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Abstrakt: 

Diplomová práce analyzuje finanční zdraví podniku UNEX a.s., v letech 2004-2007 

s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy, na základě informací dostupných z 

veřejných i neveřejných zdrojů. Cílem práce je provedení finanční analýzy podniku UNEX 

a.s., a navržení opatření ke zlepšení finančního zdraví. 
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Abstract: 

This master`s thesis assess the financial health of the UNEX a.s. company during 2007-2011 

with using suitable methods of the financial analysis,  based on the information taken from 

financial statements and other non public reports. The target of this master’s thesis is to 

perform the financial analysis of the UNEX a.s. company and proposal of its improvement. 
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ÚVOD 

 

V současné době neustálých změn v hospodářském, ekonomickém a politickém vývoji 

není jednoduché všechny informace správně vyhodnocovat a na jejich základě provádět 

rozhodnutí do budoucnosti. V ekonomickém světě správné rozhodnutí rozhoduje o bytí a 

nebytí na daném trhu. Proto je nezbytné, aby management podniku měl potřebné informace 

ke svým rozhodnutím a byl na daném trhu plně konkurenceschopný. K tomu využívá 

management různých nástrojů, mezi kterými kraluje finanční analýza, pomocí které dochází 

ke zhodnocení výsledků ekonomické situace a na jejich základě jsou následně realizovány 

změny vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku. 

 

I když je finanční analýza jedním ze základních nástrojů finančního řízení, protože 

poskytuje informace o finanční situaci podniku z pohledu minulosti, současnosti a 

předpokládané budoucnosti, bývá stále ještě v některých podnicích opomíjena a nedoceněna. 

To bývá často způsobeno nepochopením daných informací, popřípadě nepochopením 

informací z finančních výkazů. Cena, kterou podniky platí za chybná rozhodnutí finančního 

řízení, bývá velmi vysoká. A to i v dobách, kdy podnik prosperuje. Ovšem v době recese, 

případně krize si finanční manažeři nemohou chybná rozhodnutí dovolit.  

 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část 

vychází z rozboru odborných literárních zdrojů, které se věnují problematice finanční analýzy. 

Je zaměřena na podstatu a cíle finanční analýzy, informace potřebné k sestavení finanční 

analýzy, na uživatele finanční analýzy a na metody a ukazatele finanční analýzy.  

 

V praktické části diplomové práce bude provedena finanční analýza společnosti 

UNEX a.s., z pohledu externího uživatele. Základním zdrojem informací pro zpracování 

finanční analýzy jsou interní data společnosti v podobě účetních výkazů za roky 2007 až 

2011, které jsou sestaveny k 31. 12. daného roku.   

 

Hlavním cílem diplomové práce je provedení finanční analýzy podniku UNEX a.s. a 

návrh opatření na zlepšení finanční situace podniku.  
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I. Teoretická východiska 

1. Finanční analýza 

1.1 Vymezení pojmu 

Finanční analýza je rozborová činnost, která interpretuje finanční informace při 

posouzení výkonnosti a perspektivy podniku, a to i v porovnání s jinými podniky, či 

odvětvovými výsledky. [1] 
 

Může být také definována jako diagnostická složka systému finančního řízení podniku, 

která umožňuje z běžně dostupných informací získat informace další, jinak nedostupné. [2] 

Finanční analýzu je třeba chápat jako základní kámen finančního řízení podniku. V mnohých 

společnostech převládá mylný názor, že účetní data jsou plně dostačující pro věrný náhled na 

finanční zdraví podniku. Ve skutečnosti ovšem účetní výkazy (tedy rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty a přehled o peněžních tocích) nemají pro účely finančního řízení dostatečnou 

vypovídací schopnost. Účetní výkazy jsou výsledkem finančního účetnictví a splňují tedy 

jeho podmínky a to správnost, průkaznost, přehlednost, srozumitelnost a úplnost. Jsou proto 

především vhodné pro ekonomické řízení podniku. Pro finanční řízení podniku musí finanční 

manažer těmto účetním výkazům pomocí aplikace finanční analýzy zvýšit vypovídací 

schopnost na potřebnou úroveň. [1]  

 

Finanční analýza je důležitou součástí komplexu finančního řízení podniku, protože 

zabezpečuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. 

Jedná se o formalizovanou metodu, která poměřuje získané informace mezi sebou navzájem a 

rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umožňuje dospět k závěrům o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku a díky těmto informacím je možno přijímat rozhodnutí 

a opatření pro dlouhodobé strategické i operativní finanční řízení podniku. Finanční analýza 

posuzuje minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finančního hospodaření 

podniku. [3] 
 

Finanční analýza je soubor nástrojů pro diagnostiku finanční situace podniku, který je 

určen pro interpretaci účetních výkazů. Hlavním smyslem analýzy účetních výkazů je na 

základě seriózních informací dospět k rozhodnutím a závěrům, které umožní přijmout různá 

rozhodnutí. [4] 
 

Finanční analýza identifikuje problém silných a slabých stránek zejména hodnotových 

procesů podniku. Údaje získané finanční analýzou umožňují dospět k určitým závěrům o 
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celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, dále představují podklady k řízení pro 

management podniku. Management podniku by měl být schopný posoudit, na základě 

provedené finanční analýzy, finanční situaci podniku a učinit taková opatření, která povedou 

ke zlepšení finančního zdraví podniku. 

 

1.2 Cíle finanční analýzy 

Hlavním cílem je především dosahování finanční stability, kterou je možno zhodnotit 

pomocí dvou základních kritérií: 

• Schopnost produkovat zisk, zabezpečování přírůstku majetku a zhodnocování 

vloženého kapitálu – toto kritérium je považováno za jedno z nejdůležitějších, protože 

vystihuje podstatu podnikání. Cílem každého podnikatele je zhodnotit vložené peníze. 
 

• Zajištění platební schopnosti podniku – to je sice druhotný cíl, ale bez platební 

schopnosti obvykle neexistuje možnost podniku nadále fungovat a predikuje konec 

podnikatelské činnosti daného podniku. [5] 
 

 

K dalším cílům finanční analýzy podniku patří: 
 

• zhodnocení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku; 

• analýza minulého a současného vývoje podniku; 

• srovnání výsledků analýzy v prostoru; 

• analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady); 

• poskytování údajů pro rozhodování do budoucnosti; 

• rozbor variant budoucího vývoje a výběr nejlepší varianty; 

• interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. [6] 

 

1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které jsou podstatné pro zhodnocení finanční situace podniku, jsou 

předmětem zájmu velkého okruhu subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem. 

Jedná se o podnikové manažery, ale také o akcionáře, věřitele, obchodní partnery a další 

externí uživatele. [1]  

 

Všichni uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. [7] 
 

Uživatele finanční analýzy, podle toho, kdo finanční analýzu provádí a potřebuje, 

můžeme rozdělit na interní a externí. 
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1.3.1 Interní uživatelé 

Majitelé podniku – na základě finanční analýzy si ověřují, zda podnik dosáhl 

maximální tržní hodnoty. Zajímají se o to, jakým způsobem se zhodnotili prostředky, které do 

podniku vložili. V jejich zájmu by měla být i průběžná kontrola a posouzení práce manažeru, 

kterým svěřili do rukou svůj majetek a vedení podniku. 
 

Manažeři podniku – primárním úkolem manažerů je finanční řízení podniku na 

základě znalosti finanční analýzy. Posuzují finanční situaci podniku a činí správná rozhodnutí 

při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru 

vhodných způsobů jejího financování, při alokaci volných peněžních zdrojů, při rozdělování 

disponibilního zisku apod. Finanční analýza pomáhá odhalovat silné a slabé stránky 

finančního hospodaření podniku. 
 

Zaměstnanci – mají osobní zájem na prosperitě podniku, jeho ekonomické a finanční 

stabilitě, protože si chtějí udržet pracovní místa a mzdovou úroveň. Bývají motivováni 

výsledky hospodaření. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální. 

Zaměstnanci uplatňují svůj vliv na řízení podniku prostřednictvím odborových organizací. [1]  

 

1.3.2 Externí uživatelé 

Investoři – využívají informace o finanční situaci podniku z hlediska – investičního a 

kontrolního. Z investičního hlediska se investoři snaží získat informace pro rozhodování o 

budoucích investicích. Akcionáři se soustřeďují na výši míry rizika a na míru výnosnosti jimi 

vloženého kapitálu, chtějí mít jistotu, že jejich peněžní prostředky jsou dostatečně 

zhodnoceny a že manažeři řídí podnik v zájmu akcionářů. Kontrolní hledisko akcionáři 

uplatňují vůči manažerům podniku. Akcionáři se zajímají o stabilitu a likviditu podniku, o 

disponibilní zisk, podle kterého se zpravidla odvozuje výše vyplácených dividend. 
 

Obchodní partneři – dodavatelé (obchodní věřitelé) a odběratelé (zákazníci). 

Dodavatelé se zajímají především o solventnost podniku. Podíl obchodního úvěru na cizích 

zdrojích tvoří často značnou část. Odběratelé se zpravidla zajímají o finanční situaci svého 

dodavatele při dlouhotrvajících obchodních vztazích. A to z důvodu, že při výpadku 

dodavatele by mohla být ohrožena jejich vlastní výroba, případně i existence. 
 

Banky a jiní věřitelé – věřitelé chtějí znát co nejvíce informací o finančním zdraví 

budoucího nebo existujícího dlužníka, aby se mohli rozhodnout, zda mu poskytnout úvěr, v 

jaké výši a za jakých podmínek. Rozhodující je bonita dlužníka, kterou banky provádí pomocí 
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analýzy jeho finančního hospodaření a dále bývá součástí úvěrových smluv pravidelné 

předávání zpráv o finanční situaci podniku. [8] 
 

Stát a jeho orgány – pro státní orgány jsou důležitá finančně-účetní data, která se 

používají pro statistické zpracování, při kontrole plnění daňových povinností, atd. Státní 

orgány požadují údaje pro formulování hospodářské politiky státu vůči podnikatelské sféře. 
 

Konkurenti – pro konkurenci jsou finanční údaje podobného podniku nebo celého 

odvětví velmi důležitým nástrojem ke srovnání s jejich výsledky hospodaření. Zajímají se 

především o rentabilitu, ziskovou marži, cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu 

zásob a jejich obratovost apod. [1] 

 

1.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Za spolehlivost výsledků finanční analýzy zodpovídá finanční analytik. Z tohoto 

důvodu, je potřeba velké množství interních i externích dat z kvalitních informačních 

pramenů, neboť výsledky z provedené metody finanční analýzy ztrácí vypovídací schopnost, 

pokud vychází z nekvalitních či neúplných informačních podkladů. [9] 
 

Zdroje dat pro finanční analýzu se rozdělují podle relevantnosti do tří základních 

skupin:  
 

a) Finanční informace získávané především z finančního a vnitropodnikového 

účetnictví. Tyto zdroje můžeme získat od manažerů firmy a finančních analytiků 

podniku, z výroční zprávy, z burzovního zpravodajství, z roční zprávy emitentů 

obchodovatelných cenných papírů, ze zprávy o vývoji úrokových měr.  
 

b) Kvantifikovatelné nefinanční informace, které zahrnují podnikové a ekonomické 

statistiky, podnikové plány, rozbory budoucího vývoje techniky, zaměstnanost, 

normy spotřeby, nákladové a cenové kalkulace, interní směrnice atd.  
 

c) Nekvantifikovatelné informace obsahují komentáře manažerů, zprávy vedoucích 

pracovníků, auditorů, odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy. [1]  

 

Naprostá většina informací a dat potřebných pro finanční analýzu vychází z účetní 

závěrky, konkrétně z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o 

změnách vlastního kapitálu. Dalším významným zdrojem informací je výroční zpráva a 

přílohy, které se zabývající výkladem a hodnocením minulého a budoucího účetního období. 

[10] 
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1.4.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Poskytuje přehled o tom, 

jakým způsobem společnost získává své zdroje (pasiva) a jak je alokuje do jednotlivých 

složek majetku (aktiv). [11]  
 

Rozvaha zachycuje informace o stavu aktiv, pasiv a informace o finanční situaci 

účetní jednotky k danému časovému okamžiku, kterým bývá obvykle poslední den 

sledovaného účetního období. Tento výkaz je nezbytný pro finanční řízení podniku. [5]  
 

Úplné schéma rozvahy je uvedeno v příloze č. 1 - Rozvaha, zde uvádím příklad 

redukovaného schématu rozvahy dle vyhlášky číslo 500/2002 Sb. 

 

Tabulka 1: Redukované schéma rozvahy 

Rozvaha společnosti k 31.12.20xx 

AKTIVA 

 

A.  Pohledávky za upsaný základní 

kapitál  

 

B.  Dlouhodobý majetek  

B.I.  dlouhodobý nehmotný majetek  

B.II.  dlouhodobý hmotný majetek  

B.III.  dlouhodobý finanční majetek  

 

C.  Oběžná aktiva 

C.I.  zásoby  

C.II.  dlouhodobé pohledávky  

C.III.  krátkodobé pohledávky  

C.IV.  krátkodobý finanční majetek  

 

D.  Časové rozlišení  

 

PASIVA 

 

A.  Vlastní kapitál  

A.I.  základní kapitál  

A.II.  kapitálové fondy  

A.III.  rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní  fondy ze zisku 

A.IV.  VH minulých let 
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Zdroj: Vyhláška č. 500/2002 Sb. 

 

Pro úspěšné hospodaření by se měl podnik zaměřit na udržování majetkovo-finanční 

stability. Tuto stabilitu je třeba dosáhnout a trvale ji udržovat, a to především zachováním 

správného poměru mezi jednotlivými složkami majetkové struktury, mezi jednotlivými 

složkami finanční struktury a také vzájemným vztahem mezi strukturou aktiv a pasiv.  

 

1.4.1.1 Aktiva 

Aktivem se v účetnictví rozumí majetek, který představuje pro podnik budoucí 

ekonomický užitek a je spolehlivě ocenitelný penězi. [6] 
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Aktiva představují majetek, který podnik vlastní k určitému dni. V rozvaze jsou řazena 

především podle doby upotřebitelnosti a pak také podle schopnosti přeměnit se na peněžní 

prostředky, tedy podle likvidity. Kdy nejméně likvidní jsou stálá aktiva a nejlikvidnější 

položku aktiv tvoří hotovost v pokladně a peníze na bankovním účtu. V rámci majetkové 

situace podniku se zjišťuje, v jakých konkrétních druzích je majetek vázán a jak je oceněn, jak 

moc je opotřebený, jak často dochází k obratu zásob a jaké je optimální složení majetku. 

Jednotlivé položky struktury aktiv definuje vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.  
 

  Pohledávky za upsaný základní kapitál zahrnují pohledávky za jednotlivými 

upisovateli základního kapitálu – společníci, akcionáři, členové družstva. Jedná se o 

protipoložku stavu základního kapitálu, která vypovídá o stavu nesplaceného upsaného 

základního kapitálu. 
 

Dlouhodobý majetek je definován jako majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 

jeden rok, nespotřebovává se najednou, ale postupně se opotřebovává. Dlouhodobý majetek je 

označován jako stálá aktiva. Míru tohoto opotřebení vyjadřují odpisy, které jsou nákladovou 

položkou firmy. Dlouhodobý majetek rozdělujeme na dlouhodobý nehmotný, hmotný a 

finanční. S ohledem na dlouhodobost užívání má rozhodování o pořízení stálých aktiv 

strategický význam. V rozvaze podniku se stálá aktiva vykazují jako první v pořadí, protože 

mají nejhorší likvidnost. Někdy jsou označována jako nelikvidní aktivum. [6] 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok od výše ocenění určené účetní jednotkou a při splnění povinností stanovených 

zákonem, zejména respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení 

majetku. Důvěryhodnost podniku, který vykazuje vysoké položky dlouhodobého nehmotného 

majetku, klesá. Důvodem je nehmatatelnost těchto aktiv, tedy problém, jak s oceněním tohoto 

majetku, tak problém s přeměnou těchto aktiv na finanční prostředky. [9] 
 

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud 

nejsou zbožím, stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, samostatné movité 

věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou.  
 

