstranění subjektivity při výběru ukazatelů 

a jejich významnosti. Jedná se o rychlé zjištění finančního zdraví dodavatele nebo odběratele 

jako potencionálního věřitele. Nevýhoda spočívá v tom, že při shrnutí stavu společnosti do 

jednoho čísla, společnost nezná příčinu problémů a nemůže je tak odstranit. [4] 

ALTMANŮV MODEL 

 Altmanův model vyhodnotí finanční zdraví podniku pomocí jednoho čísla - Z-skóre. 

Z-skóre se skládá z pěti ukazatelů, které zahrnuje likviditu, rentabilitu, zadluženost a strukturu 

kapitálu. K těmto ukazatelům je přiřazena jejich váha. Altmanův index hodnotí jiným 

měřítkem malé firmy a firmy obchodované na kapitálovém trhu. Tento model dokáže 

odhadnout blížící se bankrot až na dva roky dopředu.  

Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu: 

                                                                                (29) 

kde: 

X1 – čistý pracovní kapitál/aktiva, 

X2 – nerozdělený zisk minulých let/aktiva, 

X3 – EBIT/aktiva 

X4 – vlastní kapitál/cizí zdroje,  

X5 – tržby/aktiva. 

Pokud je vypočítané Z-skóre: 

a) Z > 2,9 – společnost je finančně zdravá a v blízké době není ohrožena bankrotem. 

b) 1,23 < Z < 2,89 – pásmo zvané „šedá zóna“, zdraví společnosti nelze jednoznačně určit. 

c) Z < 1,23 – společnost není finančně zdravá a ohrožuje ji bankrot. 

INDEX IN05 

 IN indexy vycházejí z významných bankrotních ukazatelů. Jedná se o zahraniční 

model a pro české podmínky byl zkonstruován index IN05 akceptující hledisko vlastníka.  
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+      
             

                  
                                                                                                       (30) 

Dle vypočítaných hodnot je možné s velkou pravděpodobností předpovídat očekávaný 

vývoj, podle těchto výsledků: 

a) IN05 < 0,9 – společnost směřuje k bankrotu (s pravděpodobností 86%). 

b) 0,9 < IN05 < 1,6 – společnost se nachází v pásmu zvané „šedá zóna“. 

c) IN05 > 1,6 – společnost tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67%). 

 Pokud je společnost nezadlužená nebo je zadlužená jen velmi málo, ukazatel 

nákladového krytí je obrovské číslo. Proto se při výpočtu IN05 doporučuje hodnota ukazatele 

EBIT/úrokové krytí omezit na hodnotu ve výši 9. [15] 
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4 Mezipodnikové srovnání 

 Pro mezipodnikové srovnání firem v daném odvětví se využívají matematicko-

statistické metody spadající do technické analýzy. Matematicko-statistické metody jsou 

označovány jako vyšší metody finanční analýzy, neboť jejich aplikace závisí na hlubších 

znalostech matematické statistiky a především na hlubších teoretických a praktických 

ekonomických znalostech. Kvalitní softwarové vybavení je k použití těchto metod nezbytné. 

Ve firemní praxi tyto metody nejsou běžně používány, zabývají se jimi specializované firmy, 

protože jejich použití vyžaduje dostupnost údajů a požadovaná data. [12] 

Všechny diagnostické modely mají výchozí bod, což je matice objektů a jejich 

ukazatelů. Konstrukce matice je následující [13]:  

 výběr vhodných ukazatelů, které charakterizují činnost podniku, 

 výběr podniků zařazených do analyzovaného souboru při dodržení podmínek 

srovnatelnosti, 

 určení vah ukazatelů, které vyjadřují důležitost příslušného ukazatele, 

 stanovení charakteru všech ukazatelů: 

je-li žádoucí, aby ukazatel rostl, přiradí se mu charakteristika +1, 

je-li žádoucí, aby ukazatel klesal, přiřadí se mu charakteristika -1, 

 sestavení výchozí matice ve tvaru podle tabulky 1.  

Tab. 1 Výchozí matice pro porovnávání podniků. Zdroj [13] 

Objekt 
Ukazatel 

X1 X2 … Xj … Xm 

1 X11 X12    
X1m 

2 X21 X22    
X2m 

. 
      

. 
      

i 
   

Xij   
. 

      
. 

      
n Xn1 Xn2    

Xnm 

Váha ukazatelů p1 p2 … 
  

pm 

Charakter ukazatelů 1 1 … -1 … 1 
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Kde:  

Xij – hodnota j-tého ukazatele v i-tém podniku, 

m – počet ukazatelů, 

n – počet hodnocených podniků, 

pj – váha j-tého ukazatele. 

 Při sestavování modelu se používají metody jednoduchého (resp. váženého) součtu 

pořadí, jednoduchého (resp. váženého) podílu, bodovací, normované proměnné a metoda 

vzdálenosti od fiktivního objektu. Metody si kladou za cíl přeměnit a sloučit ukazatele 

v jeden, tzv. integrální ukazatel, vyjadřující komplexní úroveň zkoumaných jednotlivých 

podniků. Tyto metody jsou popsány v následujících kapitolách. 

4.1 Metoda jednoduchého součtu pořadí 

 Tato metoda spočívá v seřazení podniků v souboru podle každého ukazatele. Podnik 

mající nejlepší hodnotu příslušného ukazatele dostane pořadí „n“, další „n-1“, až podnik 

s nejhorší hodnotou bude mít pořadí „1“. Pokud podniky budou mít stejné hodnoty ukazatele, 

stanoví se pořadí podniku jako průměr z pořadí podniků, které tuto hodnotu dosáhly. 

Integrální ukazatel d1i se tedy vypočítá jako jednoduchý součet pořadí, resp. jako vážený 

součet pořadí podle vzorce: 

     ∑      

 

   

 

 

(31) 

kde: 

i = 1, 2,…, n, 

d1i – integrální ukazatel, 

sij – pořadí i-tého podniku pro j-tý ukazatel, 

pj – váha j-tého ukazatele. 

Nejlepší podnik je ten, pro který je integrální ukazatel d1i maximální. Metoda je 

výhodná pro svou  jednoduchost a možnost použití jak pro kvantitativní, tak pro kvalitativní 

charakteristiky. Metoda sice umožňuje určit pořadí podniků, avšak nekvantifikuje, o kolik je 

jeden podnik lepší než druhý. 
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4.2 Metoda jednoduchého podílu 

 Metoda jednoduchého (váženého) podílu využívá střední hodnotu dílčích ukazatelů, 

kterou se podělí hodnota každého ukazatele v modelu. Podle toho, zda je požadován růst či 

pokles, ukazatel se vynásobí koeficientem +1 nebo -1 a v případě diferencovaných vah 

i váhou ukazatele. Integrální ukazatel d2i se vypočítá jako součet za jednotlivé ukazatele 

následovně: 

    
∑       
 
   

∑    
 
   

  (  )                                                                                                            (32) 

kde: 

i = 1, 2,…, n, 

xij – hodnota j-tého ukazatele v i-tém podniku, 

xpj – aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele. 

  Tato metoda je na rozdíl od metody jednoduchého součtu pořadí výhodná v tom, že 

bere v potaz i odchylky hodnot ukazatelů (jejich vzdálenost) od průměru. Nejlepší podnik je 

ten, jehož integrální ukazatel d2i dosahuje nejvyšší hodnoty. [13] 

4.3 Metoda bodovací 

Bodovací metoda přiděluje podniku, který v daném ukazateli dosáhl nejlepších 

hodnot, 100 bodů. Zbylým podnikům se potom přiřadí v tomto ukazateli počet bodů podle 

vzorce: 

 při charakteru +1: 

  
   

      
                                                                                                                          (33) 

 při charakteru -1: 

  
      

   
                                                                                                                           (34) 

kde: 

xij – hodnota j-tého ukazatele v i-tém podniku, 

xi,max – nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), v případě ukazatele 

s charakterem +1, 
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xi,min – nejnižší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), v případě ukazatele 

s charakterem -1, 

bij – bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel. [7] 

 Integrální ukazatel d3i potom vypočítáme jako vážený aritmetický průměr bodů za 

dílčí ukazatele podle vzorce: 

    
∑       
 
   

∑   
 
   

                                                                                                                       (35) 

kde: 

i = 1, 2,…, n. 

Podnik, jehož integrální ukazatel d3i dosahuje maximální hodnoty, je nejlepší. Tato 

metoda do jisté míry kvantifikuje velikost rozdílů v rámci dílčích ukazatelů.  

4.4 Metoda normované proměnné 

 Metoda normované proměnné transformuje původní hodnoty ukazatelů xij na tvar 

normované proměnné uij, a to podle vzorce: 

 v případě ukazatele s charakterem +1: 

    
       

   
                                                                                                                            (36) 

 v případě ukazatele s charakterem -1: 

    
       

   
                                                                                                                            (37) 

kde: 

xij – hodnota j-tého ukazatele v i-tém podniku, 

xpj – aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele,  

sxj – směrodatná odchylka vypočítaná z hodnot j-tého ukazatele.  

Integrální ukazatel d4i se vypočítá jako vážený aritmetický průměr z hodnot 

normovaných, které jsou vypočítány za jednotlivé ukazatele v i-tém podniku následovně: 

    
∑       
 
   

∑   
 
   

                                                                                                                       (38) 
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kde: 

 i = 1, 2,…, n. 

Normovaná proměnná je výhodná v tom, že odstraňuje největší nedostatek 

předchozích metod, a to necitlivost vůči rozptylu hodnot. Výsledky této metody jsou tedy 

méně citlivé na extrémní hodnoty ukazatelů ve výběrovém souboru podniků. 

4.5 Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

 Tato metoda je velmi blízká předchozí metodě normované proměnné. Metoda pracuje 

s normovanými tvary hodnot dílčích ukazatelů. Do výběrového souboru podniků se zavádí 

navíc tzv. fiktivní podnik. Ukazatel fiktivního podniku se získá tak, že se u každého ukazatele 

najde ten podnik, jenž měl nejlepší hodnotu a tato hodnota se použije u fiktivního podniku, 

tzn. fiktivní podnik je poskládán z nejlepších hodnot ukazatelů podniků z výběrového 

souboru. Fiktivní podnik je základnou pro ostatní podniky. 

Poté se vypočítají aritmetické průměry a směrodatné odchylky za jednotlivé ukazatele 

a všechny ukazatele se převedou na normovaný tvar: 

 jedná se o normování ukazatele, který nebyl „nejlepší“: 

    
       

   
                                                                                                                           (39) 

 jedná se o normování ukazatele, který byl „nejlepší“: 

    
       

   
                                                                                                                          (40) 

 Integrální ukazatele d5i se sestaví jako průměrná euklidovská vzdálenost našeho 

podniku od fiktivního podniku pomocí vzorce: 

    
√∑ (       

 
   )    

∑   
 
   

                                                                                                           (41) 

kde: 

i = 1, 2,…, n, 

xij – hodnota j-tého ukazatele pro i-tý podnik, 

xpj – aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele, 

sxj – směrodatná odchylka vypočítaná z hodnot j-tého ukazatele, 
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x0j – hodnota j-tého ukazatele u fiktivního podniku, tj. 

x0j – xi,max pro ukazatele, které se mají maximalizovat, 

x0j – xi,min pro ukazatele, které se mají minimalizovat.  

 Nejlepší je podnik, jehož integrální ukazatel d5i je minimální, tedy že vzdálenost tohoto 

podniku je od fiktivního podniku nejmenší. [13] 



27 

5 Finanční analýza společnosti 

V této kapitole je provedena podrobná analýza společnosti XYZ s.r.o., a to analýza 

absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a analýza soustav 

ukazatelů. K analýze jsou k dispozici účetní data za rok 2008 – 2012. Rozvaha a výkaz zisku 

a ztráty jsou v příloze 1 a 2.  

5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 Analýza absolutních ukazatelů se zaměřuje na horizontální a vertikální analýzu 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které jsou rozebrány v následujících kapitolách. Tato analýza 

porovnává jednotlivé položky za posledních 5 let.  

5.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 Horizontální analýza rozvahy udává změnu majetkové složky a zdrojů jejich 

financování v letech 2008 – 2012. Relativní změna aktiv je znázorněna v tabulce 2, vyjadřuje 

procentní změny majetku po řádcích, které jsou vypočítány podle vzorce 1. Absolutní změna 

majetku je zachycena v tabulce 3, výpočet proběhl podle vzorce 2. Položky jsou uvedeny 

v tisících Kč. 

Tab. 2 Horizontální analýza aktiv – relativní změna. Zdroj: vlastní zpracování. 

Položky v tisících Kč 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 

AKTIVA CELKEM  5,14% 16,96% 21,98% 27,01% 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý majetek 1,27% 32,81% -0,33% 17,85% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -100,00% 0,00% -17,53% 3133,33% 

Dlouhodobý hmotný majetek -3,92% 33,25% -0,06% 16,07% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 8,46% 4,38% 51,61% 39,35% 

Zásoby -3,59% 10,19% 13,94% -2,99% 

Dlouhodobé pohledávky -100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky -27,46% 23,83% 160,95% 44,80% 

Krátkodobý finanční majetek 72,82% -18,52% 54,22% 290,16% 

Časové rozlišení 97,60% -27,33% -35,58% 92,09% 
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Tab. 3 Horizontální analýza aktiv – absolutní změna. Zdroj: vlastní zpracovaní.  

Položky v tisících Kč 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 

AKTIVA CELKEM  1 641 4 631 4 919 4 759 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 207 4 028 -41 1 866 

Dlouhodobý nehmotný majetek -160 0 -34 188 

Dlouhodobý hmotný majetek -633 4 028 -7 1 678 

Dlouhodobý finanční majetek 1 000 0 0 0 

Oběžná aktiva 1 312 650 5 055 2 766 

Zásoby -222 572 687 -152 

Dlouhodobé pohledávky -6 1 5 0 

Krátkodobé pohledávky -1 434 1 005 2 601 500 

Krátkodobý finanční majetek 2 974 -928 1 762 2 417 

Časové rozlišení 122 -47 -95 128 
 

 Z vypočítaných hodnot v tabulkách je patrné, že se majetek společnosti během pěti let 

rozrůstá, zpočátku více, potom pomaleji. K největšímu růstu 27,01%, v absolutní výši 4 759 

tis. Kč dochází v roce 2009 a v roce 2010 o 21,98%, v absolutní výši 4 919 tis. Kč.  

Na tento růst mají největší vliv jak oběžná, tak stálá aktiva. Největší skok je 

u oběžného majetku zaznamenán v roce 2010, a to s přírůstkem 51,61%, v absolutní výši 

5 055 tis. Kč. Na zvýšení oběžných aktiv mají vliv zásoby, krátkodobý finanční majetek 

i krátkodobé pohledávky, které ale v roce 2012 zaznamenaly pokles téměř o 28%, v absolutní 

hodnotě 1 434 tis. Kč, což zapříčinil menší počet zakázek. Velký růst je zaznamenán 

u krátkodobého finančního majetku o 290%, absolutní hodnotě 2 417 tis. Kč v roce 2009. 

K jeho mírnému poklesu dochází v roce 2011 o 18%, tudíž o 928 tis. Kč. V roce 2012 kleslo 

množství zásob z důvodu uvolnění peněžních prostředků, protože společnost v tomto roce 

snížila bankovní úvěry a výpomoci, respektive žádné nemá. Společnost má málo 

dlouhodobých pohledávek, pohybují se v řádu tisíce korun. K roku 2012 společnost nemá 

žádné dlouhodobé závazky, stejně tak nemá v tomto roce dlouhodobý nehmotný majetek, 

který ještě v roce 2011 činil 160 tis. Kč. 

 Na obrázku 4 je zaznamenaný vývoj aktiv v letech 2008 až 2012 v grafické podobě, 

díky němu se může snadněni a rychleji zhodnotit pohyb majetkových položek v čase.  
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Obr. 4 Vývoj aktiv v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč). Zdroj: vlastní zpracování. 

Po provedení horizontální analýzy aktiv je věnována pozornost analýze pasiv, která 

mají obdobný vývoj. Relativní změna pasiv je znázorněna v tabulce 4, ta vyjadřuje procentní 

změny kapitálu po řádcích, které jsou vypočítány podle vzorce 1. Absolutní změna kapitálu je 

vyjádřena v tabulce 5, vypočítaná podle vzorce 2. Položky jsou uvedeny v tisících Kč. 

Grafické znázornění situace vývoje pasiv v letech 2008 až 2012 je na obrázku 5. 

Tab. 4 Horizontální analýza pasiv – relativní změna. Zdroj: vlastní zpracování.  

Položky v tisících Kč 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 

PASIVA CELKEM  5,14% 16,96% 21,98% 27,01% 

Vlastní kapitál 15,61% 35,27% 66,25% 71,94% 

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření minulých let 38,44% 67,98% 75,23% 131,98% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období VZaZ -47,44% -11,50% 58,35% 32,24% 

Cizí zdroje -10,60% -5,90% -5,51% 8,98% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky -5,25% 1,36% 1,44% 22,41% 

Bankovní úvěry a výpomoci -100,00% -57,16% -36,35% -26,68% 

Časové rozlišení -22,31% 98,71% -19,32% 11,99% 
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Tab. 5 Horizontální analýza pasiv – absolutní změna. Zdroj: vlastní zpracování.  

Položky v tisících Kč 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 

PASIVA CELKEM  1 641 4 631 4 919 4 759 

Vlastní kapitál 3 036 5 070 5 729 3 618 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 5 441 5 729 3 618 2 736 

Výsledek hospodaření běžného účetního období VZaZ -2 405 -659 2 111 882 

Cizí zdroje -1 258 -744 -736 1 100 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky -588 150 157 1 994 

Bankovní úvěry a výpomoci -670 -894 -893 -894 

Časové rozlišení -137 305 -74 41 
 

 V tabulce 4 a 5 je zaznamenán průběh vývoje zdrojů kapitálu ve společnosti. Zde jsou 

také položky, které se v čase nezměnily vůbec, jedná se o základní kapitál, kapitálové fondy, 

rezervní fondy, rezervy a dlouhodobé závazky. Zvyšování celkových pasiv je způsobeno 

růstem vlastního kapitálu a zvyšujícím se výsledkem hospodaření minulých let. Největší 

nárůst je v roce 2008, tendence je klesající. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

VZaZ má kolísavý charakter. Do roku 2010 roste a následně klesá z důvodu úpadku 

v odvětví. Cizí zdroje mají klesající charakter, který způsobuje snižování bankovních úvěrů 

a společnost v roce 2012 nemá žádné dlouhodobé cizí zdroje. 

 

Obr. 5 Vývoj pasiv v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč). Zdroj: vlastní zpracování. 
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5.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty sleduje vývoj a změny nákladů a výnosů 

v letech 2008 – 2012. Relativní změna je znázorněna v tabulce 6, vypočítaná podle vzorce 1. 

Absolutní změnu nákladů a výnosů zachycuje tabulka 7, výpočet je proveden pomocí vzorce 

2. Položky jsou uvedeny v tisících Kč.  

Tab. 6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – relativní změna. Zdroj: vlastní. 