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen dlouhodobými podílovými cennými papíry a 

vklady v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, dluhovými cennými papíry, které 
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účetní jednotka drží do splatnosti, poskytnutými dlouhodobými úvěry a půjčkami ovládaným 

a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem a poskytnutými 

dlouhodobými půjčkami.  

 

V rozvaze je hodnota majetku vyjádřena za běžné i minulé období. Zároveň v běžném 

období se jednotlivé položky člení na brutto (cena pořízení) a netto položky, kde se odečtou 

oprávky a opravné položky (korekce), tak aby byla vyjádřena současná účetní hodnota 

majetku. Finanční analýza toto rozdělení nepoužívá, vykazuje dlouhodobý majetek v netto 

hodnotě.  
 

 

V účetnictví se odepisujeme dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek s výjimkou 

pozemků, uměleckých děl a sbírek, ty se neodepisují. Jejich hodnota se naopak zhodnocuje. 

Neodepisuje se ani dlouhodobý finanční majetek, který také v průběhu času neztrácí svoji 

hodnotu. [6] 
 

Oběžná aktiva jsou krátkodobý majetek, který je likvidnější formou aktiv. Tento 

majetek neustále obíhá a mění své podoby. Čím rychlejší tento obrat je, tím větší zisk 

společnosti přináší. Do oběžných aktiv řadíme zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. [9] 
 

Zásoby jsou tvořeny materiálem, nedokončenou výrobou a polotovary, výrobky. 

Materiál zahrnuje základní materiál, který je základní položkou při výrobě, pomocné látky, ty 

jsou také potřebné při výrobě, ale netvoří podstatnou část výrobku. Materiál dále zahrnuje 

náhradní díly a obaly. Nedokončená výroba a polotovary obsahují rozpracované produkty, 

které již prošly výrobním procesem, avšak stále nejsou finálním výrobkem. Po dokončení 

výrobního procesu se z nedokončené výroby a polotovarů stanou výrobky, které oceňujeme 

vlastními náklady. Zboží jsou aktivované výrobky vytvořené vlastní činností, které jsou 

určeny k dalšímu prodeji a dále veškeré movité věci, které účetní jednotka zakoupila za 

účelem dalšího prodeje. [1] 
 

Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v době sestavení účetní závěrky mají 

dobu splatnosti delší než jeden rok. Jedná se o pohledávky z obchodních vztahů, o 

pohledávky – ovládající a řídící osoby, o pohledávky s podstatným vlivem, o pohledávky za 

společníky, členy družstva a za účastníky sdružení.  
 

Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky s dobou splatnosti kratší než jeden rok v 

době sestavení účetní závěrky. Jedná se o pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky za 

společníky, členy družstva a za účastníky sdružení, ale také např. dohadné účty aktivní.  
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Krátkodobý finanční majetek je nejlikvidnější složka majetku podniku. Zahrnujeme 

do něj peníze, účty v bankách a krátkodobé cenné papíry. Do krátkodobých cenných papírů 

řadíme cenné papíry určené k obchodování, dluhové cenné papíry se splatností kratší než 

jeden rok.  
 

Časové rozlišení aktiv zahrnuje účty časového rozlišení, které mají aktivní zůstatek, 

tedy náklady příštích období a příjmy příštích období. Do časového rozlišení ale můžeme 

zahrnout pouze položky, u kterých je v okamžik účtování známa částka a období, se kterým 

časově a věcně souvisí. [1] 

 

1.4.1.2 Pasiva 

Pasiva představují zdroje krytí majetku, které jsou členěny z hlediska vlastnictví. Proto 

se struktura pasiv nazývá též finanční strukturou podniku. Rozvaha znázorňuje výši vlastních 

a cizích zdrojů financování aktiv. Informace o finanční situaci podniku podávají přehled o 

tom, jakého zisku podnik dosáhl, jak jej rozdělil, či zprostředkované údaje, zda je podnik 

schopen dostát svým splatným závazkům. [12] 
 

Jednotlivé položky struktury pasiv definuje vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů pro účetní jednotky, které účtujíc v soustavě podvojného účetnictví.  
 

Vlastní kapitál zobrazuje, kolik zdrojů financování bylo vloženo do podniku 

vlastníky, popř. kolik bylo vytvořeno vlastní činností podniku. Vlastní kapitál je tvořen těmito 

položkami: 
 

 základní kapitál  

 kapitálové fondy  

 rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  

 výsledek hospodaření za minulé a běžné období  

 

Základní kapitál je nejdůležitější položkou vlastního kapitálu. Jeho minimální výše je 

určena zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, podle druhů kapitálových společností. 

Základní kapitál je tvořen z peněžitých a nepeněžitých vkladů. Jednou z protipoložek v 

rozvaze pro základní kapitál jsou pohledávky za upsaný nesplacený základní kapitál. Základní 

kapitál obsahuje zapsaný základní kapitál obchodních společností i základní kapitál 

obchodních společností povinně nezapisovaný. Řadíme do něj i položku změny základního 
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kapitálu, kterou vykazují obchodní společnosti před zapsáním těchto změn do Obchodního 

rejstříku.[1] 

 

Kapitálové fondy zahrnují:  
 

 Emisní ážio – představuje rozdíl mezi nominální a skutečnou prodejní hodnotou nových  

akcií nebo dalších vkladů u společností s ručením omezeným.  

 Ostatní kapitálové fondy - tvoří peněžité a nepeněžité kapitálové vklady, které nezvyšují 

základní kapitál podniku. Zahrnujeme zde i dary a dotace na kapitálové dovybavení.  

 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku zachycující změny majetku v důsledku změny 

kurzu cenných papírů a změny ocenění nemovitostí a movitého majetku. [6] 

 

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku jsou fondy, jak již název napovídá, tvořené ze 

zisku. Dělíme je na dva druhy, tedy na tvořené povinně a dobrovolně. Mezi povinně tvořené 

fondy patří zákonný rezervní fond. Jeho tvorbu upravuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní 

zákoník, popř. společenské smlouvy. Lze jej využít ke krytí ztrát podniku a k překonání 

nepříznivé situace.  
 

Výsledek hospodaření za minulé s běžné období je zisk, popř. ztráta podniku. Tato 

položka se shoduje s výší výsledku hospodaření zjištěného z Výkazu zisku a ztráty. Zisk je 

pak příští období, po rozhodnutí valné hromady, rozdělen do zákonných rezervních fondů, 

popř. jiných fondů, které společnost tvoří. Dalším krokem rozdělení zisku je úhrada ztráty z 

minulých let, tvorba nerozděleného zisku a tvorba podílů na zisku za společníky. Nerozdělený 

zisk se dá využít jako vlastní zdroj financování. Výsledek hospodaření za minulé období je 

zisk, který nebyl v minulém období rozdělen. [1] 

 

Cizí zdroje vyjadřují závazek podniku vůči věřitelům. Za tento cizí kapitál platí 

společnost úroky, což jsou náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s použitím kapitálu 

věřitelů.  
 

Cizí zdroje tvoří tyto položky: [6] 
 

 rezervy 

 dlouhodobé závazky  

 krátkodobé závazky  

 bankovní úvěry a výpomoci 
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Rezervy se vytvářejí ze zisku a jsou součástí vlastního kapitálu. Tvoří se na vrub 

nákladů, tzn., že snižují výsledek hospodaření. Jedná se o zadrženou část peněz, kterou v 

budoucnu bude muset podnik vynaložit, například na opravy majetku. Rezervy vytváříme 

účelově (předem je stanoven konkrétní účel použití), nebo obecně (účel použití není předem 

znám). Z daňového hlediska rezervy dělíme na zákonem stanovené a ostatní. Zákonem 

stanovené rezervy jsou pro společnost daňově uznatelným nákladem pro výpočet základu 

daně při výpočtu daně z příjmu. [13] 
 

Dlouhodobé závazky vyjadřují závazky podniku s dobou splatnosti delší než jeden 

rok. Jedná se o závazky z obchodních vztahů, emitované dluhopisy, závazky ke společníkům, 

členům družstva a k účastníkům sdružení, přijaté dlouhodobé zálohy od odběratelů, závazky 

plynoucí z dlouhodobých směnek.  
 

Krátkodobé závazky mají v okamžiku sestavení účetní závěrky splatnost nižší než 

jeden rok. Jedná se o závazky z obchodních vztahů, závazky k zaměstnancům, ke státním 

institucím, ke společníkům, dále přijaté zálohy od odběratelů, výrobky či zboží pořízené na 

obchodní úvěr.  
 

Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry představují závazky společnosti vůči 

bankám na základě zřízeného bankovního úvěru. Jde o úročené využití externího zdroje.  

 

Časové rozlišení pasiv zahrnuje účty časového rozlišení, které mají pasivní zůstatek, 

tedy výnosy příštích období a výdaje příštích období. Stejně jako u časového rozlišení aktiv 

musí položky řazené do časového rozlišení splňovat podmínky přesně známé částky a období, 

se kterým takto účtovaná částka věcně a časově souvisí. [1] 

 

U rozvahy platí bilanční pravidlo – aktiva se rovnají pasivům.  

 

1.4.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty se vztahuje k běžnému období a konkretizuje, které náklady a 

výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření, který je pak 

v rozvaze zobrazen jako jediný údaj (výsledek hospodaření běžného účetního období). Slouží 

k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Z tohoto důvodu je výkazu 

zisku a ztráty přisuzována větší významnost ve výroční zprávě než rozvaze.  
 

Náklady a výnosy firmy jsou rozčleněny do skupin jednotlivých podnikatelských 

aktivit a to provozní, finanční a mimořádné. Z výkazu zisku a ztráty vidíme výsledek 

hospodaření ne jen celkový, ale také v těchto jednotlivých oblastech. Mezi provozní výnosy 
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řadíme obchodní a výrobní tržby, tržby za prodej investičního majetku. Finanční výnosy tvoří 

tržby a výnosy z finančních investic. Mezi provozní náklady patří výrobní a prodejní náklady, 

náklady osobní, daně a poplatky, odpisy, zůstatková cena prodaných investic, finanční 

náklady jsou úrokové finanční náklady a jako poslední jsou mimořádné náklady. Provozní 

náklady a výnosy společně s finančními náklady a výnosy tvoří náklady a výnosy na běžnou 

činnost. [5] 
 

Náklady a výnosy jsou účtovány podle tzv. akruálního principu. Ten nám říká, že 

výnosy a náklady jsou účtovány v době, kdy nastaly, i když se tato doba nemusí shodovat s 

dobou přijetí či vydání peněžních prostředků. [1] 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné 

hotovostní toky (příjmy a výdaje), a proto ani výsledný čistý zisk neodráží čistou skutečnou 

hotovost získanou hospodařením v daném období. [12] 
 

Úplné schéma výkazu zisku a ztráty je uvedeno v příloze č. 2.  
 

Schéma výpočtu hospodářského výsledku z jednotlivých činností podniku. 
 

Obrázek 1: Výkaz zisku a ztráty  

 

Zdroj: SŮVOVÁ H.: Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. ISBN 80-

7265-027-0.  
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1.4.3 Výkaz CASH-FLOW (CF) 

Výkaz CF - výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků, představuje účetní výkaz, 

který srovnává bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím 

(výdaji) za určitý časový úsek – slouží k posouzení finanční situace podniku. Poskytuje 

odpověď na otázku: Kolik peněžních prostředků podnik vyprodukoval a jakým účelům je 

použil? Tento účetní výkaz rovněž potvrzuje fakt, že zisk a peníze nejsou jedno a totéž. Výkaz 

CF poskytuje údaje o peněžních tocích v průběhu účetního období. Peněžními toky jsou 

přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentu. 

Peněžními prostředky jsou peníze v hotovosti a na bankovním účtu a ceniny. [5] 
 

Hlavním cílem výkazu CF je přeměna nákladové a výnosové položky do podoby 

peněžních toku, tedy prokázat transformaci stavu peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentu za uplynulé účetní období. Tento výkaz prokazuje vztah mezi ziskem a čistým 

peněžním přírůstkem. Výkaz CF je důležitým doplňkovým údajem k výkazu zisku a ztráty, 

protože vykazovaný zisk nemusí ještě znamenat dostatek peněžních prostředků, a naopak 

vykazovaná ztráta jejich nouzi. [12] 
 

 

Výkaz CF se člení na tři základní části: 

 

• CF z provozní činnosti – tvoří nejdůležitější část výkazu, umožňuje zjistit, do jaké míry 

výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným penězům a jak moc 

je produkce ovlivněna změnami pracovního kapitálu a jeho složkami; 

 

• CF z investiční činnosti – ukazuje výdaje na pořízení investičního majetku a také příjmy 

z prodeje investičního majetku; 

 

• CF z finanční činnosti – tato část hodnotí vnější financování, pohyb dlouhodobého 

kapitálu, tj. splácení a přijímání dalších úvěrů, peněžní toky související s pohybem 

vlastního kapitálu. [5] 

 

Výkaz CF muže být sestaven 2 metodami: 

 

• přímou – sledují se příjmy a výdaje podniku za dané období. Tato metoda je však pracná 

a pro finanční analýzu má menší vypovídací schopnost; 

 

• nepřímou – vychází ze zisku, který se přetransformuje o nepeněžní operace a změny v 

rozvaze (tab. 2). Tento způsob je častěji používaný. [5] 
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Tabulka 2: Výpočet CF nepřímou metodou 

Zisk po úhradě úroků a zdanění 

+ odpisy 

+ jiné náklady 

- výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 

Cash-Flow ze samofinancování 

± změna pohledávek (+ úbytek, - přírůstek) 

± změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) 

+ odpisy 

+ jiné náklady 

- výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 

Cash-Flow ze samocinancování 

± změna pohledávek (+ úbytek, - přírůstek) 

± změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) 

± změna zásob (+ úbytek) 

± změna krátkodobých závazků (+ přírůstek) 

Cash-Flow z provozní činnosti 

± změna fixního majetku (+ úbytek) 

± změna nakoupených obligací a akcií (+ úbytek) 

Cash-Flow z investiční činnosti 

± změna dlouhodobých závazků (+ přírůstek) 

+ přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 

- výplata dividend 

Cash-Flow z finanční činnosti 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. ISBN 978-80-

247-3308-1.  

 

Mezi další zdroje, z nichž lze čerpat informace pro provedení finanční analýzy patří 

například: predikce finančních manažeru podniku, podnikové a oficiální statistiky, výkazy pro 

vnitropodnikové potřeby, vnitrní směrnice, analýzy odborných periodik aj. [11] 

 

1.4.4 Příloha účetní závěrky 

Příloha účetní závěrky doplňuje a vysvětluje především externím uživatelům 

doplňující informace obsažené v rozvaze, výsledovce a její součástí je výkaz Cash-Flow. 

Úloha přílohy účetní závěrky poskytuje informace o majetku, závazcích a vlastním kapitálu, 

nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. V příloze nalezneme obecné údaje o podniku, 
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informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování. 

 

1.4.5 Vzájemná provázanost mezi účetními výkazy 

Do této chvíle již byly přiblíženy tři nejdůležitější účetní výkazy, které se používají 

pro potřeby finanční analýzy. Jejich vzájemná provázanost by měla být z výše uvedeného 

jasná, ale pro větší přehlednost ji znázorníme na níže uvedeném schématu.  