 

Položka (v tis. Kč) 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 

Tržby za prodej zboží -64,39% 247,37% 0,00% -100,00% 

Náklady vynaložené na prodané zboží -84,30% 123,38% 0,00% -100,00% 

Obchodní marže -27,17% 9300,00% 0,00% 0,00% 

Výkony 1,20% 3,61% 46,91% 6,86% 

Výkonová spotřeba 5,90% 3,31% 37,84% -4,74% 

Přidaná hodnota -6,61% 4,69% 64,78% 40,61% 

Osobní náklady 6,89% 13,49% 120,37% 21,56% 

Poplatky a daně 13,64% 15,79% -84,03% 3866,67% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -1,33% -0,05% 56,86% 35,25% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -29,55% 124,12% -31,01% 275,57% 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu -100,00% 0,00% -100,00% 0,00% 

Ostatní provozní výnosy -78,49% -62,80% 81,16% -47,33% 

Ostatní provozní náklady 76,02% 52,75% 137,39% -21,23% 

Provozní výsledek hospodaření -40,64% -5,43% 24,90% 53,18% 

Výnosové úroky -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nákladové úroky -76,32% -46,48% -45,38% 176,60% 

Ostatní finanční výnosy -92,54% 395,65% 820,00% -85,29% 

Ostatní finanční náklady 101,19% 52,73% -33,73% -21,70% 

Finanční výsledek hospodaření -250,47% -233,75% -61,54% 74,79% 

Daň z příjmů za běžnou činnost -24,22% 292,18% -81,55% 251,45% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -47,34% -11,53% 58,40% 32,24% 

Mimořádné náklady 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -47,44% -11,50% 58,35% 32,24% 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -44,61% -2,30% 28,77% 52,32% 

V horizontální analýze výkazu zisku a ztráty lze sledovat, jakým způsobem se mění 

parametry tvorby zisku. Ze zjištěných poznatků z tabulky 6 a 7 je zřejmé, že se společnosti 

snižuje zisk. Nejprve do roku 2010 roste a poté mírně klesá. Největší pokles hospodářského 

výsledku o 45% byl zaznamenán v roce 2012. Jedná se o reakci na finanční krizi, která 

zasáhla průmyslové odvětví. Naopak největší nárůst hospodářského výsledku o 53% byl 

v roce 2009. 
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Je pozitivní, že se stále daří zvyšovat tržby, i když se tempo růstu zpomalilo. Ve 

společnosti v roce 2010 došlo k nárůstu osobních nákladů o 120%, které byly způsobeny 

růstem mzdových nákladů. Společnost se ale snaží tempo růstu osobních nákladů udržovat na 

nižší úrovni, než je růst tržeb a přidané hodnoty. Hospodářský výsledek má tedy celkově 

rostoucí trend, byť míra jeho růstu kolísá v čase.  

Tab. 7 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – absolutní změna. Zdroj: vlastní. 

Položka (v tis. Kč) 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 

Tržby za prodej zboží -170 188 76 -55 

Náklady vynaložené na prodané zboží -145 95 77 -55 

Obchodní marže -25 93 -1 0 

Výkony 535 1 555 13 744 1 880 

Výkonová spotřeba 1 634 886 7 355 -968 

Přidaná hodnota -1 124 762 6 388 2 848 

Osobní náklady 680 1 173 4 751 700 

Poplatky a daně 6 6 -200 232 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -26 -1 709 325 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -302 566 -205 485 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu -174 174 -317 317 

Ostatní provozní výnosy -73 -157 112 -124 

Ostatní provozní náklady 317 144 158 -31 

Provozní výsledek hospodaření -2 302 -325 1 194 1 665 

Výnosové úroky -1 1 0 0 

Nákladové úroky -29 -33 -59 83 

Ostatní finanční výnosy -211 182 41 -29 

Ostatní finanční náklady 85 29 -28 -23 

Finanční výsledek hospodaření -268 187 128 -89 

Daň z příjmů za běžnou činnost -170 523 -791 694 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2 400 -661 2 113 882 

Mimořádné náklady 5 -2 2 0 

Mimořádný výsledek hospodaření -5 2 -2 0 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -2 405 -659 2 111 882 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -2 575 -136 1 320 1 576 
 

5.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

 Vertikální analýza je metoda zkoumající podíl dílčích položek majetku a zdrojů 

a sleduje, jak se struktura aktiv a pasiv mění v čase. Vývoj struktury aktiv je v tabulce 8, 

vývoj struktury pasiv uvádí tabulka 9. Tyto změny jsou vypočítány podle vzorce 3. 
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Tab. 8 Vertikální analýza aktiv. Zdroj: vlastní zpracování. 

Položky v tisících Kč 2012 2011 2010 2009 2008 

AKTIVA CELKEM  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý majetek 49,18% 51,06% 44,97% 55,04% 59,31% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,50% 0,59% 0,87% 0,03% 

Dlouhodobý hmotný majetek 46,20% 50,56% 44,38% 54,17% 59,28% 

Dlouhodobý finanční majetek 2,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 50,08% 48,55% 54,40% 43,77% 39,89% 

Zásoby 17,77% 19,38% 20,57% 22,03% 28,84% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 11,28% 16,36% 15,45% 7,22% 6,33% 

Krátkodobý finanční majetek 21,02% 12,79% 18,36% 14,52% 4,73% 

Časové rozlišení 0,74% 0,39% 0,63% 1,19% 0,79% 
 

 Ve společnosti bylo původně 60% dlouhodobého majetku a 40% oběžného majetku. 

Během pěti let se majetková struktura měnila, jak je vidět výše v horizontální analýze. 

V posledním období, v roce 2012, se dlouhodobý majetek snížil na 49% a 51% majetku je 

vázáno v oběžných aktivech. Na dlouhodobém majetku se z největší části podílel dlouhodobý 

hmotný majetek. Na oběžných aktivech se nejvíce podílí zásoby a krátkodobý finanční 

majetek. U výrobních společností se průměrný podíl oběžných aktiv pohybuje okolo 30%. 

Musí se však brát v úvahu podniková specifika. Situace společnosti XYZ s.r.o. svědčí o tom, 

že by oběžná aktiva měla snižovat a měla si dát pozor na přebytečné zásoby.  

Tab. 9 Vertikální analýza pasiv. Zdroj: vlastní zpracování. 

Položky v tisících Kč 2012 2011 2010 2009 2008 

PASIVA CELKEM  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 66,97% 60,90% 52,66% 38,64% 28,54% 

Základní kapitál 0,60% 0,63% 0,73% 0,89% 1,14% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku 0,06% 0,06% 0,07% 0,09% 0,11% 

Výsledek hospodaření minulých let 58,38% 44,34% 30,87% 21,49% 11,77% 

Výsledek hospodaření běžného úč. období VZZ 7,94% 15,88% 20,99% 16,17% 15,53% 

Cizí zdroje 31,61% 37,17% 46,20% 59,65% 69,52% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 31,61% 35,07% 40,48% 48,67% 50,50% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 2,10% 5,73% 10,98% 19,02% 

Časové rozlišení 1,42% 1,92% 1,13% 1,71% 1,94% 
 

Na struktuře celkových pasiv se v posledním období ve větší míře podílí vlastní 

kapitál, který financuje činnost společnosti. V roce 2008 byl podíl vlastního kapitálu pouze 
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29% a postupem času se zvyšoval, má tedy rostoucí trend. Největší podíl na vlastním kapitálu 

má výsledek hospodaření minulých let.  

V roce 2008 byl podíl cizích zdrojů vysoký, a to 70%, na který měly vliv vysoké 

krátkodobé závazky dosahující 50% a také bankovní úvěry a výpomoci. Cizí zdroje postupem 

času klesají a nyní dosahují pouze 32%, protože společnost nemá žádné bankovní úvěry 

a výpomoci. Společnost je financována vlastním kapitálem.  

S ohledem na požadavek nízkého rizika, kdy se očekává, aby ve společnosti bylo více 

vlastního kapitálu než cizího, je bilanční pravidlo od roku 2010 splněno. Společnosti vlastní 

kapitál neustále přibývá. Společnost využívá konzervativní způsob financování. To znamená, 

že společnost k financování oběžného majetku využívá dlouhodobý kapitál. Tento způsob 

financování je dražší, ale málo rizikový a využívají ho především malé podniky, jako je 

společnost XYZ s.r.o. Společnost má více vlastního kapitálu než dlouhodobého majetku, což 

vede k méně efektivnímu hospodaření s kapitálem, neboť nevytváří prostor pro financování 

dlouhodobými cizími zdroji.  

5.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

  Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty vyjadřuje, kolikaprocentní podíl mají dílčí 

výnosy na celkových výnosech (viz tabulka 10) a kolikaprocentní podíl mají dílčí náklady na 

celkových nákladech (viz tabulka 11). Při analýze jsou jako rozvrhové základny použity 

celkové výnosy a celkové náklady. Výpočty jsou provedeny pomocí vzorce 3. 

Tab. 10 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – výnosy. Zdroj: vlastní zpracování. 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Tržby za prodej zboží 0,20% 0,57% 0,16% 0,00% 0,12% 

Výkony 98,15% 96,52% 98,11% 97,33% 98,11% 

Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 1,57% 2,21% 1,04% 2,20% 0,63% 

Ostatní provozní výnosy 0,04% 0,20% 0,57% 0,46% 0,94% 

Výnosové úroky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní finanční výnosy 0,04% 0,49% 0,10% 0,02% 0,12% 

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

 Vzhledem k tomu, že společnost se zabývá především výrobou, jsou hlavním zdrojem 

tržeb společnosti tržby za prodej výrobků a služeb, zatímco tržby z prodeje zboží představují 

jen doplňkový zdroj. Tržby z vlastních výrobků a služeb jsou po celou dobu stejné jen 

s malým vychýlením. V malé míře dosahuje společnost výnosů z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu. Další výnosové položky společnosti jsou zanedbatelné.  
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Tab. 11 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – náklady. Zdroj: vlastní zpracování. 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,06% 0,42% 0,20% 0,00% 0,22% 

Výkonová spotřeba 67,67% 67,29% 70,25% 73,39% 80,94% 

Osobní náklady 24,36% 24,00% 22,81% 14,90% 12,88% 

Poplatky a daně 0,12% 0,11% 0,10% 0,90% 0,02% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4,45% 4,75% 5,13% 4,71% 3,66% 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0,00% 0,42% 0,00% 1,20% 0,00% 

Ostatní provozní náklady 1,69% 1,01% 0,72% 0,43% 0,58% 

Nákladové úroky 0,02% 0,09% 0,19% 0,49% 0,19% 

Ostatní finanční náklady 0,39% 0,20% 0,14% 0,31% 0,42% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1,23% 1,71% 0,47% 3,66% 1,09% 

Náklady  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 Největší podíl na celkových nákladech tvoří výkonová spotřeba. Od roku 2008 má 

klesající charakter z důvodu sníženého počtu zakázek. V roce 2008 činila výkonová spotřeba 

až 81%, v roce 2012 se pohybuje na 67%. Další položkou podílející se výrazněji na nákladech 

tvoří osobní náklady, které mají od roku 2008 rostoucí trend. Podstatnou část toho zvýšení 

tvoří meziroční růst mezd. Za pět let vzrostly o 12%. Dalšími náklady, které se méně podílejí 

na celkových nákladech, jsou odpisy s dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, daň 

z příjmů za běžnou činnost, ostatní provozní a finanční náklady.  