 

Obrázek 2: Provázanost mezi účetními výkazy  
 

Zdroj: KNÁPKOVÁ, A. et. PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza, komplexní průvodce s 

příklady. ISBN 978-80-247-3349-4. [9] 

 

 

1.5 Fundamentální a technická finanční analýza 

Ve finančním hodnocení podniku se obvykle rozlišují dvě metody finanční analýzy, 

které slouží jako instrument finančního řízení. Jedná se o fundamentální analýzu (kvalitativní) 

a technickou analýzu (kvantitativní). Obě tyto analýzy jsou vzájemně propojeny, protože 

vyhodnocení výsledku technické analýzy je obtížné bez základních (fundamentálních) 

znalostí ekonomických procesů. [6] 

 
 

1.5.1 Fundamentální analýza podniku 

Opírá se o rozsáhlé znalosti vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a 

mimoekonomickými procesy, o zkušenosti odborníků a o jejich osobní odhady. Základem 

fundamentální analýzy podniku je především identifikace prostředí, ve kterém se podnik 

nachází. Příkladem fundamentální analýzy je SWOT analýza podniku. 
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Jedná se zejména o analýzu vlivu: 

 

• vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku; 

• zrovna probíhající fáze života podniku; 

• charakteru podnikových cílu. [5] 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je velmi jednoduchým instrumentem pro stanovení podnikové 

strategie vzhledem k vnitřním i vnějším podnikovým podmínkám. Cílem SWOT analýzy je 

identifikace silných (Strength) a slabých (Weakness) stránek podniku, a také možných 

příležitostí (Oportunities) a hrozeb (Threaths). [12] 

 

1.5.2 Technická analýza podniku 

Technická analýza využívá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 

metod ke kvantitativnímu zpracování informací s následným posouzením výsledku z 

ekonomického hlediska. Finanční analýza podniku patří do kategorie fundamentální analýzy, 

protože pracuje s matematickými postupy, které směřují k vypovídacím hodnotám. Finanční 

analýza používá v podstatě dvě skupiny metod, a to metody elementární a metody vyšší. 

Vyšší metody finanční analýzy nepatří k univerzálním metodám. Aplikace těchto metod 

závisí na hlubších znalostech matematické statistiky, ale také na hlubších teoretických a 

praktických ekonomických znalostech. [5] 

 

 

2. Metody finanční analýzy 

 

2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Jak je již z názvu patrné, tato analýza využívá ukazatele v absolutní velikosti tak, jak 

jsou zachyceny v účetních výkazech. Analyzovaná data se porovnávají za daný účetní rok s 

rokem předchozím. U údajů, získaných z účetních výkazu se sledují jak absolutní změny 

těchto údajů, tak i změny relativní (procentní). Absolutní ukazatele se využívají zejména k 

analýze vývojových trendů (srovnávání vývoje v časových řadách – horizontální analýza) a k 

procentnímu rozboru jednotlivých komponent (jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako 

procentní podíly těchto komponent – vertikální analýza). [9] 
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2.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) sleduje situaci podniku během 

určeného časového úseku. Při této analýze se zjišťuje, jak se určitá položka v účetním výkazu 

změnila oproti předchozímu roku, a to jak v absolutní výši, tak i v relativní výši. Porovnání 

jednotlivých položek účetních výkazů mezi jednotlivými roky se provádí po řádcích, 

horizontálně – proto horizontální analýza. [5] 

 

Zabývá se daty z období předešlých, přičemž v případě sledování delšího časového 

úseku, je možné zjistit tendence, kterými se budou vybrané veličiny vyvíjet. [1] 

 

V rámci horizontální analýzy můžeme sledovat: 

 absolutní změny: 

Absolutní změna = Hodnota t  – Hodnota t - 1 
 

 relativní (procentní) změny k vybranému období: 

Relativní změna = (Absolutní změna / Hodnota t - 1) * 100 

 

Horizontální analýza je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejpoužívanějších součástí 

finanční analýzy. Její hlavní výhodou je srozumitelnost a názornost i pro laiky.  

 

Absolutní a relativní změny jsou spolu velmi úzce spjaty. Proto je nutné brát na 

vědomí, že vysoký procentní nárůst nemusí nutně znamenat jeho absolutní nárůst. Celkově lze 

říci, že horizontální rozbor napomáhá uživatelům finanční analýzy sledovat vývoj aktiv, 

pasiv, nákladů a výnosů během určitého časového období. 
 

Porovnání dvou po sobě jdoucích období se nazývá řetězová analýza. Veličiny však 

také můžeme porovnávat se zvoleným, stále stejným obdobím – taková to analýza se nazývá 

analýza s bazickými indexy. [8] 

 

Porovnávat můžeme různá tempa růstu nebo poklesu jednotlivých indexů či veličin a 

pokusit se najít důvod takového chování. 

 

2.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzn. je 

zaměřena na strukturu aktiv a pasiv podniku v rámci sledovaného období.  Na rozdíl od 

horizontální analýzy se vertikální nezaměřuje na vývoj v čase, sleduje pouze jedno konkrétní 

období. Je založena na procentním vyjádření jednotlivých položek ve finančním výkazu k 

položce, která je označená jako základní (100%). V rozvaze je základní položkou obvykle 

zvolena výše aktiv (pasiv) a u výkazu zisku a ztrát velikost celkových tržeb nebo nákladů. 
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Pomocí vertikální analýzy se dá zjistit, jak podnik investoval svěřený kapitál, nebo z jakých 

zdrojů byl majetek pořízen, zda zejména z vlastního kapitálu nebo z cizího. Výsledky 

vertikální analýzy jsou porovnávány s bilančními pravidly, aby mohla být činěna rozhodnutí, 

která ovlivní dlouhodobou finanční stabilitu. [9] 

 

2.1.3 Bilanční pravidla 

Z empirických zkoumání bylo formulováno několik doporučení, které by měly 

podniku zajistit dlouhodobou finanční stabilitu a rovnováhu. Tato doporučení se prezentují ve 

formě bilančních pravidel: [9] 

 

Zlaté bilanční pravidlo financování - formuluje požadavek na financování 

dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji. Dlouhodobý majetek by tak měl být financován 

nejenom ze zdrojů vlastních, ale i z dlouhodobých zdrojů cizích. 

 

Zlaté bilanční pravidlo financování= Dlouhodobý kapitál / Dlouhodobý majetek 

 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika - sleduje poměr kapitálu vlastního ke kapitálu 

cizímu. Obecné doporučení je buď poměr 1 : 1, nebo mírná převaha kapitálu vlastního. Tento 

ukazatel je důležitý zejména pro věřitele a banky. Pomocí tohoto ukazatele často bývá podnik 

hodnocen a porovnáván s konkurenčními podniky v odvětví. 

 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika = Vlastní kapitál / Cizí kapitál 

 

Zlaté pari pravidlo – je pravidlo zaměřené na krytí dlouhodobých aktiv vlastními 

zdroji a říká, že dlouhodobý majetek by měl být financován vlastním kapitálem. Ukazatel by 

měl převyšovat hodnotu 1, ale vzhledem k tomu, že většina společností ve velké míře využívá 

bankovních úvěrů, bude v dnešní době toto pravidlo splňováno jen velmi zřídka.  

 

Zlaté Pari pravidlo = Vlastní kapitál / Dlouhodobý majetek 

Zlaté poměrové pravidlo - zabývá se tempem růstu investic a tempem růstu tržeb. 

Z dlouhodobého hlediska by tempo růstu investic nikdy nemělo překročit tempo růstu 

tržeb. [8] 

Společnosti, které se rozhodly pro významné investice anebo vstupují na nové trhy, 

nebudou toto pravidlo pravděpodobně splňovat. [1] 

 

Zlaté poměrové pravidlo = Tempo růstu investic / Tempo růstu tržeb 
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2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele jsou používány k analýze a řízení finanční situace podniku se 

zaměřením na jeho likviditu. Z tohoto důvodu se také v  literatuře označuje jako „Analýza 

pracovního kapitálu“. 

 

Pracovní kapitál hraje významnou roli v platební schopnosti podniku. Přebytek 

naznačuje uživatelům finanční analýzy dobré zázemí a hospodaření. Jde zejména o to, že 

firma může poměrně snadno předejít nečekaným problémům souvisejících s rychlým výdejem 

peněžních prostředků. Jak je tomu u většiny ukazatelů, velmi záleží na odvětví, ve kterém 

společnost podniká.   

 

Management podniku by se měl zaměřit zejména na čistý pracovní kapitál, který slouží 

k profinancování provozní činnosti společnosti. Čistý pracovní kapitál je vyjádřením volných 

prostředků, kterými disponuje společnost, po uhrazení krátkodobých závazků. 
 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy a cizím krátkodobým 

kapitálem. Tento rozdíl může být buďto:  

 

Kladný - konzervativní přístup k řízení ČPK.  

 

Nulový - neutrální přístup k řízení ČPK. 

 

Záporný - agresivní přístup k řízení ČPK.  

 

 ČPK = OA – KZ 

Kde: OA - oběžná aktiva, 

KZ – krátkodobé závazky. 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) jsou vypočítávány jako rozdíl mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Účetní závěrky neposkytují externím uživatelům 

vstupní údaje pro výpočet tohoto ukazatele. 

 

 ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

 ČPP = (OA + DÚA) – (KZ + DÚP) 

Kde: DÚA – dohadné účty aktivní, 

DÚP – dohadné účty pasivní. 

 

Čistý peněžní majetek (ČPM) představuje kompromis mezi ČPK a ČPP, vedle pohotových 

prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv ještě krátkodobé pohledávky (bez 

nevymahatelných). 

 

 ČPM = Oběžná aktiva – Zásoby – Nelikvidní pohledávky - Krátkodobá pasiva 
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ČPM  = (OA + DÚA + PPO) – (KZ + DÚP + DPO) 

Kde: PPO – příjmy příštích období, 

VPO – výdaje příštích období. 

 

2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi základní nástroje finanční analýzy. Při jejich konstrukci 

lze využít informace a data jak z rozvahy, tak výkazu zisků a ztrát. Nejdůležitější je však 

vypovídající schopnost ukazatelů. Existuje celá řada poměrových ukazatelů, a proto je nutné 

vybírat vždy jen ty, které jsou pro naši práci nejpřínosnější. Nejčastěji používanými a 

nejvýznamnějšími ukazateli jsou ukazatele aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti. [15] 

 

2.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou velmi rozšířené a v praxi často využívané, neboť s jejich 

pomocí lze snadno a rychle zjistit základní finanční situaci firmy. 

 

Vyjadřují schopnost podniku vytvořit zisk s pomocí kapitálu do něj investovaného. Tyto 

ukazatele jsou velmi často sledovány vlastníky a investory, protože jsou vyjádřením účinnosti 

hospodaření podniku. 

 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Zhodnocuje, jakým způsobem je využíván podnikový majetek. V čitateli je celkový 

výnos, kterého bylo dosaženo s pomocí vlastního a cizího kapitálu. Někdy se také o 

tomto ukazateli hovoří, jako o produkční síle. Nezohledňuje daňové zatížení 

podniku. 

ROA = Výsledek hospodaření před zdaněním a úroky (EBIT) / Celková aktiva 
 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel měří, kolik připadne čistého zisku na jednu korunu akcionářem 

investovaného kapitálu. Vypočítá se jako podíl čistého zisku a celkového 

investovaného kapitálu. Tento ukazatel bývá v praxi investory a vlastníky velmi 

hlídán. Jeho hodnota by měla být vyšší než hodnota ROA. 

ROE = Čistý zisk (EAT) / Vlastní kapitál 
 

 Rentabilita tržeb (ROS) 

Hodnotí, kolik čistého zisku připadne na 1 korunu výnosů, rovněž nepřímo vypovídá 

o hospodárnosti podniku, snížení nákladů a tím efektivní zvýšení cen a 

konkurenceschopnosti. 

https://managementmania.com/cs/hospodarsky-vysledek
https://managementmania.com/cs/sazba-dane-z-prijmu
https://managementmania.com/cs/urok
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ROS = Zisk před úroky a zdaněním / Celkové tržby 
 

 Hodnota dlouhodobého investovaného kapitálu (ROCE) 

Ukazatel ROCE sleduje zisk v podobě provozního výsledku hospodaření před 

zdaněním, získaného z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. [15] 

ROCE = Zisk před úroky a zdaněním / Celkový investovaný kapitál 

Kde: Celkový investovaný kapitál je součet vlastního kapitálu, rezerv, dlouhodobých závazků a dlouhodobých bankovních 

úvěrů. 

 

2.3.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita je definována takto: vedle hlavního, dlouhodobého finančního cíle podniku 

existují i některé dílčí, krátkodobé finanční cíle. Patří mezi ně především průběžné zajišťování 

platební schopnosti (likvidity) podniku. Platební schopnost vyjadřuje jeho schopnost krýt 

peněžními prostředky své závazky v dané výši a požadovaném čase. [3]  

 

Likvidita je poměrový ukazatel, který vyjadřuje schopnost přeměnit některé složky 

majetku společnosti na peníze. Největší význam má pro operativní řízení podniku a tedy pro 

management. Ten pak uvolní prostředky na pokrytí svých krátkodobých závazků. Mezi zdroje 

krytí krátkodobých závazků je pro různé stupně likvidity využíváno zásob, pohledávek a 

krátkodobého finančního majetku. Likviditu dělíme na okamžitou, pohotovou a běžnou. 
 

Okamžitá likvidita 

Měří schopnost splatit právě splatné závazky. Počítá pouze s penězi na účtech, v pokladně, 

volně obchodovatelnými cennými papíry, šeky aj. Hodnota ukazatele okamžité likvidity by se 

měla pohybovat nad 0,2. V opačném případě hrozí možnost insolventnosti. U zdravé a 

solventní firmy může být hodnota i nižší než 0,2 a to v případě, že využije možnosti 

kontokorentních úvěrů.  

Okamžitá likvidita = (Oběžný majetek – (Zásoby + Pohledávky)) / Krátkodobé závazky 

 
 

Pohotová likvidita 

Tento druh likvidity nebere v úvahu zásoby, které patří mezi nejméně likvidní části aktiv. 

Problém se ale může vyskytovat v pohledávkách a možnostech jejich dobytnosti. Protože 

nedobytné pohledávky mohou v případě běžné a pohotové likvidity výrazně zvyšovat hodnotu 

a měnit uživatelům finanční analýzy celkový obraz o společnosti. Optimální hodnoty by měly 

být v intervalu 1,1 a více. 

Pohotová likvidita = (Oběžný majetek – Zásoby) / Krátkodobé závazky 
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Běžná likvidita 

Běžná likvidita poměřuje to, jak je podnik schopen zaplatit za své krátkodobé závazky s 

využitím všech oběžných aktiv. Je vyjádřením hodnoty, kolikrát je podnik schopen zaplatit za 

všechny své krátkodobé dluhy v situaci, kdy snadno přemění veškerý svůj oběžný majetek na 

finanční hotovost. 

Optimální hodnoty by měly být v intervalu 1,5 – 2,5. S nižší hodnotou stoupá riziko platební 

neschopnosti. Na druhé straně vysoká hodnota ukazatele signalizuje slabou výnosnost 

oběžných aktiv. Hodnotu ukazatele proto může výrazně zlepšovat velikost neprodejných 

zásob. 

Běžná likvidita = Oběžný majetek / Krátkodobé závazky 

 

Ukazatele jednotlivých typů likvidit se mění zejména v závislosti na odvětví, ve kterém 

společnost působí. Nezbytností je brát v úvahu rozdíl mezi začínajícím podnikem a podnikem 

fungujícím již několik let. [15] 

 

2.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se zabývají celkovým využíváním aktiv v podniku. Bývají 

označovány za ukazatele rychlosti obratu aktiv. Nelze však obecně říci že, čím více aktiv 

podnik vlastní, tím lépe prosperuje. Optimální výše aktiv, jak dlouhodobých, krátkodobých, 

tak oběžných je pro každý obor podnikání jiná. Proto je třeba hodnotit velikost a strukturu 

aktiv vzhledem k odvětví, ve kterém podnik působí. 

 

Jedná se o kombinaci tokové veličiny v podobě tržeb a stavové veličiny, která popisuje 

velikost aktiv. 

 

Obratovost určuje, kolikrát se aktiva obrátí ve sledovaném období. Obratovost se 

zpravidla měří ročně. 

 

Druhou verzí je doba obratu, která vypovídá, za kolik dní uběhne jedna obrátka. 

 

 Obrat aktiv  

Obrat aktiv patří vedle rentability tržeb k jednomu z klíčových ukazatelů 

efektivnosti. Je měřítkem jak efektivně je podnik schopen využít svůj veškerý 

majetek. Někdy se také používá v opačném tvaru, pak se jedná o ukazatel vázanosti 

aktiv. Čím větší je hodnota ukazatele, tím lépe. Minimální doporučená hodnota 

tohoto ukazatele je 1. [15]  

Obrat aktiv = Tržby / Aktiva  
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 Doba obratu aktiv 

Ukazatel vyjadřuje, kolik dní je potřeba k jednomu otočení aktiv. Čím menší je toto 

číslo, tím lepší má výsledný efekt. Pokud je ukazatel nižší než průměrná hodnota v 

oboru, firma hospodaří lépe, než je obvyklé. Obecně je doporučena doba obratu 

kratší než jeden rok 

Doba obratu aktiv = Aktiva / (Tržby / 360) 

 

 Obrat zásob 

Vyjadřuje, kolikrát jsou během jednoho roku celkové zásoby prodány a znovu 

uskladněny. Čím jsou hodnoty vyšší, tím efektivněji podnik se zásobami hospodaří. 

V opačném případě se zásoby hromadí, což znamená, že jsou financovány zbytečně. 

Obrat zásob = Tržby / Zásoby 

 

 Doba obratu zásob  

Vyjadřuje průměrný počet dnů, na nichž jsou vázány zásoby v podniku do doby, než 

jsou prodány.  

Doba obratu zásob = Zásoby / (Tržby / 360) 

 

 Doba obratu pohledávek  

Doba obratu pohledávek měří, kolikrát za rok se pohledávky promění v pohotové 

peněžní prostředky. Obrácená hodnota reprezentuje dobu inkasa pohledávek, což je 

počet dní, které uplynou mezi vystavením faktury za prodej zboží a služeb a 

okamžikem připsání hotových prostředků na účet podniku. Čím delší je doba inkasa, 

tím delší dobu podnik poskytuje svým obchodním partnerům bezplatný obchodní 

úvěr. Naopak v případě prodlužování doby obratu pohledávek se může společnosti 

stát, že se dostane do problémů, neboť nebude mít dostatek finančních prostředků. 

Ty pak bude muset získat z banky v podobě úvěrů, které budou podnik zatěžovat 

úroky. [15]  

Doba obratu pohledávek = Pohledávky / (Tržby / 360) 

 

 Doba obratu krátkodobých závazků  

Tento ukazatel měří dobu, po kterou společnost nezaplatila za závazky. Je protipólem 

ukazatele doby obratu pohledávek. Cílem je zjistit v jaké relaci se tyto dva ukazatele 

nacházejí. Ideální je, když jsou v rovnováze, tzv. když oba ukazatele dosahují 

přibližně stejných hodnot. [15]  
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Doba obratu závazků = Krátkodobé závazky / (Tržby / 360) 

 
 

2.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znamená stav, kdy společnost ke svému fungování nepoužívá pouze 

vlastní, ale i cizí kapitál. Mezi nejvýznamnější důvody, proč financovat společnost cizím 

kapitálem je skutečnost, že financování z cizích zdrojů je levnější, než financování podniku ze 

zdrojů vlastních. Proč tomu tak je, vystihuje efekt daňového štítu. Jeho základ spočívá 

v započítání nákladových úroků do daňově uznatelných nákladů. Nutností fungování efektu 

daňového štítu je, že společnost musí vykazovat účetní zisk a zároveň musí být ukazatel ROA 

vyšší než úroková míra cizího kapitálu. 

 

Velikost používání vlastního i cizího kapitálu patří mezi stěžejní úlohy podnikového 

financování. Fungování pouze s cizím kapitálem je rizikové a ve většině případů i právně 

zakázané. U kapitálových společností zákon stanovuje minimální velikost vlastního kapitálu. 

S vyšším využitím cizího kapitálu rostou pro společnost nejenom náklady na kapitál, ale i 

riziko. Společnost by tak měla vždy využívat optimální kombinaci vlastního a cizího kapitálu. 

Zda podnik používá správnou a optimální výši cizích zdrojů existují následující 

ukazatele: [16] 

 

 Celková zadluženost 

Tento ukazatel je populární i pod pojmem míra věřitelského rizika. Jedná se o poměr 

cizích zdrojů k celkovým aktivům. 

Celková zadluženost = Cizí Zdroje / Celková Aktiva 

 

 Podíl vlastního kapitálu  

Ukazatel, který poměřuje vlastní kapitál s celkovými aktivy. Vyjadřuje, jakou část 

aktiv podniku financují akcionáři. 

Podíl vlastního kapitálu = Vlastní Kapitál / Celková Aktiva 

 

 Míra zadluženosti  

Jedná se o ukazatel vyjadřující vztah mezi financováním vlastním a cizím kapitálem. 

Určuje, kolik korun cizího kapitálu, připadá na korunu vlastního kapitálu. 

Dlouhodobě je doporučován poměr 1:1. Doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. 

Míra zadluženosti = Cizí Kapitál / Vlastní Kapitál 
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 Ukazatel úrokového krytí 

Tento ukazatel je vyjádřením, kolikrát je zisk před úroky a zdaněním vyšší než úroky 

spojené s užíváním cizího kapitálu.  

Úrokové krytí= Výsledek hospodaření před zdaněním a úroky / Úroky 

 

 Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Když bude poměr vlastního kapitálu na dlouhodobém majetku více než 1, znamená 

to, že podnik používá vlastní kapitál i ke krytí oběžných aktiv, tím dává přednost 

finanční stabilitě před výnosem. [9] 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem = Vlastní kapitál / Dlouhodobý 

majetek [1] 

 

 Ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

 Platí, že by dlouhodobý majetek měl být kryt dlouhodobými zdroji. Jestliže bude 

výsledek menší než 1, musí podnik krýt část svého dlouhodobého majetku z 

krátkodobých zdrojů a muže tak mít problém se splácením svých závazku. [9] 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji = (Vlastní kapitál + Dlouhodobé 

cizí zdroje) / Dlouhodobý majetek 

 

2.3.5 Ukazatel postavení na kapitálovém trhu 

V případě obchodovatelných akcii mají tyto poměrové ukazatele tu zvláštnost, že 

využívají i mimoúčetní informace. Ukazatele, jejichž součásti je tržní cena akcie jako 

parametr kapitálového trhu, podávají informaci o tom, jak vidí investoři budoucnost podniku. 

Ukazatel výplatního poměru je asi jediným ukazatelem, který má pro analýzu daného podniku 

nějakou vypovídající hodnotu. Vypovídá o dividendové politice podniku a vyjadřuje, jak 

velký podíl vytvořeného čistého zisku je vyplacen akcionáři v podobě dividend. V našem 

případě je jasné, že akcionář si o výši dividendy ale rozhoduje stejně sám.  

 

       í    ě    
                    

               
 

 

Doplňkovým ukazatelem k ukazateli výplatního poměru je ukazatel aktivačního 

poměru, který nám říká, jak velká část zisku je ponechána podniku k reinvestování. 

 

      č í    ě            í    ě  
 

Dalším ukazatelem je dividendový výnos (běžná výnosnost akcie). Dividendový výnos 

zajímá především akcionáře soustředěné na dividendu. 

https://managementmania.com/cs/hospodarsky-vysledek
https://managementmania.com/cs/sazba-dane-z-prijmu
https://managementmania.com/cs/urok
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Akcionáři, kteří sledují růst tržní ceny akcie a hledají kapitálový výnos, využívají 

ukazatele P/E poměr (z anglického price-to-earnings ratio). Jedná se o poměr tržní ceny akcie 

a čistého zisku na 1 kmenovou akcii.  
 

       
  ž í           

            ě í           
 

 

 

2.4 Analýza Cash-Flow 

Ukazatele na bázi Cash-Flow (CF) mají mnoho výhod proti ukazatelům postaveným na 

rozvahových a výsledkových položkách. Výhody použití Cash-Flow oproti výsledku 

hospodařeni jsou především to, že: 

 

 odstraňuje vlivy vyplývající z účetních principů a postupů (zavedené způsoby 

odpisováni, metody oceňovaní, časového rozlišeni, tvorby rezerv), 

 je méně citlivý na inflační vývoj než zisk. [6] 

 

Výnosnost tržeb - ukazatel vyjadřuje finanční výkonnost firmy. Pokles indikuje buď zvýšený 

objem výnosů (nikoliv příjmů) nebo snížení vnitřního finančního potenciálu firmy. Ukazatel 

je vhodným doplňkem k ukazateli ziskové rentability, protože je méně ovlivněn investičními 

cykly, stupněm novosti nebo odepsanosti fixních aktiv. 

 

             ž     
              č       

  č í      
 

 

 

Výnosnost celkového kapitálu - poměřuje Cash-Flow před uplatněním finančních nákladů k 

celkovému kapitálu (aktivům) firmy. Když je výnosnost měřená pomoci Cash-Flow nižší, než 

je průměrná úroková míra placená bankám z úvěrů, znamená to, že aktiva firmy nejsou 

schopna vyprodukovat tolik, kolik vyžaduji splátky úvěrů a bankovní úvěry se pak stávají pro 

firmu nebezpečím. Je-li však dosahováno vyššího procenta výnosnosti, pak je výhodně mít co 

nejvíce úvěrů, protože působí, jako nastroj růstu firmy.  

 

                é        á     
              č       

     á 
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Stupeň oddlužení - vypovídá o schopnosti vyrovnávat vzniklé závazky z vlastní finanční 

síly. Někdy bývá interpretován jako převrácená hodnota doby návratnosti úvěru (např. stupni 

oddlužení 20 % odpovídá doba splatnosti úvěru 5 let). V literatuře se uvádí, že jeho optimální 

hodnota by se měla pohybovat nad 20 %. [3] Dále pak poukazuje na jeho větší vypovídací 

hodnotu oproti ukazatelům zadluženosti vzhledem k tomu, že nemá statický charakter jako 

ukazatele zadluženosti, které čerpají údaje z rozvahy sestavené k určitému časovému 

okamžiku, nýbrž se jedná o tokovou veličinu. 
 

            ž  í   
              č       

   í       
 

 

Úrokové krytí - úrokové kryti vyjádřené jako poměr zisku před úroky a zdaněním a 

celkovými placenými úroky.  

      é     í   
              č       

      é      
 

 

 

Cash-Flow na akcii - důležitý ukazatel pro potenciální investory a management, vypočítá se 

jako celkové Cash-Flow dělené počtem vydaných kmenových akcii. Ukazatel je považován za 

vhodnou charakteristiku pro krátkodobé rozhodováni o užití kapitálu a pro posouzení 

schopnosti platit dividendy. Na rozdíl od zisku eliminuje vliv metod odpisování a je vhodnější 

pro prostorové srovnávaní firem i v mezinárodním měřítku. 

              
  

  č                 í
 

 

 

Stupeň samofinancováni investic - charakterizuje míru finančního krytí investic z vlastních 

interních finančních zdrojů. Hodnota vyšší než 100 % umožňuje i jiné alternativní užití Cash-

Flow (splátky, dividendy). Hodnota nižší než 100 % vede k nutnosti externího financování 

investic. 

 

                   á í            
              č       

         
 

 

 

Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added – EVA)  

Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke 

zvýšení či snížení hodnoty pro své vlastníky. [9] V případě kladné hodnoty to tedy znamená, 

že vlastníci získají za investovaný kapitál více, než kolik činily náklady na kapitál, u 

záporného výsledku dochází ke znehodnocení investovaného kapitálu.  
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EVA vychází z ekonomického pojetí zisku. To znamená, že zisk není dán rozdílem 

pouze mezi výnosy a účetními náklady (účetní zisk), ale mezi výnosy a ekonomickými 

náklady. Jejich součástí jsou kromě účetních nákladů také náklady obětovaných příležitostí. 

Tyto náklady zahrnují peníze, kterých jsme se vzdali tím, že jsme zdroje nevynaložili na 

nejlepší alternativní použití. [15]  

Výpočet EVA: [15] 

EVA = NOPAT – WACC × C 

Kde: NOPAT - čistý provozní zisk po zdanění (Net Operating Profit after Tax),  

WACC – průměrné náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital),  

C – celkový investovaný kapitál (Capital Employed).  

Čistý provozní zisk NOPAT lze vypočítat tímto způsobem:  

NOPAT = EBIT × (1 - t),  

kde EBIT - provozní zisk,  

t je sazba daně z příjmů právnických osob.  

 

Čistý provozní zisk NOPAT je spojen s hlavní činností podniku. Nejedná se však o tradiční 

pojetí provozního zisku, cílem je zobrazit skutečný přínos vlastníkům podniku. Součástí 

výpočtu jsou některé speciální úpravy, které se snaží přiblížit účetní pojetí zisku pojetí zisku 

ekonomickému. NOPAT nezahrnuje např. zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a 

zásob, které jsou mimořádnými položkami a nejsou tedy spojeny s hlavní provozní činností. 

  

 

2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Finančně-ekonomickou situaci podniku lze analyzovat pomocí značného počtu 

rozdílových a poměrových ukazatelů. Nevýhodou však je skutečnost, že charakterizují pouze 

určitý úsek činnosti podniku. K posouzení jeho celkové finanční situace slouží soustavy 

(výběrové soubory) ukazatelů, označované jako analytické systémy nebo modely finanční 

analýzy. [6] 

 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

 

 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů - typickým ukazatelem jsou 

pyramidové soustavy, které slouží i identifikaci logických a ekonomických vazeb 

mezi ukazateli, 
 

 účelové výběry ukazatelů – sestavují se za účelem kvalitně diagnostikovat 

finanční situaci podniku, resp. predikovat jeho krizový vývoj. Člení se na bonitní 

(diagnostické) modely a bankrotní (predikční) modely. [6] 
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2.5.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají vrcholový ukazatel. Cílem pyramidových 

soustav je na jedné straně popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a druhé straně 

analyzování složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho 

ukazatele se projeví potom v celé vazbě. [5] 

 

Příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je rozklad ukazatele ROE, který byl poprvé 

použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs. [6] Dodnes patří k 

nejtypičtějším pyramidovým rozkladům. Du Pont rozklad je zaměřen na rozklad rentability 

vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek vstupujících do tohoto ukazatele. [6] 
 

Obrázek 3: Du Pont diagram 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Upraveno z: https://managementmania.com) 

 

U pyramidového rozkladu Du Pont se jedná o rozklad rentability vlastního kapitálu, který 

jako první uveřejnila společnost Du Pont de Nemours podnikající v chemickém průmyslu. 

Rozklad zkoumá závislost ROE (Reurn on Equity) na [17]: 

 

 ziskovém rozpětí 

 obratu celkových aktiv 

 poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu 

 

https://managementmania.com/
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Velikost ziskového rozpětí ukazuje hospodaření podniku s náklady. Při dobré ziskovosti 

podniku umí podnik udržet náklady na nízké úrovni a tím ziskové rozpětí roste. Tento 

ukazatel úzce souvisí s ukazatelem obratu celkových aktiv. Podniky s vysokým ziskovým 

rozpětím nemají v praxi vysoké objemy tržeb. Vysokých objemů tržeb lze dosáhnout 

snížením ceny a tím i ziskového rozpětí. 

 

V případě dlouhodobého poklesu ziskové marže je nutná analýza jednotlivých 

nákladových složek a následná akce podniku v místech, kde náklady rostou neúměrně k růstu 

výkonů. [17] 

 

2.5.2 Vybrané bonitní a bankrotní modely 

Cílem bankrotních modelů je identifikovat, zda v blízké budoucnosti firmě hrozí 

bankrot. Nejčastěji se vychází z předpokladu, že taková firma má problémy s likviditou, s 

výší čistého pracovního kapitálu a rentabilitou vloženého kapitálu. Mezi bankrotní modely 

patří např. Z - skóre (Altmanův index) a indexy IN (indexy důvěryhodnosti). Bonitní modely 

diagnostikují finanční zdraví firmy za pomocí bodového hodnocení jednotlivých oblastí 

hospodaření. Podle dosažených bodů je možné firmy zařadit do určité kategorie. Typickým 

příkladem bonitního modelu je Kralickův Quicktest. [9] 

 

2.5.2.1 Bankrotní modely 

Tafflerův model  

 

Tafflerův model predikuje situaci společnosti, zda se ocitá ve finanční tísni. Základem 

modelu jsou 4 poměrové ukazatele, kterým jsou přiřazeny váhy. 