5.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

Analýza rozdílových ukazatelů se zaměřuje na čistý pracovní kapitál, patřící 

k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům, který udává rozdíl mezi oběžnými aktivy 

a krátkodobými cizími zdroji. Čistý pracovní kapitál je vypočítán podle vzorce 4 a jeho vývoj 

od roku 2008 do 2012 je uveden v tabulce 12. Položky jsou v tisících Kč. Grafický vývoj 

tohoto ukazatele je znázorněn na obrázku 6. 

Tab. 12 Vývoj čistého pracovního kapitálu. Zdroj: vlastní zpracování. 

Položky (v tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 2008 

Zásoby 5 966 6 188 5 616 4 929 5 081 

Krátkodobé pohledávky 3 788 5 222 4 217 1 616 1 116 

Krátkodobý finanční majetek 7 058 4 084 5 012 3 250 833 

Oběžná aktiva 16 812 15 500 14 850 9 795 7 029 

Krátkodobé závazky 10 611 11 199 11 049 10 892 8 898 

Čistý pracovní kapitál 6 201 4 301 3 801 -1 097 -1 868 
 

Čistý pracovní kapitál od roku 2008 neustále narůstá. Přírůstek je způsoben rychlejším 

růstem oběžných aktiv než krátkodobých závazků, které mají stagnující charakter. V letech 
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2008 a 2009 nabíral záporných hodnot, protože krátkodobé závazky převyšovaly krátkodobá 

aktiva. Nedostatek pracovního kapitálu může způsobit menší schopnost plnění svých 

obchodních a finančních závazků. Společnost je tedy v tomto období méně likvidní. Od roku 

2010 se ČPK pohybuje v kladných hodnotách, což ovlivňuje růst krátkodobých pohledávek 

a krátkodobého finančního majetku. Oběžná aktiva jsou vyšší než krátkodobé závazky, 

podnik je likvidní.   

 

Obr. 6 Vývoj ČPK v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč). Zdroj: vlastní zpracování. 

5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele slouží k analýze vzájemných vazeb mezi ukazateli pomocí 

vzájemných poměrů absolutních hodnot. Analýza těchto ukazatelů je nejoblíbenější 

a nejpoužívanější metodou. V následujících kapitolách je věnována pozornost analýze 

ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti.  

5.3.1 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability, čili výnosnosti, určují, zda je firma v zisku nebo ve ztrátě. Vývoj 

rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu, rentability tržeb a rentability dlouhodobě 

investovaného kapitálu za roky 2008 – 2012 je shrnut v tabulce 13. Grafické vyjádření je na 

obrázku 7. 
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Tab. 13 Vývoj rentability v letech 2008 – 2012. Zdroj: vlastní zpracování. 

 
2012 2011 2010 2009 2008 

ROA 10,02% 17,74% 21,94% 21,43% 17,77% 

ROE 11,85% 26,07% 39,85% 41,84% 54,40% 

ROS 7,32% 11,05% 13,15% 12,08% 9,90% 

ROCE 14,96% 28,16% 37,58% 43,19% 37,36% 
 

 Rentabilita aktiv (ROA) měří výkonnost podniku, výpočet proběhl dle vzorce 7. Od 

roku 2008 rentabilita roste, v roce 2010 dosahuje nejvyšší hodnoty necelých 22%, ale v roce 

2011 už klesá na 17,7% až k 10% v roce 2012. Tyto změny jsou ovlivněny provozním 

výsledkem hospodaření.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) určuje výnosnost kapitálu, který do společnosti 

vložili vlastníci. Je vypočítaná podle vzorce 8. ROE má klesající tendenci. V roce 2008 byla 

rentabilita vlastního kapitálu 54% a postupem času klesá až na 11,85%.  

Rentabilita tržeb (ROS) je vypočítaná podle vzorce 9. ROS má kolísavý charakter. 

Největšího zisku dosahovala společnost v roce 2010.  

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) je vypočítaná dle vzorce 10. 

ROCE má kolísavý charakter, stejně jako ROA a ROS, což je následkem útlumu v odvětví.  

 Všechny ukazatele rentability se vyvíjí pozitivně, i když postupem času klesají 

z důvodu regrese v odvětví. Společnost má velmi dobrou rentabilitu vložených prostředků 

i rentabilitu tržeb. Ukazatel ROE je ve všech letech větší než ROA, to znamená, že výnosnost 

celého kapitálu je menší než výnosnost vlastního kapitálu. Tato situace je výsledkem 

dostatečné ziskovosti se zadlužeností, kterou je společnost schopná hradit. 

 

Obr. 7 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2008 - 2012. Zdroj: vlastní zpracování. 
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5.3.2 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity zachycují, do jaké míry společnost využívá jednotlivé majetkové 

složky. Tyto ukazatele jsou shrnuty v tabulce 14. Rychlost obratu (obrat) udává počet obrátek 

za rok. Doba obratu zásob, závazků a pohledávek je uvedena ve dnech a graficky znázorněna 

na obrázku 8. 

Tab. 14 Vývoj aktivity v letech 2008 – 2012. Zdroj: vlastní zpracování. 

 
2012 2011 2010 2009 2008 

Obrat celkových aktiv 1,37 1,45 1,61 1,35 1,59 

Doba obratu celkových aktiv 266,50 252,23 227,13 271,36 230,14 

Obrat zásob 7,70 7,41 7,76 6,08 5,44 

Doba obratu celkových zásob 46,23 48,01 45,88 58,57 65,42 

Obrat závazků 4,33 4,10 3,94 2,75 3,11 

Doba obratu krátkodobých závazků 84,29 89,09 92,55 132,70 117,46 

Obrat pohledávek 12,13 8,79 10,33 18,54 24,78 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 30,09 41,54 35,32 19,69 14,73 
 

Obrat aktiv (vzorec 11) se pohybuje nad doporučenou hodnotou 1. Čím je ukazatel 

vyšší, tím lépe. Největší hodnoty dosahoval obrat aktiv v roce 2010. Společnost se po celou 

dobu pohybuje nad touto hranicí, což znamená, že efektivně využívá majetek. Od roku 2010 

obrat aktiv v čase klesá a využití majetku se snižuje. Důvodem jsou zbytečně držená aktiva, 

která společnosti neslouží, jak by měla.  

Doba obratu zásob (vzorec 14) vypovídá o tom, za jak dlouho se vázaný majetek ve 

zboží a výrobcích přemění do peněžní formy. Doba obratu zásob je poměrně nízká, v čase se 

snižuje. Pro společnost je vyšší obrat zásob (vzorec 13) pozitivní, protože dochází ke snížení 

finančních prostředků vázaných v zásobách, které společnost může využít k jiným účelům. 

Vyšší doba obratu zásob v dřívějších letech byla způsobena rozpracovaností výroby.  

Doba obratu pohledávek, vypočítaná podle vzorce 15, udává dobu splácení faktur. 

Tato doba by měla být cca 50 dnů. Doba obratu závazků, dle vzorce 16, vyjadřuje počet dní, 

na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. Doporučená hodnota se pohybuje okolo 100 dní. 

Po celý čas je doba splatnosti pohledávek nižší než doba splatnosti závazků. Odběratelé tedy 

společnosti rychle a spolehlivě platí. Naopak společnost platí později své závazky 

dodavatelům z důvodu využití finančních prostředků.   
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Obr. 8 Vývoj doby obratu (ve dnech) v letech 2008 – 2012. Zdroj vlastní. 

5.3.3 Ukazatele likvidity 

 Likvidita je schopnost společnosti přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi 

včas krýt krátkodobé závazky. Vývoj okamžité, pohotové a běžné likvidity je v tabulce 15. 

Grafické vyjádření těchto likvidit je na obrázku 9. 

Tab. 15 Vývoj likvidity v letech 2008 – 2012. Zdroj: vlastní zpracování. 

 
2012 2011 2010 2009 2008 

Likvidita 1. stupně (okamžitá)     0,67 0,36 0,45 0,30 0,09 

Likvidita 2. stupně (pohotová) 1,02 0,83 0,84 0,45 0,22 

Likvidita 3. Stupně (běžná) 1,58 1,38 1,34 0,90 0,79 
 

Společnost XYZ s.r.o. vzhledem k doporučeným hodnotám dosahuje spíše nižších 

hodnot, které se postupem času zvyšují. Tyto podlimitní hodnoty, uvedené v tabulce 14, 

upozorňují na nebezpečí neschopnosti splácení závazků. Nebezpečí vzniká proto, že cizí 

zdroje převyšují ve vyšší míře hodnotu oběžných aktiv.  

Doporučené hodnoty ukazatelů se můžou pro jednotlivé obory a podniky lišit. Pro 

průmyslový podnik je doporučená hodnota pro okamžitou likviditu 0,2 – 0,5. Pohotová 

likvidita se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5 a běžná likvidita 1,8 – 2,5, někdy je také akceptována 

hodnota jen 1,5.  

Okamžitá likvidita (viz vzorec 17) nejvíce splňuje kritéria doporučených hodnot, až na 

rok 2008, kde je pouze 0,09. Krátkodobé závazky převyšují krátkodobý finanční majetek. Od 

roku 2009 se okamžitá likvidita vyvíjí pozitivně. Pohotová (viz vzorec 18) a běžná likvidita 

(viz vzorec 19) mají také rostoucí charakter, ale podmínku doporučených hodnot splňují až 
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v roce 2012. Společnost tedy do této doby nebyla schopna platit krátkodobé závazky 

z oběžných aktiv a k financování využívala dlouhodobé finanční zdroje.  

 

Obr. 9 Grafický vývoj likvidity v letech 2008 – 2012. Zdroj: vlastní zpracování. 