 

T = 0,53 * X1 + 0,13 *X2 + 0,18 *X3+ 0,16 *X4 

 

Kde: X1 - Zisk před zdaněním / Krátkodobé závazky 

X2 - Oběžná aktiva / Cizí zdroje 

X3 - Krátkodobé závazky / Celková aktiva 

X4 – Tržby / Celková aktiva 
 

Společnost může nabývat těchto hodnot: 

 

T > 0,3 společnost se vzdaluje od možnosti dostat se do bankrotu 

0,2 <T < 0,3 společnost se nachází v nejisté šedé zóně 

T < 0,2 společnost se řídí do bankrotu 

 

Úspěšnost správné předpovědi tohoto modelu se pohybuje na hranici 80%. [16] 

 

 Altmanův index 

 

Altmanův index je znám, také jako Z-skóre, resp. index důvěryhodnosti a patří mezi 

nejpoužívanější modely. Byl vytvořen na základě diskriminační analýzy. Model je sestaven 
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jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha (největší 

váhu má rentabilita celkového kapitál). [5] 
 

Z -skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi se vyčíslí podle vztahu: 
 

Z i = 1,2 * A + 1,4 * B + 3,3 * C + 0,6 * D + 1,0 * E 

 

Kde: A - Čistý provozní kapitál / Celková aktiva 

B - Nerozdělený zisk / Celková aktiva 

C - Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / Celková aktiva 

D - Vlastní kapitál / Celkový dluh 
E - Celkový obrat / Celková aktiva [6] 

 

 

Pro ostatní podniky (neakciové společnosti) se Z−skóre vypočítá podle upravené 

verze Altmanovy rovnice: 
 

Z i = 0,717 * A + 0,847 * B + 3,107 * C + 0,420 * D + 0,998 * E 

 

Tabulka 3: Vyhodnocení Z – skóre (interpretace výsledků) 

Výsledná hodnota Z i pro:  

Pásmo firmy s veřejně 

obchodovatelnými akciemi 

ostatní podniky (neakciové 

společnosti) 

 

1,81 ˃  Z i 

 

1,2 ˃  Z i 

bankrotu - existence 

finančních problémů 

směřující k bankrotu podniku 

 

1,81 ˂  Z i  ˂ 2,98 

 

1,2 ˂  Z i  ˂ 2,9 

šedé zóny - podnik je 

nestabilní a jeho zdraví je 

nejisté 
  

 

2,98 ˂  Z i 

 

 

2,9 ˂  Z i 
pásmo prosperity - finanční 

situace je uspokojivá 
 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. ISBN 978-80-

247-3308-1. 

 

Index IN 05 

 

Indexy IN 05 (Index důvěryhodnosti) - tento bankrotní model byl vypracován manžely 

Neumaierovými, se snahou vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. [5]  

Výhoda indexu IN05 oproti jeho předchůdcům spočívá v tom, že spojuje jak pohled věřitele, 

tak i pohled vlastníka. [6] 

 

IN05  =  0,13 * A + 0,004 * B + 3,97 * C + 0,21*  D + 0,09 * E 

 

Kde: A - Aktiva / Cizí kapitál 

B - Zisk před zdaněním (EBIT) / Nákladová úroky 

C - Zisk před zdaněním (EBIT) / Celková aktiva 

D - Celkové výnosy / Celková aktiva 

E - Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky a úvěry  
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Tabulka 4: Vyhodnocení IN 05 

Klasifikace podniků: 

Hodnota IN 05 Vyhodnocení 

IN05 > 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci, podnik tvoří hodnotu 

0,9 < IN05 < 1,6 šedá zóna nevyhraněných výsledků 

IN05 < 0,9 

 

firma je ohrožena vážnými finančními problémy, podnik hodnotu netvoří 

(ničí) 
 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. ISBN 978-80-251-1830-6. 

 

2.5.2.2 Bonitní modely 

Index Bonity 

 

Hodnotí finanční zdraví podniku bodovým výsledkem, který je pak zařazen do určité 

kategorie a podle toho se stanoví bonita společnosti. [5] 

 

Index bonity (indikátor bonity) je sestaven ze šesti vybraných ukazatelů a o výsledku 

platí, že čím větší je, tím je i lepší finanční a ekonomická situace podniku.  
 

IB = 1.5 * A  + 0.08 * B  + 10 * C  +  5 * D  + 0.3 * E  + 0.1 * F  

Kde: A - Cash-Flow (Čistý zisk + Odpisy) / Cizí zdroje (Cizí kapitál) 

B – Aktiva / Cizí zdroje 

C – Zisk / Aktiva (ukazatel ROA) 

D – Zisk / Výnosy 

E – Zásoby / Výnosy 

F – Výnosy / Aktiva 

 

Celkové hodnocení ekonomické situace pomocí Indexu bonity je zobrazeno na obrázku  4. 
 

Obrázek 4: Interval výsledků indexu bonity  

 
 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. ISBN 978-80-

247-3308-1 

 

Kralickův Quicktest 

Tento ukazatel byl vytvořen v roce 1990 Prof. Petrem Kralickem. Quicktest je 

rozdělen do 4 hlavních ukazatelů a na základě toho, do jaké oblasti výsledek spadá, mu je 

přiřazena známka. 

Výslednou známkou je aritmetický průměr součtu všech 4 známek. [5] 
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Ukazateli jsou: 

 

R 1  -  Kvóta vlastního kapitálu  =  Vlastní kapitál / Aktiva celkem, 

R 2  -  Doba splácení dluhu z CF = (Cizí zdroje – Krátkodobý finanční majetek) / 

Provozní CF, 

R 3  -  ROA = Zisk před zdaněním (EBIT) / Aktiva celkem, 

R 4  -  CF v tržbách = Provozní CF / Tržby. 

 

Výsledkům, které vypočítáme, přiřadíme známku podle tabulky a vypočítáme aritmetický 

průměr ze všech ukazatelů. 

 

Tabulka 5: Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 

4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 

R 1 ˃ 30 % 20 – 30 % 10 – 20 % 0 – 10 % < 0 % 

R 2 < 3 roky < 5 let < 12 let ˃ 12 let ˃ 30 let 

R 3 ˃ 15 % 12 -15 % 8 – 12 % 0 – 8% < 0 % 

R 4 ˃ 10 % 8 – 10 % 5 – 8 % 0 – 5 % < 0 % 

Celková 

známka 

 

 
 

Aritmetický průměr všech čtyř ukazatelů  

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (upraveno podle RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, 

ukazatele, využití v praxi. ISBN 978-80-247-3308-1) 
 

Grűnwaldův index bonity 

 

Model je složen z 6 ukazatelů s tím rozdílem od Kralickova Quicktestu, že všechny 

ukazatele mají stejnou váhu. Další novinkou je zde pojem krajní hodnota. Je to číslo 

(hodnota), která je autorem přímo určena anebo je odvozena. Svojí krajní hodnotou je pak 

podělen každý ukazatel. 

 Rentabilita aktiv - krajní hodnotou jsou průměrné úrokové míry z úvěrů s objemem 

nad 30 milionů korun. 

 Rentabilita vlastního kapitálu - krajní hodnotou bude průměr ze zdaněné úrokové 

míry všech aktuálních úvěrů. 

 Pohotová likvidita 

 Krytí zásob pracovním kapitálem - krajní přijatelná hodnota je pevně stanovena 

jako KZPK = 0,7. 

 Krytí dluhů peněžními toky - krajní přijatelná hodnota je pevně určena hodnotou 

KDPT = 0,3. 

 Úrokové krytí - krajní přijatelná hodnota ÚK = 2,5.  
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G = 1/6 ((Zisk před úroky a zdaněním / Aktiva) / Průměrná úroková míra z úvěrů + 

(Čistý zisk / Vlastní kapitál) / Zdaněná průměrná úroková míra z úvěrů + 

(Finanční majetek + Krátkodobé pohledávky) / Krátkodobý cizí kapitál / 1.2 + 

Čistý pracovní kapitál / Zásoby / 0.7 + Cash-Flow / Dlouhodobé úvěry / 0.3 + 

Zisk před úroky a zdaněním / Nákladové úroky / 2.5) 

 

Maximálně je možné každému ukazateli přiřadit 3 body a minimum je bodů 0. 

V případě záporných výsledků se opět přiřadí 0. Výsledný počet bodů je určen z 

aritmetického průměru všech bodů z jednotlivých ukazatelů. Podle výsledné známky je 

společnost zařazena do určeného pásma finančního zdraví: 

 

GIB ≥ 2,0  - společnost je zdravá a je schopná čelit výrazným problémům; 

1,0 ≤ GIB < 2,0  -společnost je zdravá a je schopna čelit problémům; 

0,5 ≤ GIB < 1,0  - společnost je zesláblá a jen s obtížemi dokáže čelit problémům; 

GIB < 0,5  - společnost se nachází ve vážných problémech a nedokáže čelit 

dalším problémům. 

 

Pro analýzu a sledování finanční zdraví českých společností je tento model v ČR hojně 

využíván, neboť byl zkonstruován právě pro podniky České Republiky. [8] 

 

2.5.3 Mezipodnikové srovnání 

Podnikatel se v dnešním turbulentním prostředí jen zřídka setká s trhem, na kterém 

neexistuje žádná konkurence. Aby uživatelé finanční analýzy měli jistý přehled o tom, na 

jakém místě v porovnání s konkurencí figuruje jejich podnik, využívají metod 

mezipodnikového srovnání. Srovnání podniků je objektivní jen tehdy, když vybereme takové 

ukazatele, které jsou u srovnávaných podniků sestavovány takovým způsobem, aby se 

předešlo zkresleným výsledkům. Tomu předejdeme jen v případě, když vybereme takové 

podniky, které disponují podobnou velikostí, a působí na stejném trhu. 

 

 Jednorozměrné metody 

Jednorozměrné metody patří k jednodušším. Porovnává se vždy pouze jedno 

kritérium, na jehož základě se následně vytvoří pořadí. Mezi nejvhodnější ukazatele, 

které nejčastěji bývají porovnávány, jsou ROE, ROA, EBIT, bilanční suma anebo 

počet zaměstnanců. 
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 Vícerozměrné metody 

Vícerozměrné metody jsou využívány v případě, kdy není možno stanovit pořadí na 

základě pouze jednoho kritéria 

 

Metoda prostého pořadí 

Tato metoda je velice jednoduchá. Základem je stanovení pořadí u každého 

z pozorovaných ukazatelů. Na prvním místě je umístěn podnik s nejlepším výsledkem. 

Jednotlivá pořadí se na závěr sečtou a nejlepší je ten podnik, který má výsledný součet všech 

pořadí nejnižší. Nevýhodou metody prostého pořadí je nemožnost určení rozdílu, o kolik je 

první podnik lepší či horší než podnik jiný. 

 

Bodovací metoda 

Tato metoda, na rozdíl od metody prostého pořadí, má lepší vypovídající schopnost. 

Každý podnik získá, u každého ukazatele bij bodu. Podniku s nejlepší hodnotou je přiřazeno 

100 bodů. Ostatním podnikům jsou body přidělovány podle následujícího vzorce: 

 

 Růst ukazatele pozitivním směrem 

    
   

      
     

 Růst ukazatele směrem dolu 

    
      
   

     

 

Výsledkem je součet hodnot ze všech vypočtených ukazatelů. Mezi největší přednosti 

této metody je její poměrná jednoduchost a spolehlivé výsledky. Na druhou stranu však může 

dojít i velkým nepřesnostem, a to vlivem jednoho velmi dobrého nebo velmi špatného 

výsledku u některého z ukazatelů. [18] 

 

Metoda normované proměnné 

Pomocí metody normované proměnné se převádějí sledované veličiny na bezrozměrná 

čísla. Tato metoda umožňuje eliminovat velkou variabilitu uvnitř zkoumaného souboru. 

Metodu lze popsat následujícím způsobem: 

 Kritéria, u nichž jsou pozitivní vyšší hodnoty 
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 Kritéria, u nichž jsou pozitivní nižší hodnoty 

    
        

   
 

 

Kde:      - hodnota j-tého ukazatele ve firmě i 

    -aritmetický průměr hodnot j-tého ukazatele 

    - směrodatná odchylka hodnot j-tého ukazatele 

 

Výsledkem je součet všech hodnot jednotlivých ukazatelů.  

 

Mezipodnikové srovnání - Spider graf 

Spider graf je nástroj, jenž umožňuje uživatelům finanční analýzy snadno sledovat a 

porovnávat podnik s jeho odvětvovou konkurencí, anebo s podnikem nejlepším v oboru. Graf 

je tvořen kružnicí, která představuje odvětvový průměr a paprsky vycházejícími ze středu 

kružnice, na kterých jsou vynášeny hodnoty sledovaných ukazatelů (jejich počet je daný 

sledovanými ukazateli).  

 

Obrázek 5: Spider graf 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (upraveno podle SYNEK, M. et. al. Manažerská ekonomika. ISBN 

978-80-247-1992-4) 

 

Pokud bude analyzovaný podnik ležet vně předznačené kružnice, bude se jednat o 

podnik nadprůměrný. V opačném případě jde o podnik podprůměrný. [18] 
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II. Praktická část 

 

V praktické části jsou podrobně rozebrány jednotlivé metody finanční analýzy a 

zhodnocení finanční situace UNEX a.s. za období let 2007 – 2011 pomocí ukazatelů finanční 

analýzy, které jsou popsány v teoretické části. Při výpočtech vycházím z finančních výkazů a 

dat společnosti UNEX a.s., které mi byly touto společností poskytnuty. Uvedená data 

jsou vyčíslena v tisících Kč. 

 

3. Charakteristika společnosti 

 

3.1 Základní informace [19] 

Obchodní firma:   UNEX a.s  

IČO:    45192049 

Sídlo:     78393 Uničov - Brníčko 1032, Česká republika 

Právní forma:    akciová společnost 

Zahájení výroby:   30. dubna 1950 

Založení akciové spol.: 1. 5. 1992 

Vlastnická struktura:   jediný akcionář:  

obchodní firma:  ARCADA Capital, a.s. 

IČO:   26943981 

Sídlo:   Štefánikova 849/21, 60200 Brno, ČR 

Základní kapitál:   113 629 200,- Kč 

Splaceno:    100% 

Akcie: na jméno:   521733 ks v listinné podobě, hodnota: 200 Kč  

na majitele:   46413 ks v listinné podobě, hodnota: 200 Kč  

Počet zaměstnanců k 31.12.2011:  2125  

 

 

3.2 Předmět podnikání:  

Hlavní předmět podnikání: 

 

 strojírenská výroba; 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=4&adr=21183200&jazyk=cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?ico=26943981&jazyk=cz&xml=1
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=28322222&jazyk=cz
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 výroba ocelových konstrukcí; 

 prodej odlitků. 
 

 

Další předmět podnikání: 

 

 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení; 

 revize ocelových konstrukcí velkostrojů; 

 oprávnění projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost. 

 

3.3 Profil společnosti a výrobní program [20] 

UNEX a.s. je stabilní a moderní společností, která dodává své výrobky ve formě 

odlitků, výkovků, svařenců a těžkých ocelových konstrukcí pro tuzemské i zahraniční 

odběratele. Podnik navazuje na nejlepší tradice českého strojírenského průmyslu, kde díky 

zkušenosti slévačů, svářečů a zaměstnanců v dalších profesích může pružně reagovat na 

požadavky zákazníků a dodávat výrobky ve sjednaném čase i kvalitě. UNEX a.s. disponuje 

unikátními výrobními kapacitami s více než 250 000 m
2
 výrobních a skladovacích ploch ve 

třech specializovaných, vzájemně spolupracujících závodech. Podnik vyrábí produkty 

v hmotnostním rozsahu od 50 gramů do 80 tun, které z více než 80 % exportuje do celého 

světa. 