5.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti poměřují vlastní a cizí zdroje. V tabulce 16 a na obrázku 10 je 

zaznamenaný rozvoj ukazatele celkové, krátkodobé, dlouhodobé a úvěrové zadluženosti.  

Tab. 16 Vývoj zadluženosti v letech 2008 – 2012. Zdroj: vlastní zpracování. 

 
2012 2011 2010 2009 2008 

Celková zadluženost 31,61% 37,17% 46,20% 59,65% 69,52% 

Podíl vlastního kapitálu 66,97% 60,90% 52,66% 38,64% 28,54% 

Krátkodobá zadluženost 31,61% 35,07% 40,48% 48,67% 50,50% 

Dlouhodobá zadluženost 0,00% 2,10% 5,73% 10,98% 19,02% 

Úvěrová zadluženost 0,00% 3,45% 10,88% 28,41% 66,63% 

Úrokové krytí 373,67 149,08 84,37 36,89 66,62 

Finanční páka 1,49 1,64 1,90 2,59 3,50 

Ziskový účinek finanční páky 1,42 1,67 1,87 2,48 3,37 
 

 Z vypočítaných hodnot je patrné, že celková (krátkodobá i dlouhodobá) zadluženost 

(viz vzorec 20) klesá, jejíž příčinou jsou klesající dlouhodobé cizí zdroje. V letech 2008 

a 2009 byla zadluženost téměř 70% a 60%. Podnik ve velké míře využívá k financování svých 

aktiv dluhy a roste zadluženost. Pokud se zadluženost pohybuje nad 50%, zvyšuje se riziko 

finanční nestability a společnost má menší šanci získat další bankovní úvěr. V roce 2010 padá 

hodnota pod 50% a v roce 2012 se usadila na hodnotě 32%. Podnik se tedy stává finančně 

stabilním, k financování své činnosti používá převážně vlastní kapitál. 
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Se zadlužeností úzce souvisí rentabilita. S větší zadlužeností se zvyšuje výnosnost 

a tržní hodnota podniku, protože podnik má k dispozici více finančních zdrojů. Proto 

s klesající zadlužeností klesá rentabilita, jak je vidět v tabulce 13 (viz kap. 5.3.1). 

Úvěrová zadluženost, vypočítaná dle vzorce 25, poměřuje čerpané úvěry a vlastní 

zdroje. Úvěrová zadluženost od roku 2008, kdyby nabývala až 67%, klesá. V roce 2012 

dosahuje nulových hodnot, kdy společnost k tomuto roku nemá žádné bankovní úvěry. 

Ukazatel je důležitý pro banky při žádosti o úvěr. Společnost by tedy obstála a úvěr by jí byl 

bez problému poskytnut.  

Ukazatel úrokového krytí (vzorec 26) udává, kolikrát je společnost schopna uhradit 

úroky ze svého provozního výsledku hospodaření (EBIT). Nákladové úroky by měly být 

kryty ziskem minimálně 3x. Toto doporučení podnik splňuje a dosahuje několikanásobně 

vyšších hodnot. V roce 2012 je společnost schopná hradit úrok ze zisku až 373x.  Společnost 

tedy nemá problémy se splácením úvěrů, ani jí do budoucna žádné riziko nehrozí.  

Finanční páka (vzorec 27) udává míru zadlužení společnosti. Ukazatel postupem času 

klesá, to znamená, že společnosti ubývají dluhy a zároveň se snižuje rentabilita vlastního 

kapitálu. Optimální výše finanční páky je daná ziskovým účinkem (viz vzorec 28). Ziskový 

účinek se pohybuje nad hodnotou 1, zvyšuje se tedy při použití cizích zdrojů výnosnost 

vlastního kapitálu.  

 

Obr. 10 Vývoj zadluženosti v letech 2008 – 2012. Zdroj: vlastní zpracování.  

5.4 Analýza soustav ukazatelů 

Tato kapitola se zaměřuje na pyramidovou soustavu s vrcholovým ukazatelem ROA, 

dále na bankrotní Altmanův model a index IN05.  
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5.4.1 Pyramidová soustava ukazatelů 

 Pyramidová soustava je zaměřena na rozklad vrcholového ukazatele ROA. Pomocí 

této analýzy lze zjistit vzájemné vazby, co ovlivnilo snížení ukazatele rentability celkových 

aktiv v letech 2011 a 2012.  

Ukazatel ROA, vypočítaný podle vztahu EBIT/aktiva se rozkládá na rentabilitu tržeb 

a obrat aktiv. ROS se vypočítá jako EBIT/tržby a obrat aktiv jako tržby/aktiva. Pokud od 

tržeb odečteme celkové náklady, dostaneme provozní výsledek hospodaření. Součet oběžných 

a ostatní aktiv tvoří celková aktiva. 

 V příloze 3 je zobrazen rozklad ukazatele ROA. Rentabilita celkových aktiv je 

ovlivňována jednak rentabilitou tržeb, tak obratem aktiv. Ukazatel od roku 2008 roste, ale 

v roce 2011 následuje pokles pokračující do roku 2012. Tento vývoj ovlivnil výsledek 

hospodaření, který se v roce 2011 snížil a jeho trend pokračoval do roku 2012. Naštěstí se 

nenachází v záporných hodnotách a společnost není ohrožena.  

5.4.2 Altmanův model 

 Společnost XYZ s.r.o. je malá firma, a proto je pro výpočet použit vzorec 29, 

upravený pro firmy neobchodované na kapitálovém trhu. Výpočet Altmanova indexu je 

v tabulce 17 a jeho grafické ztvárnění je na obrázku 11. 

Tab. 17 Výpočet Altmanova indexu v letech 2008 – 2012. Zdroj: vlastní zpracování. 

ukazatel váhy 
hodnoty ukazatelů vážené hodnoty ukazatelů 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,717 -0,106 -0,049 0,139 0,135 0,185 -0,076 -0,035 0,100 0,097 0,132 

X2 0,847 0,118 0,215 0,309 0,443 0,584 0,100 0,182 0,261 0,376 0,494 

X3 3,107 0,178 0,214 0,219 0,177 0,100 0,552 0,666 0,682 0,551 0,311 

X4 0,420 0,411 0,648 1,140 1,638 2,119 0,172 0,272 0,479 0,688 0,890 

X5 0,998 1,569 1,339 1,596 1,437 1,369 1,566 1,336 1,539 1,434 1,366 

Z-skóre  4,735 2,421 3,115 3,146 3,194 
 

 Z vypočítaných hodnot uvedených v tabulce 17 vyplývá, že společnost se pohybuje 

v intervalu 2,4 – 4,7, nachází se v prosperujícím pásmu. Společnost je tedy finančně zdravá 

a v následujících letech není ohrožena bankrotem. Z-skóre je tak vysoké, že případní věřitelé 

se nebudou zdráhat půjčit společnosti další kapitál. V roce 2009 se finanční situace 

společnosti zhoršila a objevila se v tzv. šedé zóně, kdy o finančním zdraví nelze jednoznačně 

rozhodnout. Altmanova analýza potvrdila výsledky předcházející analýzy likvidity a čistého 

pracovního kapitálu, kdy v roce 2009 byly hodnoty nejhorší (nízká likvidita a záporný čistý 
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pracovní kapitál) a odrazilo se to na výsledku Z-skóre. Hodnota ale neklesla pod 1,2, 

společnost se tudíž nemusí obávat bankrotu. V následujících letech 2010 – 2012 Z-skóre 

narůstá, dosahuje výše nad 2,9 a společnost je finančně zdravá.  

 

Obr. 11 Z-skóre společnosti XYZ s.r.o. Zdroj: vlastní zpracování. 

5.4.3 Index IN05 

 Index důvěryhodnosti je významný bankovní indikátor především pro věřitele, 

charakterizující schopnost společnosti dostát svým závazkům. Pro české podmínky byl ale 

sestrojen index IN05. V tabulce 18 jsou shrnuty ukazatele, výpočty a hodnoty ukazatele IN05. 

Grafické ztvárnění je na obrázku 12.  

Tab. 18 Výpočet indexu IN05 v letech 2008 – 2012. Zdroj: vlastní zpracování. 

ukazatel váhy 
hodnoty ukazatelů vážené hodnoty ukazatelů 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

A/CZ 0,13 1,438 1,676 2,164 2,690 3,164 0,187 0,218 0,281 0,350 0,411 

EBIT/NÚ 0,04 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 

EBIT/A 3,97 0,178 0,214 0,219 0,177 0,100 0,705 0,851 0,871 0,704 0,398 

výnosy/A 0,21 1,569 1,339 1,596 1,437 1,369 0,330 0,281 0,335 0,302 0,287 

OA/KZ 0,09 0,790 0,899 1,344 1,384 1,584 0,071 0,081 0,121 0,125 0,143 

IN 05  1,653 1,791 1,969 1,1840 1,599 
 

 Společnost XYZ s.r.o. je málo zadlužená, v posledním roce 2012 nemá dokonce žádné 

dlouhodobé dluhy a ukazatel úrokové krytí dosahuje velmi vysokých hodnot. V tomto případě 

se doporučuje hodnota ukazatele EBIT/úrokové krytí omezit na maximální doporučenou 

hodnotu 9.  

 Vypočtené hodnoty indexu IN05 se pohybují také v pásmu prosperity, jako tomu bylo 

u Altmanova indexu. Společnosti tedy nehrozí bankrot. Od roku 2008 do 2010 společnost 
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tvoří hodnotu, protože IN05 se pohybuje nad 1,6. V roce 2011 klesá a v roce 2012 se dostává 

do šedé zóny s hodnotou 1,59, což je zanedbatelné a společnost se v nejbližší době nemusí 

ničeho obávat.  

 

Obr. 12 Index IN05 společnosti XYZ s.r.o. Zdroj: vlastní zpracování. 
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6 Mezipodnikové srovnání vybraných společností 

 K mezipodnikovému srovnání firem jsou použity dvě společnosti o stejné velikosti, 

s totožnou právní formou podnikání a stejným předmětem činnosti, jako společnost XYZ 

s.r.o. Firmy jsou společnosti s ručením omezeným a zabývají se výrobou a prodejem 

interiérových dveří a zárubní. K mezipodnikovému srovnání jsou vybrána data za rok 2012. 