 

Do podvědomí svých odběratelů se podnik zapsal jako projektant a výrobce obřích 

kolesových rýpadel pro těžební průmysl, která za necelá čtyři desetiletí vytěžila celkem přes 

4,7 mld. m
3
 skrývky a 3,2 mld. m

3
 uhlí. Společnost také vyprojektovala a vyrobila desítky 

skládkových strojů, stovky kilometrů pásových dopravníků a tisíce lopatových rýpadel. 

UNEX a.s je schopen nabídnout kompletní sortiment odlitků co do druhu materiálů tak 

i velikosti, kdy disponuje výrobní kapacitou 31 000 tun odlitků a 9 000 tun výkovků ročně. 

Výrobky UNEX a.s. vzhledem ke svému použití musí splňovat celou řadu technických 

norem, nařízení a výrobních osvědčení, z tohoto důvodu je držitelem mnoha certifikátů. 
 

Odlitky a výkovky nacházejí své uplatnění nejčastěji v automobilovém a železničním 

průmyslu, těžkém strojírenství, energetice, vojenském průmyslu, ve stavebních, důlních 

a zemědělských strojích, v manipulační technice, hydraulických zařízeních 

a vzduchotechnice. Jedná se především o základové rámy strojů a zařízení, silniční 

a železniční mosty, těžké svařence pro lisovací techniku, stacionární díly plynových turbín, 

rámy odstředivých kompresorů, rámy plynových turbín, přístavní jeřáby, jeřáby určené pro 

ropné plošiny, komponenty i kompletní technologické celky pro těžbu, manipulaci 
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a zpracování surovin. Dále provádí servis a generální opravy a rekonstrukce velkostrojů, 

kolesových rýpadel, zakladačů, pásových dopravníků atd. 

 

3.4 SWOT analýza 

V této části diplomové práce je zobrazena SWOT analýza podniku UNEX a.s., která je 

zpracovaná na základě interních dokumentů podniku UNEX a.s.  

 

Obrázek 6: SWOT analýza podniku UNEX a. s. 

 

Silné stránky – Strenghts 
 

 

Slabé stránky - Weaknesses 
 

 

1.  Silné zázemí společnosti  

2.  Dobré jméno a pověst podniku (podnik s  

bohatou historií) 

3.  Významné postavení na strojírenském trhu 

4.  Portfolio stabilních zákazníků 

5.  Vlastní konstrukční kancelář 

6.  Vlastní slévárna 

7.  Technologicky vyspělá výroba 

8.  Široké portfolio certifikátů a osvědčení  

vydaných významnými certifikačními  

společnostmi 

9.  Možnost okamžité reakce na požadavky  

zákazníka 

10. Svářečská škola a vzdělávací centrum 

 

 

 

1.  80% export 

2.  Nízká flexibilita výroby 

3.  Špatná platební morálka způsobená  

recesí 

4.  Nízká produktivita 

5.  Špatná pracovní morálka vyvolaná  

ekonomickou krizí¨ 

6.  Nedodržování standardů, rostoucí  

nejakostnost 

 

Příležitosti – Opportunities 

 

Hrozby  - Threats 
 

 

1. Orientace na nové trhy 

2. Velkokapacitní zakázky 

3. Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

4. Historicky ojedinělá výroba (velkorýpadla) 

 

 

1.  Špatný hospodářský vývoj 

2.  Zahraniční konkurence s nižšími  

výrobními a provozními náklady 

3.  Utlumení poptávky po produkci 

4.  Rostoucí ceny energií, a tím vyšší ceny  

produkce 

5.  Rostoucí cena zahraničních měn 

 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních podkladů společnosti UNEX a.s. 

 

 

 



40 

 

4. Provedení finanční analýzy podniku UNEX a.s. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů využívá ukazatele v absolutní velikosti tak, jak jsou 

zachyceny v účetních výkazech. 

 

4.1.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) sleduje situaci podniku během 

určeného časového úseku. Vertikální analýza posuzuje jednotlivé komponenty majetku a 

kapitálu, tzn. je zaměřena na strukturu aktiv a pasiv podniku v rámci sledovaného období. 

 

 

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

 

Horizontální analýza je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejpoužívanějších součástí 

finanční analýzy. Vertikální analýza se nezaměřuje na vývoj v čase, sleduje pouze jedno 

konkrétní období. 

 

Horizontální analýza aktiv 
 

Tabulka 6: Zkrácená horizontální analýza aktiv UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 

 

Z tabulky 6 je patrné, že v letech 2007–2011 dochází vlivem celosvětové ekonomické 

krize v roce 2008 a jejímu následnému doznívání k rozkolísání a poklesu celkových aktiv. 

Celkový pokles bilanční sumy roku 2011 oproti roku 2007, je téměř 78 mil. Kč, a to i přes 

nárůst aktiv v roce 2008 oproti roku 2007 o cca 25% (690,6 mil. Kč) a nárůst hodnoty aktiv 

roku 2011 oproti roku 2010 o cca 18% (415,9 mil. Kč).  

 

Na poklesu celkových aktiv se podílí hlavně oběžná aktiva. UNEX a.s. v roce 2009 

díky celosvětové ekonomické krizi omezil nákup materiálu, bylo nutné řešit prodej vlastních 
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výrobků s eliminací vzniku zbytečných pohledávek. Také došlo k přeměně krátkodobého 

finančního majetku na peníze potřebné k provozu, to se projevilo snížením celkových aktiv o 

cca 1 011 mil. Kč oproti roku 2008. Struktura aktiv je graficky znázorněna v grafu 1. 

 

Tabulka 7: Zkrácená rozvaha aktiv v letech 2007 – 2011 UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 

 

 

 

 

 

Graf 1: Struktura aktiv v letech 2007 – 2011 UNEX a.s. 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 7 

 

Z grafu 1 je patrné, že vývoj celkových aktiv v období let 2007-2011 je velmi podobný 

vývoji oběžných aktiv. Změna nastává v roce 2010, kdy byl pokles celkových aktiv mírně 

brzděn růstem dlouhodobého majetku. Položka časové rozlišení je z hlediska svého podílu na 

objemu celkových aktiv velmi malá a z tohoto důvodu je vývoj změn časového rozlišení 

v absolutních číslech zanedbatelný.  
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Graf 2: Vývoj oběžných aktiv v letech 2007 – 2011 UNEX a.s. 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 7 

 

Grafické znázornění vývoje oběžných aktiv a jejich podpoložek je uvedeno v grafu 2. 

sleduje vývoj oběžných aktiv a jejich podpoložek. Z grafu 1 je patrné, že vývoj oběžných 

aktiv takřka kopíruje vývoj krátkodobých pohledávek. Změna nastává v roce 2011, kdy se na 

růstu oběžných aktiv podílí i růst zásob, konkrétně nárůst položek materiálu a nedokončené 

výroby – což naznačuje oživení výroby. Položky krátkodobý finanční majetek a dlouhodobé 

pohledávky jsou z hlediska svého podílu na objemu oběžných aktiv velmi malé, z tohoto 

důvodu je vývoj změn položek krátkodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky 

v absolutních číslech zanedbatelný. 

 

Horizontální analýza pasiv 

Nejdůležitější změny ve struktuře pasiv jsou shrnuty v tabulce 8. 

Tabulka 8: Zkrácená horizontální analýza pasiv UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 
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Na základě bilančního principu je zřejmé, že vývoj celkových pasiv byl shodný 

s vývojem celkových aktiv.  
 

I přes nárůst celkových pasiv v roce 2008 zapříčinila celosvětová ekonomická krize 

v následujících letech v podniku UNEX a.s. pokles celkových pasiv. Struktura pasiv je 

graficky znázorněna v grafu 3. 

 

Tabulka 9: Zkrácená rozvaha pasiv v letech 2007 – 2011 UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 

 

Graf 3: Struktura pasiv v letech 2007 – 2011 UNEX a.s. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 9 

 

Z grafu 3 je patrné, že vývoj celkových pasiv v období let 2007-2011 je velmi 
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což v době poklesu cizích zdrojů mírnilo pokles celkových pasiv. Položka časové rozlišení je 

z hlediska svého podílu na objemu celkových pasiv velmi malá a z tohoto důvodu je vývoj 

změn časového rozlišení v absolutních číslech zanedbatelný.  

 

Graf 4: Vývoj cizích zdrojů v letech 2007 – 2011 UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 9 

 

Grafické znázornění vývoje cizích zdrojů a jejich podpoložek je uvedeno v grafu 4. Z  

grafu je patrné, že vývoj cizích zdrojů po růstu v roce 2008, zapříčiněném růstem rezerv a 

krátkodobých závazků, v následujících dvou obdobích prudce klesá z důvodu rozpouštění 

rezerv, splácením bankovních úvěrů a dále roste jen zásluhou nárůstu krátkodobých závazků.  

Položka dlouhodobé závazky je z hlediska svého podílu na objemu cizích zdrojů velmi malá a 

z tohoto důvodu je vývoj změn položky dlouhodobé závazky v absolutních číslech 

zanedbatelný. 

 

Vertikální analýza aktiv 

Jako srovnávací základnu pro vertikální analýzu aktiv jsem zvolil celková aktiva. 

Sleduji tedy, jaká je struktura aktiv a jaký podíl z celkových aktiv mají jednotlivé položky 

aktiv. Od vypuknutí světové hospodářské krize roku 2008 je patrný rostoucí trend 

dlouhodobého majetku na úkor oběžných aktiv.  
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Tabulka 10: Zkrácená vertikální analýza aktiv UNEX a.s. 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 
 

 

Snižování podílu oběžných aktiv bylo zapříčiněno především snížením stavu zásob, a 

to kvůli jejich přímé vázanosti na objem výroby a také jako reakce na prudké zdražení železa 

na konci roku 2008.  

 

Vývoj struktury aktiv je znázorněn v grafu 5. 

 

Graf 5: Vertikální analýza aktiv UNEX a.s., v letech 2007 – 2011 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 10 
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Tabulka 11: Vertikální analýza dlouhodobého majetku UNEX a.s. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 

 

Tabulka 11 vypovídá, že dlouhodobý majetek je tvořen především dlouhodobým hmotným 

majetkem, jehož podíl v letech 2007 – 2009 stagnoval kolem hodnoty cca 97%. V letech 2010 

a 2011 dochází k úbytku podílu dlouhodobého hmotného majetku a nárůstu podílu 

dlouhodobého finančního majetku, a to nákupem dlouhodobých cenných papírů a podílů, na 

15,00% v roce 2010. 

 

Graf 6: Vertikální analýza oběžných aktiv UNEX a.s. 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 11 
 

Z grafu 6 je patrné, že nejvýznamnější položku oběžných aktiv tvoří krátkodobé 

pohledávky, jejichž podíl tvořil ve sledovaném období více než polovinu oběžných aktiv.  

 

 

Vertikální analýza pasiv 
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bude vysvětlena struktura pasiv sledovaného podniku a podíl jednotlivých položek pasiv 

na celkových pasivech. Zkrácený přehled je sestaven v tabulce 10, celková vertikální analýza 

je uvedena v příloze. 
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Tabulka 12: Zkrácená vertikální analýza pasiv UNEX a.s. 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 

 

Vlastní kapitál 

Tabulka 13: Vertikální analýza vlastního kapitálu UNEX a.s. 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha), výkaz 

zisku a ztráty) 

 

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech se ve sledovaném období zvyšuje. 

Kdy, jak je patrno z tabulky 13, se na tomto zvyšování v roce 2007 největší měrou podílí 

výsledek hospodaření běžného účetního období. V následujících letech má však největší podíl 

na vlastním kapitálu výsledek hospodaření minulých let.  

 

 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje měly opačný vývoj než vlastní kapitál. Nejvyšší podíl cizích zdrojů na 

celkových pasivech dosáhl podnik v roce 2007, kdy tvořily 79,8%. Na tom měla v roce 2007 

největší zásluhu položka bankovní úvěry a výpomoci (krátkodobé bankovní úvěry) ve výši 

36,56% celkových pasiv.  
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Vertikální analýza cizích zdrojů je graficky znázorněna v grafu 7. 

 

Graf 7: Vertikální analýza cizích zdrojů UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 12 

 
 
 Časové rozlišení 

Ve sledovaném období dosahovala položka časového rozlišení zanedbatelných hodnot 

(hodnoty nižší než 1%). 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Kompletní horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je znázorněna v tabulce 14.  

Vzhledem k tomu, že hlavním předmětem činnosti UNEX a.s. je zakázková výroba, největší 

podíl na tržbách mají tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb.  
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Tabulka 14: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát UNEX a.s. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (výkaz zisku a ztráty) 
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Celosvětová ekonomická krize se podepsala na vývoji tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, kdy v roce 2009 došlo k poklesu tržeb z vlastních výrobků a služeb o 

1 857 918 tis. Kč, tedy o 43,07%, tento pokles tržeb pokračoval i v roce 2010.  O oživení 

ekonomiky v roce 2011 svědčí i nárůst tržeb z vlastních výrobků a služeb o 996 148 tis. Kč, 

tedy o 45,13% oproti roku 2010. 
 

Tržby za prodané zboží jsou v absolutních číslech takřka zanedbatelné. Ve 

sledovaném období mají stejný trend jako položka tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb.  
 

V roce 2009 došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 24% na 1825 a snížení osobních 

nákladů o 1 084 851 tis. Kč, tedy pokles o 53,51%. Společnost toho dosáhla plošným 

snížením mezd, k čemuž byla donucena globální ekonomickou krizí, která vedla k úbytku 

zakázek a nenaplnění výrobních kapacit. Tento zásah byl nutný, protože tempo snižování 

osobních nákladů bylo pomalejší než tempo snižování obratu.  

 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2007 dosáhl hodnoty 276 168 tis. Kč. V roce 

2008 došlo k poklesu provozního výsledku hospodaření o 77,32%, což bylo způsobeno 

relativně vysokou hodnotou osobních nákladů. V roce 2009 však společnost díky snížením 

osobních nákladů, dosáhla nárůstu provozního výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření 

UNEX a.s. je graficky znázorněn v grafu 8. 

 

Graf 8: Vývoj hospodářských výsledků UNEX a.s. v letech 2007 – 2011

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (výkaz zisku a ztráty) 
 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
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Tabulka 15: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (výkaz zisku a ztráty) 
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Tržby za prodej zboží tvoří ve sledovaném období nepatrnou část výkonů a jejich 

podíl postupně klesá. 

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mají na výkonech majoritní podíl, 

průměrně 98,7%, v roce 2009 dokonce 107,01%, což bylo způsobeno dodáním produkce v 

roce 2008 a fakturací v roce 2009.  

 

Výkonová spotřeba se průměrně pohybuje kolem 60% výkonů a ve sledovaném 

období nabývá hodnot 48,15% - 67,82%. Převážnou část tvoří spotřeba materiálu a energie, 

což je dáno materiálovou a energetickou náročností strojírenské výroby. Za poklesem 

výkonové spotřeby v roce 2009 je třeba spatřovat šetrné materiálové hospodaření z důvodu 

nízkých zakázek a dále odkup zásob pod cenou od finančně slabších podniků v době 

hospodářské krize. 

 

Graf 9 znázorňuje podíl jednotlivých položek výkazu zisků a ztrát na celkových 

výkonech. 
 

Graf 9:Podíl jednotlivých položek výkazu zisků a ztrát na celkových výkonech UNEX a.s.  

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (výkaz zisku a ztráty) 
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4.1.2 BILANČNÍ PRAVIDLA 

 

Zlaté bilanční pravidlo financování 

Formuluje požadavek na financování dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji.  
 

Tabulka 16: Zlaté bilanční pravidlo financování UNEX a.s. 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 
 

Z tabulky 16 je patrné, že UNEX a.s. toto pravidlo splňuje v roce 2009, kdy 

dlouhodobé zdroje převyšují dlouhodobý majetek, a to především navýšením položky 

dlouhodobé bankovní úvěry. Naopak každoroční nárůst dlouhodobého majetku, především 

investováním do nových technologií, dodržování tohoto pravidla ztěžuje.  