Pro toto srovnání jsou využity data z externích účetních výkazů, a to z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty, které byly na vyžádání zaslány formou emailu (viz příloha 4 až 7). Společnosti 

nejsou na přání jmenovány, z důvodu osobní ochrany.  

Finanční situace je zhodnocena a porovnána pomocí ukazatelů – rentability, aktivity, 

likvidity a zadluženosti. Tyto ukazatele jsou shrnuty v tabulce 19. Výpočet proběhl pomocí 

uvedených vzorců v předchozích kapitolách. Těmto ukazatelům jsou přiřazeny váhy od dvou 

do pěti na základě jejich významnosti (dle vlastního uvážení). Největší váhu mají ukazatele 

rentability, poté ukazatele likvidity, dále ukazatele doby obratu pohledávek a závazků 

a nejmenší váha je přidělena zadluženosti. Charakter ukazatelů pojednává o tom, je-li žádoucí 

růst ukazatele (+1) nebo je žádoucí klesající tendence (-1).  

 K mezipodnikovému srovnání jsou použity firmy:  

- XYZ s.r.o. – analyzovaná společnost  

- ABC s.r.o. 

- DEF s.r.o. 

Tab. 19 Výchozí matice vybraných ukazatelů dílčích společností. Zdroj: vlastní zpracování. 

Podnik 

Rentabilita (%) Aktivita (dny) Likvidita Zadluženost 

ROA 

(I) 

ROE 

(II) 

ROS 

(III) 

DOP 

(IV) 

DOZ 

(V) 

Okamžitá 

(VI) 

Pohotová 

(VII) 

Běžná 

(VIII) 

Zadluženost 

v % (IX) 

XYZ s.r.o. 10,2 11,85 7,32 30,09 84,29 0,67 1,02 1,58 31,61 

ABC s.r.o. 4,96 7,73 2,08 14,25 49,01 0,51 1,03 1,89 32,08 

DEF s.r.o. 11,55 12,61 7,62 106,51 47,76 0,17 2,43 3,27 33,40 

Váha 5 5 5 3 3 4 4 4 2 

Charakter +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 
 

6.1 Metoda jednoduchého součtu pořadí 

 Metoda jednoduchého součtu pořadí seřazuje vybrané společnosti podle ukazatelů. 

Úspěšnost společnosti se posuzuje dle umístění. Společnosti, mající nejlepší hodnotu 
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příslušného ukazatele, náleží pořadí „3“. Společnost s průměrnou hodnotou má pořadí „2“ 

a společnosti s nejhorší hodnotou je přiděleno pořadí „1“.  

 Poté se pořadí společnosti vynásobí přidělenou váhou ukazatelů a jednotlivé výsledky 

se sečtou. Nejlepší společnost je ta, jejíž součet (ukazatel d1i) dosahuje nejvyšší hodnoty. 

Integrální ukazatel d1i je vypočítán podle vzorce 31, jako jednoduchý součet pořadí. 

Vyhodnocení této metody je shrnuto v tabulce 20.  

Tab. 20 Metoda jednoduchého součtu pořadí. Zdroj: vlastní zpracování. 

Podnik I II III IV V VI VII VIII IX Součet Pořadí 

při jednotkových vahách 

XYZ 2 2 2 2 3 3 1 1 3 19 1. - 2. 

ABC 1 1 1 3 2 2 2 2 2 16 3. 

DEF 3 3 3 1 1 1 3 3 1 19 1. - 2. 

při diferencovaných vahách 

XYZ 10 10 10 6 9 12 4 4 6 71 2. 

ABC 5 5 5 9 6 8 8 8 4 58 3. 

DEF 15 15 15 3 3 4 12 12 2 81 1. 
 

 Z tabulky 20 lze vyhodnotit, že v roce 2012 podle metody jednoduchého pořadí je 

nejlepší konkurenční společnost DEF s.r.o., jako druhá nejlepší je společnost XYZ s.r.o. a na 

třetí pozici se umístila společnost ABC s.r.o.  

 Společnost DEF s.r.o. se umístila na prvním místě, protože dosahuje nejlepších hodnot 

ve všech ukazatelích rentability, kterým byla přidělena nejvyšší váha. Nejlepších hodnot 

dosahuje také v oblasti likvidity, které mají také velkou váhu ukazatele. Na poslední příčce se 

umístila společnost ABC s.r.o. díky nízkým hodnotám ukazatelů. Nejlepšího výsledku 

dosahuje pouze u doby obratu pohledávek.  

Tato metoda je oblíbená pro své jednoduché určení pořadí společností. Nevýhodou je, 

že nekvantifikuje, o kolik je jeden podnik lepší než druhý. 

6.2 Metoda jednoduchého podílu 

 Metoda jednoduchého podílu vyhodnocuje pořadí společností podle vzdálenosti od 

průměrných hodnot souboru. Společnost se hodnotí podle toho, jak daleko nebo blízko se 

nachází od daného průměru. Mezi nejlepší společnost patří ta, která dosahuje nejvyšší 

hodnoty integrálního ukazatele d2i. Výpočet je proveden v tabulce 21 dle vzorce 32. 
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Tab. 21 Metoda jednoduchého podílu. Zdroj: vlastní zpracování. 

Pod. I II III IV V VI VII VIII IX Souč. Prům. Poř. 

xp 8,90 10,73 5,57 50,28 60,34 0,45 1,49 2,25 32,36  

při jednotkových vahách 

XYZ 1,146 1,104 1,314 -0,598 1,397 1,489 0,685 0,702 -0,977 6,262 0,696 1. 

ABC 0,557 0,720 0,373 -0,283 0,812 1,133 0,691 0,840 -0,991 3,852 0,428 3. 

DEF 1,298 1,175 1,368 -2,118 0,792 0,378 1,631 1,453 -1,032 4,945 0,549 2. 

při diferencovaných vahách 

XYZ 5,730 5,522 6,571 -1,795 4,190 5,956 2,738 2,809 -1,954 29,77 3,307 1. 

ABC 2,787 3,602 1,867 -0,850 2,437 4,533 2,765 3,360 -1,983 18,52 2,056 3. 

DEF 6,489 5,876 6,840 -6,355 2,375 1,511 6,523 5,813 -2,064 27,01 3,001 2. 
 

 Z tabulky 21 je zřejmé, že na první místo se posunula společnost XYZ s.r.o. Druhé 

místo obsadila společnost DEF s.r.o. jen s malým rozdílem. Na posledním místě se umístila 

společnost ABC s.r.o. Pořadí se změnilo proto, že tato metoda bere v úvahu i odchylky 

ukazatelů (vzdálenost od průměru), což je výhodné. Znamená to tedy, že společnost na 

prvním místě má menší odchylky od průměrných hodnot ukazatelů než společnost, která se 

umístila na místě druhém. Hodnoty nejhorší společnosti se nachází nejdál od průměrných 

hodnot. Nevýhodou je, že hodnoty ukazatelů mohou být ve velkém rozpětí.  

6.3 Metoda bodovací 

 Bodovací metoda přiděluje té společnosti 100 bodů, která v daném ukazateli dosahuje 

nejlepší hodnoty. Ostatním společnostem se přiřazují body podle jejich charakteru. Pokud je 

žádoucí růst (charakter +1) u ukazatele, vypočítá se podle vzorce 33. Pokud je žádoucí pokles, 

(charakter -1), počet bodů ukazatele se zjistí pomocí vzorce 34. Integrální ukazatel d3i 

(průměr) se potom vypočítá podle vzorce 35 jako vážený aritmetický průměr bodů za 

jednotlivé ukazatele. Nejlepší podnik je ten, který dosahuje maximální hodnoty.  

Tab. 22 Metoda bodovací. Zdroj: vlastní zpracování. 

Podnik I II III IV V VI VII VIII IX Souč. Prům. Poř. 

při jednotkových vahách 

XYZ 88,3 94,0 96,1 47,4 100 100 42,0 48,3 100 715,8 79,5 1. 

ABC 43,0 61,3 27,3 100 58,1 76,1 42,4 57,8 98,5 564,5 62,7 3. 

DEF 100 100 100 13,4 56,7 25,4 100 100 94,6 690,1 76,7 2. 

při diferencovaných vahách 

XYZ 441,5 470,0 480,5 142,2 300 400 168,0 193,2 200 2795,4 310,6 2. 

ABC 214,7 306,5 136,5 300 174,3 300,4 169,6 231,2 197,0 2013,2 225,6 3. 

DEF 500 500 500 40,2 170,1 101,6 400 400 189,2 2801,1 311,2 1. 
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 Tato metoda, na rozdíl od předešlých metod, kvantifikuje velikost rozdílů v rámci 

dílčích ukazatelů, ale jen do jisté míry. Lze tak vyčíslit rozdíl mezi jednotlivými 

společnostmi. Jak je vidět z tabulky 22, rozdíl mezi společností XYZ s.r.o. a DEF s.r.o. je 

velmi malý. Dosaženými hodnotami se pohybují téměř na stejné úrovni. Společnost DEF 

s.r.o. tak zaujímá první pozici, druhá pozice připadá společnosti XYZ s.r.o. Společnost ABC 

s.r.o. však už zaostává o větší počet bodů. Lze tedy konstatovat, že je jednoznačně nejhorší 

a řadí se tak na třetí místo. Bodovací metoda má také nedostatek, a to necitlivost vůči rozptylu 

hodnot.  

6.4 Metoda normované proměnné 

 Smysl metody normované proměnné je v tom, že se původní hodnoty ukazatelů xij 

transformují na tvar normované proměnné uij pomocí průměrných hodnot ukazatelů 

a směrodatné odchylky. Jestliže se jedná o ukazatele s žádoucím rostoucím charakterem +1, 

vypočítá se normovaná proměnná podle vzorce 36. Pomocí vzorce 37 se normovaná 

proměnná vypočítá v případě, pokud jde o ukazatele s žádoucím klesajícím charakterem -1. 

Integrální ukazatel d4i se potom vypočítá jako vážený aritmetický průměr z normovaných 

hodnot, viz vzorec 38. Výsledky této metodiky jsou uvedeny v tabulce 23.  

Tab. 23 Metoda normované proměnné. Zdroj: vlastní zpracování. 

Podnik I II III IV V VI VII VIII IX Souč. Prům. Poř. 

xpj 8,90 10,73 5,57 50,28 60,34 0,45 1,49 2,25 32,36 
 

sxj 3,48 2,63 3,12 49,33 20,74 0,26 0,81 0,90 0,93 

normované hodnoty uij 

při jednotkových vahách 

XYZ 0,37 0,43 0,56 0,41 1,15 0,86 -0,58 -0,75 0,81 2,37 0,36 1. 

ABC -1,13 -1,14 -1,12 0,73 -0,55 0,24 -0,57 -0,40 0,30 -3,64 -0,40 3. 

DEF 0,76 0,72 0,66 -1,14 -0,61 -1,10 1,16 1,13 -1,12 0,46 0,05 2. 

při diferencovaných vahách 

XYZ 1,87 2,13 2,81 1,23 3,46 3,45 -2,32 -2,98 1,62 11,27 1,25 1. 

ABC -5,66 -5,71 -5,60 2,19 -1,64 0,94 -2,27 -1,60 0,60 -18,75 -2,08 3. 

DEF 3,81 3,58 3,29 -3,42 -1,82 -4,39 4,64 4,54 -2,24 7,98 0,89 2. 
 

 Metoda normované proměnné určila pořadí společností následovně. Jako nejlepší je 

společnost XYZ s.r.o., na druhém příčce se umístila společnost DEF s.r.o. a poslední místo, 

kvůli nízkým průměrným hodnotám normovaných proměnných, patří společnosti ABC s.r.o. 

Normovaná proměnná je výhodná v tom, že odstraňuje největší nedostatek předchozích 

metod, a to necitlivost vůči rozptylu hodnot. Výsledky této metody jsou tedy méně citlivé na 
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extrémní hodnoty ukazatelů ve výběrovém souboru podniků. Proto se společnost XYZ s.r.o. 

z původního druhého místa posunula na první a řadí se tedy k nejlepší společnosti.  

6.5 Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu srovnává průměrné, normované hodnoty 

jednotlivých ukazatelů. Do výběrového souboru podniků je zavedena fiktivní společnost. 

Ukazatel fiktivního objektu je získán tak, že se u každého ukazatele našla ta společnost, která 

měla nejlepší hodnotu a tato hodnota je použita u fiktivní společnosti, tzn. fiktivní společnost 

je poskládána z nejlepších hodnot dílčích ukazatelů. Fiktivní společnost je základnou pro 

ostatní podniky. Následně jsou vypočítány aritmetické průměry a směrodatné odchylky za 

jednotlivé ukazatele a všechny ukazatele se převedou na normovaný tvar dle vzorce 39 a 40. 

Nejlepší společnost je ta, jejíž integrální ukazatel d5i je minimální (viz vzorec 41). To 

znamená, že vzdálenost této společnosti od fiktivní je nejmenší. Vyhodnocení metody je 

v tabulce 24. 

Tab. 24 Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu. Zdroj: vlastní zpracování. 

Podnik I II III IV V VI VII VIII IX 
Vzdál. 

od fikt. 

objektu 

Prům. 

vzdál. 
Poř. 

u0j 0,76 0,71 0,66 -0,73 1,15 0,85 1,16 1,13 -0,81  

normované hodnoty uij 

při jednotkových vahách 

XYZ 0,37 0,43 0,56 -0,41 1,15 0,85 -0,58 -0,74 -0,81 6,90 0,77 1. 

ABC -1,13 -1,14 -1,12 -0,73 -0,55 0,23 -0,57 -0,40 -0,30 19,05 2,12 3. 

DEF 0,76 0,71 0,66 1,14 -0,61 -1,08 1,16 1,13 1,12 14,00 1,56 2. 

při diferencovaných vahách 

XYZ 1,87 2,13 2,80 -1,23 3,46 3,38 -2,32 -2,98 -1,61 5,51 0,61 1. 

ABC -5,66 -5,70 -5,59 -2,19 -1,64 0,92 -2,27 -1,60 -0,60 -24,34 -2,70 3. 

DEF 3,81 3,57 3,29 3,42 -1,82 -4,31 4,64 4,53 2,24 19,37 2,15 2. 
 

Tato metoda je velmi blízká předchozí metodě normované proměnné. Je složitější, ale 

přesnější. Proto pak dochází ke stejnému pořadí. Jako nejlepší podnik je společnost XYZ 

s.r.o., na druhém místě je společnost DEF s.r.o. a nejhorším podnikem se stává společnost 

ABC s.r.o.  
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Závěr 

 Aby byl podnik úspěšný, musí dobře hospodařit a znát příčiny úspěchu či neúspěchu 

podnikání. K hodnocení finančního hospodaření podniku se využívá finanční analýza. 

Finanční analýza umožňuje odhalit působení ekonomických i neekonomických činitelů, 

odhadnout jejich budoucí vývoj, identifikovat problémy, silné a slabé stránky. Díky 

informacím získaných z finanční analýzy pak podnik může dospět k jistým závěrům 

o celkovém hospodaření a finanční situaci. Slouží tak jako podklad pro rozhodování 

managementu. Pro management podniku jsou stěžejní kvalitní informace čerpané z finanční 

analýzy, z důvodu provádění správných opatření a rozhodnutí. Finanční analýza je 

významnou součástí podnikového řízení a měla by patřit k základním dovednostem každého 

finančního manažera.  

 Pro úspěšné finanční řízení podniku je důležité zajistit likviditu majetkových složek 

a hlavně zabezpečit výnosnost využití majetku, která roste s intenzitou využívání tohoto 

majetku. Podnik může být rentabilní díky vlastnímu, ale i cizímu kapitálu, jestliže ho dokáže 

efektivně využít, tj. řídit zadluženost tak, aby kromě rentability byla společnost i finančně 

stabilní. Finanční stabilita je totiž důležitý faktor, jenž ovlivňuje tržní hodnotu podniku. 

Hodnocení všech těchto činitelů hospodářského procesu připadá finanční analýze.  

 V první kapitole byla představena analyzovaná výrobní společnost. Předmětem 

podnikání je výroba interiérových dveří a obložkových zárubní, jejich následný prodej 

a montáž, což je služba, kterou společnost poskytuje zákazníkům.  

První cíl práce byl splněn v kapitole druhé a třetí. V druhé kapitole byl definován 

pojem finanční analýza a stanoven její význam. Finanční analýza čerpá data z účetních 

výkazů, proto kapitola tyto zdroje informací také zahrnuje. Metody finanční analýzy byly 

popsány v kapitole třetí. Analýza vychází ze dvou navzájem propojených přístupů, a to 

z fundamentální a technické analýzy. Technická analýza dále zahrnuje rozdílové, absolutní, 

poměrové ukazatele a jejich soustavy. Jednotlivé ukazatele byly charakterizovány a vyjádřeny 

matematickým vzorcem, které byly uplatněny při výpočtu v praktické části.   

Další cíl práce byl splněn v kapitole páté. K analýze současné finanční situace podniku 

byly využity účetní data s časovým horizontem pět let, která byla poskytnuta vybranou 

společností za rok 2008 až 2012. Jednotlivé výpočty jsou shrnuty v tabulkách a mají také 

grafické ztvárnění. U absolutních ukazatelů je provedena horizontální i vertikální analýza 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Horizontální analýza je vyjádřena jak v absolutní, tak 
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relativní výši. Analýza rozdílových ukazatelů je zaměřena na čistý pracovní kapitál, který je 

z nich nejvýznamnější. Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem, jelikož umožňují 

získat rychlou představu o společnosti, a proto byly využity všechny (rentabilita, aktivita, 

likvidita i zadluženost). Pro analýzu soustav ukazatelů byl použit pyramidový rozklad 

ukazatele ROA, bankrotní model Z-skóre a index důvěryhodnosti IN05. 

Následující cíl, mezipodnikové srovnání vybraných společností, byl proveden 

v kapitole šesté. Pro toto srovnání byly vybrány tři společnosti se stejným předmětem 

podnikání a stejnou právní formou. Analýza proběhla za rok 2012. K zhodnocení finanční 

situace byly vybrány ukazatele – rentabilita aktiv, tržeb a vlastního kapitálu, doba obratu 

závazků a pohledávek, okamžitá, pohotová a běžná likvidita a zadluženost. Vyhodnocení 

proběhlo pomocí metod, které byly vysvětleny v kapitole čtvrté.  

V mezipodnikovém srovnání společností se umístila společnost XYZ s.r.o. na druhém 

místě při použití metody jednoduchého součtu pořadí a při metodě bodovací. Při použití 

metody normované proměnné se však umístila na prvním místě. Tuto metodu pro 

mezipodnikové srovnání také doporučuji, protože je přesnější z důvodu odstranění necitlivosti 

na extrémní hodnoty ukazatelů. Výhodou je možnost určení vzdálenosti mezi podniky.  

 Společnost XYZ s.r.o. během sledovaného období dosahuje nejlepších výsledků v roce 

2010, tento rok je finančně nejzdravější. V tomto roce dosahuje nejvyššího hospodářského 

výsledku. V roce 2009 nastala celosvětová finanční krize v průmyslovém odvětví. Tato krize 

se projevila i na analyzované společnosti, jejíž dopad se projevil až v roce 2011 z důvodu 

přijatých zakázek z dřívějších let. Společnosti se snížil výsledek hospodaření z důvodu 

poklesu tržeb a nárůstu osobních a provozních nákladů.  Finanční situace se v posledním 

období zhoršila, ale není třeba se něčeho obávat. Z bankrotních modelů vyplývá, že 

společnosti v nejbližší době nehrozí bankrot, protože se pohybuje v prosperujícím pásmu.  