 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

Tento ukazatel je důležitý zejména pro věřitele a banky. Pomocí tohoto ukazatele 

často bývá podnik hodnocen a porovnáván s konkurenčními podniky v odvětví. Obecné 

doporučení je poměr vlastního kapitálu ke kapitálu cizímu 1 : 1, nebo mírná převaha kapitálu 

vlastního. 
  

Tabulka 17: Zlaté pravidlo vyrovnání rizika UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 

 

Jak je patrné z tabulky 17, UNEX a.s. toto pravidlo ve sledovaném období nesplňuje a 

je zcela zásadní zvýšit podíl vlastního kapitálu na úkor kapitálu cizího, což se vývojově daří. 

 

Zlaté pari pravidlo 

Zlaté pari pravidlo je zaměřené na krytí dlouhodobých aktiv vlastními zdroji a říká, že 

dlouhodobý majetek by měl být financován vlastním kapitálem. Ukazatel by měl převyšovat 

hodnotu 1, ale z důvodu využívání bankovních úvěrů, bude toto pravidlo splňováno jen velmi 

zřídka. 
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Tabulka 18: Zlaté pari pravidlo UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha)  
 
 

Zlaté pari pravidlo není ve sledovaném období v UNEX a.s. dodrženo, jak je patrno 

z tabulky 18. Vývojově se sledované pravidlo přibližuje hodnotě 1. 

 

Zlaté poměrové pravidlo 

Zlaté poměrové pravidlo se zabývá tempem růstu investic a tempem růstu tržeb. 

Z dlouhodobého hlediska by tempo růstu investic nemělo překročit tempo růstu tržeb. 

 

Tabulka 19: Vývoj tržeb a investic UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (výkaz zisku a ztráty) 
 

 

Tabulka 20: Zlaté poměrové pravidlo UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 19 
 

 

Zlaté poměrové pravidlo, které je uvedeno v tabulce 20, společnost UNEX a.s. nesplňuje 

z důvodu významných technologických investic a také z důvodu poklesu tržeb v roce 2009 a 

2010. 

 

4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Čistý pracovní kapitál 

Jak bylo popsáno v kapitole 2.2., lze se dívat na čistý pracovní kapitál ze dvou 

pohledů. Z pohledu vlastníka je čistý pracovní kapitál přebytek dlouhodobého majetku, který 

připadne na financování běžné činnosti. Proto nárůst čistého pracovního kapitálu pro vlastníka 

je chápán jako negativní. Naopak čistý pracovní kapitál z pohledu manažera je jakýmsi 
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„finančním polštářem, který mu umožní pokračovat v činnosti i v případě, že bude nucen 

dostát svým závazkům, a proto ho chce mít co největší. 

 

Tabulka 21: Výpočet čistého pracovního kapitálu UNEX a.s. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha)  

 

Z tabulky 21 je patrné, že se hodnota čistého pracovního kapitálu v průběhu let měnila. 

Důležitá je kladná hodnota, což znamená, že dlouhodobý majetek nebyl financován z 

krátkodobých zdrojů. V roce 2008 došlo oproti roku 2007 k rapidnímu navýšení čistého 

pracovního kapitálu. To bylo dáno nárůstem oběžných aktiv, zejména krátkodobých 

pohledávek a snížením krátkodobých cizích zdrojů, zejména snížením krátkodobých 

bankovních úvěrů. Pokud jde o výši ČPK k aktivům, tak lze v tomto roce hovořit o tom, že 

podnik uplatňuje průměrnou až lehce konzervativní strategii. Protože ve sledovaném období 

se hodnoty pohybují kolem hodnoty 0,3, což je hranice průměrné a konzervativní strategie. V 

roce 2009 je patrné snížení čistého pracovního kapitálu cca na polovinu roku 2008, a to díky 

výraznému snížení oběžných aktiv. V roce 2010 a 2011, kdy hodnota čistého pracovního 

kapitálu dosáhla záporných hodnot, tedy ke krytí dlouhodobého majetku bylo zapotřebí 

krátkodobých zdrojů. Došlo opětovně ke snížení oběžných aktiv a k nárůstu krátkodobých 

cizích zdrojů, zejména závazků z obchodních vztahů. ČPK je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost. 

 

Vývoj oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů uvedený v tabulce 21 je patrný z grafu 

10. 

Graf 10: Vývoj oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 21. 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza poměrových ukazatelů je další částí finanční analýzy, kdy se do poměru dává 

celek a část celku, případně samostatné veličiny. 

 

4.3.1 Ukazatele rentability 

 

Z ukazatelů rentability jsem vybral rentabilitu aktiv (ROA), rentabilitu vlastního 

kapitálu (ROE), rentabilitu tržeb (ROS) a rentabilitu investovaného kapitálu (ROI). 

Rentabilita aktiv má vyšší vypovídací schopnost pokud se při výpočtu vychází z upraveného 

výsledku hospodaření (EBITDA či provozního CF). V této diplomové práci vycházím 

z upraveného výsledku hospodaření EBITDA. Výpočet EBITDA dle českých účetních 

standardů: 

 

EBITDA = výsledek hospodaření před zdaněním + odpisy + nákladové úroky. 

Rentabilita aktiv se tedy vypočítá takto: 

 

 ROA = EBITDA / celková aktiva 

 

Tabulka 22: Ukazatele rentability UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty) 

 

Vývoj ukazatelů rentability UNEX a.s. uvedený v tabulce 22, je patrný z grafu 11. 

 

Graf 11: Vývoj ukazatelů rentability UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 22 
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Rentabilita aktiv ROA 

Rentabilita aktiv vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, tím, že poměřuje upravený 

výsledek hospodaření EBITDA s celkovými aktivy. V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro 

ROA, kdy je ve výpočtu počítáno s čistým ziskem (výsledkem hospodaření za účetní období 

po zdanění). Z tabulky je patrné, že rentabilita aktiv ROA ve sledovaném období prošla 

vývojem, který byl vyvolán hospodářskou krizí a následným oživením. V roce 2007 byla její 

hodnota nejvyšší 18,90%, což znamená, že každá koruna aktiv vytvořila zisk 0,189 Kč. Její 

hodnota v následujících dvou letech postupně klesala až na hodnotu 6,77% v roce 2009. 

V roce 2010 došlo k navýšení ROA na 7,22% a vlivem oživení ekonomiky v roce 2011 došlo 

k nárůstu hodnoty ROA na 8,90%. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu poměřuje čistý zisk s vlastním kapitálem. Vyjadřuje, 

jaký výnos přináší vložený kapitál svým vlastníkům. Tento ukazatel by měl nabývat vyšších 

hodnot než výnosnost bezrizikové investice (např. státní dluhopisy).  

 

Rentabilita vlastního kapitálu ve sledovaném období klesala a to z hodnoty 68,34% 

v roce 2007 až na nejnižší hodnotu 1,77% v roce 2010. V roce 2011 hodnota ROE vzrostla na 

8,82%, což je dobrým signálem pro majitele. 

 

Tabulka 23: Srovnání ROE UNEX a.s. s výnosem státních dluhopisů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 22 a databáze ČNB ARAD [21] 

 

V tabulce 23 je srovnání výnosnosti vlastního kapitálu s výnosností státních dluhopisů 

se splatností 5 let. Jak je patrné kapitál investovaný ve společnosti přináší svým vlastníkům 

kromě roku 2010 daleko vyšší výnos, než kdyby kapitál investovali do státních dluhopisů. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb je charakterizován poměrem čistého zisku a tržeb. 

Vypovídá, kolik Kč ze zisku připadá na 1 Kč tržeb. Při výpočtu ukazatele rentability tržeb je 

použito součtu tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 

 

Také rentabilita tržeb, která v roce 2007 dosahovala hodnoty 10,88%, měla ve 

sledovaném období klesající trend. V roce 2008 se i přes vysoký růst tržeb nepodařilo 
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zabránit propadu ve výsledku hospodaření, což mělo za následek snížení ROS na 4,31%. 

Postupně se hodnota ROS snižovala, až na hodnotu 0,95% v roce 2009. V roce 2010 stoupla 

rentabilita tržeb na 1,35%. V roce 2011došlo k nárůstu tržeb a také k nárůstu zisku, což mělo 

za následek zvýšení hodnoty ROS na 2,81%. To znamená, že na 1 Kč tržeb připadl čistý zisk 

cca 0,028 Kč. 

 

Rentabilita investic (ROI) 

Rentabilita investovaného kapitálu vyjadřuje, jak hospodaří podnik s celkově vloženým 

kapitálem, bez ohledu na zdroj financování. Rentabilita investic v roce 2007 byla vysoká, což 

bylo zapříčiněno dosažením mimořádně příznivého hospodářského výsledku. V letech 2008 – 

2010 vlivem nízkého výsledku hospodaření a vysokým podílem investic se hodnota ROI 

snižovala. V roce 2010 podnik dokončil dílčí investice, došlo k jejich snížení a vlivem oživení 

ekonomického trhu došlo v roce 2011k nárůstu zisku. Tyto faktory způsobily nárůst ROI na 

123,65%. Je třeba také zmínit, že UNEX a.s. má z historických důvodů větší podíl stálých 

aktiv, než by bylo v současné době nezbytné, a to se negativně promítá do hodnoty tohoto 

ukazatele. 

 

4.3.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita je jedním z předpokladů dlouhodobé existence společnosti. Ukazatele 

likvidity určují schopnost podniku splácet své závazky včas. Společnost je likvidní, jestliže 

má k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, které jsou vázány v oběžných 

aktivech, tj. v zásobách, pohledávkách nebo krátkodobém finančním majetku. Všechny 

ukazatele likvidity klasifikují likviditu společnosti k 31. 12. daného účetního období, proto by 

se měly tyto hodnoty brát pouze jako orientační. Nejlepší by bylo plánovat budoucí likviditu 

pomocí Cash-Flow. Je zde třeba také zmínit, že UNEX a.s. k financování krátkodobých 

závazků využívá kontokorentní úvěr. Nechce tak zbytečně držet peníze na běžných účtech. A 

také je třeba zmínit, že odběratelské faktury mají splatnost 60 dní, kdežto závazky za 

dodavateli mají splatnost zpravidla delší, tato skutečnost má na likviditu pozitivní vliv. 

 

V tabulce 24 je znázorněn vývoj likvidity společnosti UNEX a.s. 2007-2011. 
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Tabulka 24: Ukazatele likvidity UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha) 

 

Okamžitá likvidita  -  likvidita I. stupně  

Obsahuje jen pohotové platební prostředky, které společnost může použít k okamžité úhradě 

splatných závazků. Doporučené hodnoty se nepodařily UNEX a.s. ve sledovaném období 

dosáhnout.  Znamená to, že společnost nedisponuje dostatečným množstvím nejlikvidnějších 

prostředků a není schopna hradit své okamžitě splatné závazky včas. Tento výsledek je 

způsoben nízkou hodnotou peněžních prostředků a vysokou hodnotou krátkodobých závazků. 

 

Pohotová likvidita  -  likvidita II. stupně  

Likvidita II. stupně udává, kolikrát oběžná aktiva očištěná o méně likvidní části – zásoby 

převyšují krátkodobé závazky. UNEX a.s. nedosahuje doporučených hodnot. Společnost, aby 

dostála svých závazků, musela by prodat část svých zásob.  

 

Běžná likvidita  -  likvidita III. stupně 

Běžná likvidita měří, kolikrát jsou oběžná aktiva schopna pokrýt krátkodobé závazky. Tedy 

kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele v daném okamžiku. Při pohledu na 

tabulku 17, je patrný vývoj běžné likvidity, avšak žádaného rozmezí se ve sledovaném období 

nepodařilo společnosti UNEX a.s. dosáhnout.  

 

Graf 12: Vývoj ukazatelů likvidity UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 24 
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4.3.3 Ukazatele aktivity 
 

Analýza aktivity je specifická tím, že zde dochází k velkým rozdílům v závislosti na 

oboru podnikání, kdy u strojírenského podniku lze očekávat doby obratu výrazně vyšší než 

například v obchodním podniku. 

 

S pomocí těchto ukazatelů lze vyjádřit a kontrolovat počet obrátek (nejčastěji za rok) 

či dobu obratu (délka obrátky) aktiv nebo pasiv v podniku. Z ukazatelů aktivity jsem vybral ty 

nejdůležitější – obrat celkových aktiv, obrat dlouhodobého majetku, obrat zásob, doba obratu 

zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. Při výpočtu jsem vycházel z celkových 

tržeb. 

 

 

Tabulka 25: Ukazatele aktivity UNEX a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty) 
 

Obor podnikání ovlivňuje všechny ukazatele aktivity, obrat celkových aktiv 

nevyjímaje, ten, jak je uvedeno v tabulce 25, dosahuje velmi nízkých hodnot, respektive 

minimální hodnoty 1.  

 

U obratu dlouhodobého majetku je situace podobná jako u obratu zásob. Doba obratu 

zásob se na konci sledovaného období v roce 2011 snížila na 72,57 dnů oproti výchozí 

hodnotě 89,24 dnů z roku 2007. Doba obratu pohledávek se z původní hodnoty 98,92 dní z 

roku 2007 zvyšovala, kdy v roce 2009 dosáhla maximální hodnoty 143,14 dní. Tento trend lze 

považovat za negativní, neboť znamená, že se zhoršuje platební morálka odběratelů. Následně 

v roce 2010 tato hodnota klesla na 97,59 dnů a v roce 2011 stoupla na 109,94 dní. Doba 

obratu závazků měla přesně opačný průběh než doba obratu pohledávek. 

 

4.3.4 Ukazatele zadluženosti 
 

Tyto ukazatele měří, v jakém rozsahu společnost používá k financování cizí zdroje, tedy 

zadluženost firmy. Mezi sledované ukazatele zadluženosti jsem vybral celkovou zadluženost, 

stupeň zadlužení vlastního kapitálu, úrokové krytí a dobu splacení dluhu. 
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Tabulka 26: Ukazatele zadluženosti UNEX a.s.

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha, výkaz 

Cash-Flow) 

 

Celková zadluženost 

Procento cizích zdrojů je vysoké především z důvodu rozšíření podniku o závody 

v Olomouci a na Slovensku, jejichž nákup proběhl v období těsně před sledovaným obdobím.  

 

Podíl vlastního kapitálu 

Vypovídá o finanční nezávislosti podniku. Ve sledovaném období podíl vlastního 

kapitálu meziročně rostl, v roce 2011 došlo k mírnému poklesu podílu vlastního. 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát provozní zisk převyšuje nákladové 

úroky. Pokud by byl ukazatel roven 1, znamenalo by to, že celý zisk by šel na pokrytí úroků. 

Hodnota 1,29 v roce 2008 je nejnižší, což bylo zapříčiněno nejnižším provozním ziskem za 

sledované období.  

 

Doba splacení dluhu 

Doba splacení dluhu vyjadřuje, jak dlouho by podniku trvalo splatit všechny své 

dluhy. Jak je patrné z tabulky, tento ukazatel vykazuje pozitivní klesající trend. V na základě 

výsledků hospodaření roku 2007 by UNEX a.s. splatil své dluhy za 15 let, v roce 2008 se tato 

doba snížila na 3,9 let. V roce 2009 byl tento ukazatel navýšen na 8,3 let. Následujícího roku 

2010 opět došlo ke snížení doby splacení dluhu na 3,4 let. Nejhoršího výsledku UNEX a.s. 

dosáhl v roce 2011, kdy byla tato hodnota záporná a činila – 7,3 let, což bylo způsobeno 

zápornou hodnotou provozního Cash-Flow. V tomto roce by UNEX a.s. nemohl splácet své 

dluhy. 

 

 



62 

 

4.3.5 Ukazatel postavení na kapitálovém trhu 
 

Vzhledem k tomu, že je společnost UNEX a.s. vlastněna pouze jediným akcionářem a 

její akcie nejsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, je tento ukazatel popsán pouze 

v teoretické části. 