 Na základě horizontální analýzy rozvahy bylo zjištěno, že majetek společnosti se 

rozrůstá. Na růst mají vliv jak stálá aktiva (převážně dlouhodobý hmotný majetek), tak oběžná 

aktiva (hlavně krátkodobý finanční majetek a krátkodobé pohledávky), jak bylo zjištěno 

z vertikální analýzy. Zvyšuje se také vlastní kapitál, cizí zdroje ale klesají z důvodu 

snižujících se dlouhodobých bankovních úvěrů.  

 Z analýzy čistého pracovního kapitálu plyne, že společnost je překapitalizovaná, 

protože je krátkodobý oběžný majetek financován dlouhodobým kapitálem. V letech 2008 

a 2009 dosahoval záporných hodnot, což znamená, že společnost byla málo likvidní a měla 
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problémy s platební kázní. Své krátkodobé závazky financovala z dlouhodobého úvěru, což je 

dražší varianta. Od roku 2010 je čistý provozní kapitál kladný, poněvadž oběžná aktiva 

převyšují krátkodobé závazky a společnost je likvidní.  

Výsledky poměrových ukazatelů poukazují na to, že společnost nemá závažné 

problémy. Je finančně stabilní, likvidní, dosahuje rentability. Společnost v roce 2012 nemá 

žádné dlouhodobé bankovní úvěry, není zadlužená, nepodstupuje riziko, a proto dosahuje 

vysoké likvidity. Rentabilita je v úzkém vztahu se zadlužeností. S klesající zadlužeností klesá 

výnosnost, jak je vidět z analýzy rentability. Společnost využívá k financování převážně 

vlastní kapitál. Finanční prostředky drží na běžném účtu, což je nehospodárné a neefektivní. 

Vznikají tak zbytečné náklady, které snižují zisk. Platí, že cizí kapitál je levnější než vlastní 

kapitál. Úroky z cizího kapitálu totiž snižují daňové zatížení společnosti a zvyšují výnosnost 

vlastního kapitálu.  

Společnost stagnuje, protože nepodstupuje riziko, neboť v roce 2012 nemá žádné 

dlouhodobé bankovní úvěry. Navrhuji, aby společnost udělala z krátkodobých závazků 

závazky dlouhodobé. Nyní je správná doba na využití úvěru s nízkou úrokovou sazbou. Díky 

vysoké likviditě se společnost nemusí obávat, že by jí úvěr nebyl poskytnut. Úvěry by měla 

využít na zvýšení výrobních kapacit, k pořízení dlouhodobého majetku v rámci modernizace 

provozu výroby, což by pomohlo k rozvoji firmy.   

Pokud by společnost chtěla být více zisková, měla by snížit osobní náklady. Dále by 

měla zvážit, zda se jí vyplatí vyrábět všechny výrobky. Měla by vymezit výrobky s největší 

prodejností a upřednostnit jejich výrobu. Ztrátové výrobky s malou poptávkou by společnost 

měla vyřadit z výrobního programu.  

Společnost by měla sladit rentabilitu, likviditu a zadluženost. Pokud společnost není 

z části zadlužená, klesá spolu s ní i rentabilita. Na druhou stranu s růstem zadluženosti klesá 

likvidita, protože hrozí větší nebezpečí neschopnosti splácení závazků. Je tedy jasné, že 

nemůže dosahovat nejlepších hodnot rentability a likvidity zároveň. Společnost by tedy měla 

najít jakési kompromisní řešení. Společnost by dále měla sledovat i vlivy vnějšího prostředí, 

jako je finanční situace obchodních partnerů a konkurence. Měla by se přizpůsobovat novým 

trendům na trhu a dbát na spokojenost svých zaměstnanců a zákazníků. 
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Přílohy 

Příloha 1 Rozvaha společnosti XYZ s.r.o. 

Aktiva k 31. 12. (v tisících Kč) 2012 2011 2010 2009 2008 

 
AKTIVA CELKEM 33 570 31 929 27 298 22 379 17 620 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 16 511 16 304 12 276 12 317 10 451 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  0 160 160 194 6 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 15 511 16 144 12 116 12 123 10 445 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1 000 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 16 812 15 500 14 850 9 795 7 029 

C. I. Zásoby 5 966 6 188 5 616 4 929 5 081 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 6 5 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 3 788 5 222 4 217 1 616 1 116 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 7 058 4 084 5 012 3 250 833 

D. I. Časové rozlišení 247 125 172 267 139 

  PASIVA CELKEM  33 570 31 929 27 298 22 379 17 620 

A. Vlastní kapitál 22 482 19 446 14 376 8 647 5 029 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 20 20 20 20 20 

A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let 19 597 14 156 8 427 4 809 2 073 

A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období VZaZ 2 665 5 070 5 729 3 618 2 736 

B. Cizí zdroje 10 611 11 869 12 613 13 349 12 249 

B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 10 611 11 199 11 049 10 892 8 898 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 670 1 564 2 457 3 351 

C. I. Časové rozlišení 477 614 309 383 342 
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Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty společnosti XYZ s.r.o. 

Položka (v tisících Kč) 2012 2011 2010 2009 2008 

I. Tržby za prodej zboží 94 264 76 0 55 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 27 172 77 0 55 

+ Obchodní marže 67 92 -1 0 0 

II. Výkony 45 132 44 597 43 042 29 298 27 418 

B. Výkonová spotřeba 29 312 27 678 26 792 19 437 20 405 

+ Přidaná hodnota 15 887 17 011 16 249 9 861 7 013 

C. Osobní náklady 10 551 9 871 8 698 3 947 3 247 

D. Poplatky a daně 50 44 38 238 6 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 929 1 955 1 956 1 247 922 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 720 1 022 456 661 176 

F. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0 174 
 

317 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
0 0 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 20 93 250 138 262 

H. Ostatní provozní náklady 734 417 273 115 146 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 3 363 5 665 5 990 4 796 3 131 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

K. Nálady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 1 0 0 0 

N. Nákladové úroky 9 38 71 130 47 

XI. Ostatní finanční výnosy 17 228 46 5 34 

O. Ostatní finanční náklady 169 84 55 83 106 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -161 107 -80 -208 -119 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 532 702 179 970 276 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 670 5 070 5 731 3 618 2 736 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 5 0 2 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření -5 0 -2 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 2 665 5 070 5 729 3 618 2 736 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 3 197 5 772 5 908 4 588 3 012 
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Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele ROA společnosti XYZ s.r.o. 
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Příloha 4 Rozvaha společnosti ABC s.r.o. 

Aktiva k 31. 12. (v tisících Kč) 2012 

  AKTIVA CELKEM  64 839 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 

B. Dlouhodobý majetek 25 271 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 144 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 25 127 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 

C. Oběžná aktiva 39 369 

C. I. Zásoby 17 893 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 10 866 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 10 610 

D. I. Časové rozlišení 199 

  PASIVA CELKEM  64 839 

A. Vlastní kapitál 43 779 

A. I. Základní kapitál 100 

A. II. Kapitálové fondy 1 627 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10 

A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let 38 657 

A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období VZaZ 3 385 

B. Cizí zdroje 20 800 

B. I. Rezervy 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 

B. III. Krátkodobé závazky 20 800 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 

C. I. Časové rozlišení 260 
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Příloha 5 Výkaz zisku a ztráty společnosti ABC s.r.o. 

Položka (v tisících Kč) 2012 

I. Tržby za prodej zboží 396 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 503 

 +  Obchodní marže -107 

II. Výkony 154 448 

B. Výkonová spotřeba 115 764 

 +  Přidaná hodnota 38 577 

C. Osobní náklady 30 266 

D. Poplatky a daně 1 346 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 674 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 50 

F. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 
-58 

IV. Ostatní provozní výnosy 167 

H. Ostatní provozní náklady 349 

V. Převod provozních výnosů 0 

I. Převod provozních nákladů 0 

* Provozní výsledek hospodaření  3 217 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 

K. Nálady z finančního majetku 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 

X. Výnosové úroky 46 

N. Nákladové úroky 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 1 448 

O. Ostatní finanční náklady 1 162 

XII. Převod finančních výnosů 0 

P. Převod finančních nákladů 0 

* Finanční výsledek hospodaření 332 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 133 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 416 

XIII. Mimořádné výnosy 0 

R. Mimořádné náklady 31 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření -31 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  3 385 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  3 519 
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Příloha 6 Rozvaha společnosti DEF s.r.o. 

Aktiva k 31. 12. (v tisících Kč) 2012 

  AKTIVA CELKEM  64 809 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 

B. Dlouhodobý majetek 22 560 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 342 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 22 218 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 

C. Oběžná aktiva 42 003 

C. I. Zásoby 10 796 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 372 

C. III. Krátkodobé pohledávky 28 663 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2 172 

D. I. Časové rozlišení 246 

  PASIVA CELKEM  64 809 

A. Vlastní kapitál 43 125 

A. I. Základní kapitál 5 062 

A. II. Kapitálové fondy 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10 

A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let 32 617 

A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období VZaZ 5 436 

B. Cizí zdroje 21 645 

B. I. Rezervy 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 

B. III. Krátkodobé závazky 12 853 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 8 792 

C. I. Časové rozlišení 39 
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Příloha 7 Výkaz zisku a ztráty společnosti DEF s.r.o. 

Položka (v tisících Kč) 2012 

I. Tržby za prodej zboží 27 130 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 20 015 

 +  Obchodní marže 7 115 

II. Výkony 70 274 

B. Výkonová spotřeba 49 379 

 +  Přidaná hodnota 28 010 

C. Osobní náklady 17 939 

D. Poplatky a daně 99 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 189 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 819 

F. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 
199 

IV. Ostatní provozní výnosy 187 

H. Ostatní provozní náklady 105 

V. Převod provozních výnosů 0 

I. Převod provozních nákladů 0 

* Provozní výsledek hospodaření  7 485 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 

K. Nálady z finančního majetku 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 

X. Výnosové úroky 0 

N. Nákladové úroky 309 

XI. Ostatní finanční výnosy 21 

O. Ostatní finanční náklady 468 

XII. Převod finančních výnosů 0 

P. Převod finančních nákladů 0 

* Finanční výsledek hospodaření -756 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 293 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 436 

XIII. Mimořádné výnosy 0 

R. Mimořádné náklady 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  5 436 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  6 729 

 