 

4.4 Analýza Cash-Flow 

Tabulka 27: Zkrácený výkaz Cash-Flow UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (Cash-Flow) 
 

V tabulce 27 jsou uvedeny nejdůležitější položky Cash-Flow – peněžní tok z provozní 

činnosti, peněžní tok z investiční činnosti, peněžní tok z finanční činnosti. Zároveň je také z 

tabulky zřejmé, že společnost měla každoročně dostatečně vysokou zásobu peněžních 

prostředků a ekvivalentů, a to i v době záporného peněžního toku. 

 

Jak je z tabulky patrné peněžní tok z provozní činnosti v letech 2007 – 2010 je ve 

sledovaném období kladný, což lze hodnotit kladně, jelikož schopnost podniku zajistit si 

vnější zdroje financování velkou měrou závisí na tom, zda je schopen dosahovat kladných 

peněžních toků z provozní činnosti. Tento trend se však v roce 2011 nepodařilo udržet a 

peněžní tok z provozní činnosti dosáhl záporné hodnoty – 235 762 tis. Kč, především díky 

rapidnímu nárůstu stavu zásob (především nárůstu materiálu a nedokončené výroby) a nárůstu 

krátkodobých pohledávek (hlavně pohledávek z obchodních vztahů a jiných pohledávek).  

 

Cash-Flow z investiční činnosti nabývá záporných hodnot po celé sledované období, což 

souvisí s navyšováním dlouhodobého hmotného majetku. 
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4.5 Analýza soustav ukazatelů 

4.5.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 
 

Pomocí rozkladu rentability vlastního kapitálu (ROE) můžeme posoudit vliv 

jednotlivých faktorů na hodnotu tohoto ukazatele. Ukazatel bude rozložen na dílčí ukazatele a 

dojde k posouzení, jak se každý z těchto dílčích ukazatelů podílí na celkové hodnotě. Při 

rozkladu ROE se používá ukazatele rentability tržeb, obratu aktiv a ukazatele finanční páky. 
 

Tabulka 28: Rozklad ROE UNEX a.s. 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty) 
 

Z tabulky 28 lze vyčíst, že v roce 2007 - 2010 docházelo k poklesu všech položek. 

V roce 2011 došlo k růstu rentability vlastního kapitálu, díky nárůstu všech dílčích složek.  

 

Tabulka 29: Rozklad ROE UNEX a.s. – meziroční změny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty) 
 

V tabulce 29 jsou zobrazeny meziroční změny jednotlivých ukazatelů. Ve sledovaném 

období lze vyčíst, že největší pokles ROE byl v roce 2010 oproti roku 2009, což bylo 

způsobeno zároveň nejvyšším poklesem tempa růstu tržeb. V roce 2009 oproti roku 2008 byl 

pokles ROE takřka shodný s poklesem roku 2010 oproti 2009. Tento pokles však byl vyvolán 

poklesem tempa růstu tržeb a poklesem finanční páky, nutno také podotknout, že změna 

obratu aktiv v tomto období dosáhla nejmenší hodnoty. K růstu ROE došlo až v roce 2011 

oproti roku 2010, kdy rostly i dílčí ukazatele, největší podíl na tomto růstu mělo tempo růstu 

tržeb. 
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4.5.2 Vybrané bankrotní a bonitní modely  

 

4.5.2.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely předznamenávají, zdali je účetní jednotka v dohledné budoucnosti 

ohrožena bankrotem či nikoliv. Vycházejí přitom z předpokladu, že účetní jednotky ohrožené 

bankrotem vykazují určité společné symptomy, jako jsou např. problémy s běžnou likviditou, 

záporná rentabilita celkového kapitálu, snižování pracovního kapitálu apod. 

 

Tafflerův model 

Tafflerův model predikuje situaci společnosti, zda se ocitá ve finanční tísni.  

 

Tabulka 30: Tafflerův index UNEX a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty) 
 

 

Tabulka 30 vypovídá o tom, že podnik UNEX a.s. se po celé sledované období 

nachází nad  pásmem šedé zóny, což znamená, že se podnik vzdaluje od možnosti dostat se do 

bankrotu. Hodnota tohoto indexu se vždy nachází nad hodnotou 0,3. Pod touto hodnotou se 

již nachází pásmo nejisté šedé zóny. Vzhledem k úspěšnosti správné předpovědi tohoto 

modelu, která se pohybuje na hranici 80%, lze konstatovat, že je UNEX a.s. v dobré finanční 

kondici, bez pravděpodobnosti bankrotu. 

 

Graf 13: Vývoj T - indexu UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 30 
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Altmanův index 

Tabulka 31: Altmanův index UNEX a.s. 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty) 
 

Altmanův index (Z – skóre), patří mezi základní bankrotní modely. K výpočtu jsem 

použil rovnici pro podniky, jež nemají veřejně obchodovatelné akcie, jelikož podnik UNEX 

a.s. má jen jediného akcionáře.  
 

Z tabulky 31 vyplývá, že podnik UNEX a.s, se po celé sledované období nachází 

v pásmu šedé zóny. Není sice přímo ohrožen bankrotem, neboť hodnota tohoto indexu se 

vždy nachází v dostatečné výši nad hodnotou 1,2. Ale zároveň Z - skóre vypovídá o tom, že je 

podnik nestabilní a jeho finanční zdraví je nejisté. 

 

Graf 14: Vývoj Z - skóre UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 31 
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Index IN 05 
 

Tabulka 32: Index IN05 pro UNEX a.s. 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty) 
 

Index důvěryhodnosti (IN 05), byl vypracován se snahou vyhodnotit finanční zdraví 

českých firem v českém prostředí. Spojuje pohled věřitele i pohled vlastníka. Z vypočtených 

údajů vyplývá, že se podnik ve sledovaném období opět nachází v šedé zóně. Výjimkou byl 

rok 2008, kdy podnik dle IN05 netvořil hodnoty a byl ohrožen vážnými finančními problémy, 

které byly vyvolány celosvětovou hospodářskou krizí v daném roce. Výsledky roku 2007, kdy 

se ještě hospodářská krize nepodepsala na výsledcích hospodaření, nebyly také zcela 

uspokojující a překonaly hranici bankrotní zóny o hodnotu 0,2671. Tuto hodnotu nejvíce 

ovlivnil cizí kapitál.  

 

Graf 15: Vývoj IN05 UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 32 
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4.5.2.2 Bonitní modely 

Index Bonity 
 

Tabulka 33: Index Bonity UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních podkladů společnosti UNEX a.s. (rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty, Cash-Flow) 
 

Z vypočtených údajů vyplývá, že byl podnik UNEX a.s. v roce 2007 ve velmi dobré 

bonitní pozici. V následujícím roce 2008 podnik zcela přeskočil dobrou bonitu a bonitní index 

se propadl až k výsledkům, které vypovídají o tom, že podnik má určité problémy. 

 

Kralickův rychlý test (Quicktest) 

Tabulka 34: Kralickův rychlý test pro UNEX a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při výpočtu jsem vycházel z teoretické části popsané v bodě 2.5.2.2 přesněji řečeno 

z tabulky 5, kde má nejlepší hodnota koeficient 4. Což znamená, že čím je výsledná známka 

vyšší, tím lepšího výsledku bylo dosaženo. Ve sledovaném období dosahovaly dílčí kvóty 

různých hodnot. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u kvóty vlastního kapitálu, kde došlo ke 

zlepšení z hodnoty 2 v roce 2007 a její trend se podařilo udržet po zbytek sledovaného 

období, kdy tři poslední období byla hodnocena nejvyšší známkou 4, tudíž jí můžeme 

hodnotit jako velmi dobrou. Ostatní ukazatele byly často hodnoceny jako špatné, v případě 
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ukazatele doba splácení dluhu z Cash-Flow a ukazatele Cash-Flow v % tržeb dokonce 

nejhorším hodnocením, což bylo způsobeno zápornou hodnotou Cash-Flow.  
 

Z Kralickova rychlého testu vyplývá, že největší bonitu měl podnik v roce 2009, 

naopak nejnižší bonita podniku nastala v roce 2011. 

 

V případě výsledku tohoto testu můžeme finanční situaci hodnotit stejně jako u 

předcházejících modelů jako mírně špatnou, neboli nelze finanční zdraví přesně stanovit. 

 

Z jednotlivých modelů predikce finanční tísně by měla vzejít odpověď na otázku, zda 

má podnik finanční potíže, či zda mu hrozí bankrot. Ačkoliv některé modely nedaly přesnou 

odpověď, lze na základě jejich hodnot (jejich trendů) s přihlédnutím k ekonomickým 

výsledkům a pozici společnosti na trhu označit finanční situaci za dobrou bez 

pravděpodobnosti bankrotu. 

 

 

 

5. Návrh opatření na zlepšení finanční situace podniku UNEX a.s. 

 

V rámci provedené finanční analýzy v podniku UNEX a.s., za období let 2007 – 2011 

jsem identifikoval problémy v oblasti finanční situace podniku, na jejichž řešení navrhuji níže 

uvedená opatření.  

 

Zjištěný problém: Nedostatečná výše čistého pracovního kapitálu (viz tabulka 21).  

Návrh opatření na zlepšení situace: Navrhuji pro zvýšení čistého pracovního kapitálu opatření 

vedoucí ke zvýšení objemu financování dlouhodobého majetku 

z dlouhodobých zdrojů a snížení krátkodobých cizích zdrojů. Především 

sjednáním dlouhodobého bankovního úvěru k financování nových staveb a 

připravovanému nákupu nových samostatných movitých věcí, kdy může 

UNEX a.s. použít své volné peněžní prostředky k profinancování provozní 

činnosti. 

 

Zjištěný problém: Nedostatečná výše likvidity (viz tabulka 24). Likvidita je jedním z 

předpokladů dlouhodobé existence společnosti. UNEX a.s. není schopen 

krýt peněžními prostředky své závazky v dané výši a požadovaném čase. 
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Návrh opatření na zlepšení situace: Ke zlepšení likvidity doporučuji společnosti UNEX a.s. 

využít prodej pohledávek (faktoring). Příjmy z prodeje pohledávek mohou 

být plně použity k úhradě krátkodobých závazků. Tím se zlepší ukazatele 

likvidity, sníží se riziko insolvence společnosti jako důsledku neschopnosti 

splatit své krátkodobé závazky v okamžiku jejich splatnosti. Při neměnné 

hodnotě vlastního kapitálu faktoring sníží též hodnotu zadlužení společnosti 

a může vést k nárůstu rentability vlastního kapitálu. 

 

Zjištěný problém: Nízké obrátky zásob (viz tabulka 25). 

Návrh opatření na zlepšení situace: Zrychlování obratu zásob je výhodné, protože dochází ke 

snížení materiálových a finančních zdrojů vázaných v podniku, které mohou 

být využity jiným způsobem, což by mělo vyvolat i zvýšení rentability. 

Obrat zásob má svá specifika i vzhledem k oboru a předmětu podnikání a je 

vhodné porovnávat obrátku zásob s konkurencí. Obrat zásob, bych nastavil 

na minimální hodnotu 5,49, což odpovídá době obratu zásob 66,48 dnů, 

která byla dosažena v roce 2009.  

 

Zjištěný problém: Během konzultací v podniku UNEX a.s. bylo zjištěno nevyužití plné 

výrobní kapacity a nevyužití některých provozních budov podniku. To je 

zřejmé i z provedené finanční analýzy. V tabulce 22 jsou ukazatele 

rentability za roky 2007 a 2008 vyšší než v následujících letech, neboť bylo 

více využito výrobní kapacity podniku. Z této skutečnosti vyplývá možnost 

zvýšení ukazatelů rentability, neboť faktorem, který má největší vliv na tyto 

ukazatel, je výsledek hospodaření a ten je možno zvýšit.  

Návrh opatření na zlepšení situace: Ke zlepšení rentability je třeba dosahovat co možná 

největšího provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření za 

použití co nejmenšího objemu dlouhodobých aktiv. Proto navrhuji zaměřit 

se již při plánování výroby na plné využití výrobní kapacity podniku, což 

povede k lepšímu využití fixních nákladů a k maximalizaci výnosů a tím i 

maximalizaci zisku. V případě nenaplnění výrobní kapacity, tuto nevyužitou 

výrobní kapacitu nabídnout jiným společnostem. Z mého pohledu je třeba se 

zaměřit také na nové odbytové trhy a na inovaci výrobků vlastní výroby, 

popřípadě nových technologických celků. Druhým faktorem ovlivňujícím 

rentabilitu je hodnota aktiv. Nadbytek dlouhodobých aktiv UNEX a.s., je 



70 

 

dán historickými vývojem, kdy v dobách nedávno minulých v podniku 

pracovalo cca 8000 zaměstnanců a nyní pouze ¼. Z tohoto důvodu je 

potřeba nalézt efektivní využití nepotřebných budov, z nichž je většina 

prázdná a další slouží ke skladování. Skladování výhodně nakoupeného 

materiálu v těchto budovách, však s sebou přináší další náklady spojené se 

skladováním a údržbou těchto nevyužitých budov. Navrhuji proto opatření 

spočívající v pronájmu, případně prodeji těchto nepotřebných budov.  
 

 

Zjištěný problém: Možnost zlepšení finanční situace pomocí řízení krátkodobých závazků a 

pohledávek. 

Návrh opatření na zlepšení situace: 

Doba obratu závazků, jak je uvedeno v tabulce 25, je po celé sledované 

období, s výjimkou roku 2010, nižší, než doba obratu krátkodobých 

pohledávek. Z toho plyne, že UNEX a.s. musí za své závazky platit dříve, 

než inkasuje peníze z krátkodobých pohledávek. To vyvolává nedostatek 

finančních prostředků a nutnost financování z cizích zdrojů, což s sebou 

přináší další náklady. Proto navrhuji opatření vedoucí ke zkrácení doby 

splatnosti pohledávek a prodloužení doby úhrady krátkodobých závazků 

s dlouhodobými obchodními partnery. Nejlépe stabilizovat situaci na úrovni 

roku 2010. 
 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

Diplomová práce je věnována problematice finanční analýzy, kdy hlavními cíly bylo 

vymezení finančního řízení podniku v odborné literatuře, teoretické zásady provádění finanční 

analýzy, provedení finanční analýzy podniku UNEX a.s. a návrh opatření na zlepšení finanční 

situace podniku UNEX a.s.  

Práce je nejdříve zaměřena na definování základních pojmů. Zde je popsán význam 

finanční analýzy, její cíle, uživatelé finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu a 

její členění.  
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V bodě 2 je věnována pozornost definování současných metod finanční analýzy pomocí 

analýzy absolutních ukazatelů, analýzy rozdílových ukazatelů, analýzy poměrových 

ukazatelů, pomocí analýzy Cash-Flow a pomocí analýzy soustav ukazatelů. 

Následuje praktická část, kde je v bodě 3 charakterizován podnik UNEX a.s. pomocí 

základních informací, předmětu podnikání a výrobním programem. Součástí charakteristiky 

podniku je i SWOT analýza. 

V bodě 4 je provedena finanční analýza podniku UNEX a.s., kdy je nejprve provedena 

analýza absolutních ukazatelů pomocí horizontální a vertikální analýzy rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty. Také je zde provedena analýza bilančních pravidel, která podnik UNEX a.s. 

nesplňuje. 

Následuje provedení analýzy rozdílových ukazatelů, ze které vyplývá, že podnik UNEX 

a.s. musí čistému pracovnímu kapitálu věnovat pozornost, protože nám říká, kolik provozních 

prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky. 

Z následně provedené analýzy poměrových ukazatelů, je možno pozorovat, jak se světová 

ekonomická krize promítla do hospodaření podniku v ukazatelích rentability a aktivity. Na 

základě zpracování analýzy poměrových ukazatelů lze konstatovat, že analyzovaný podnik 

není dostatečně likvidní a zadlužení činí cca 65%. Jako problematická se v analýze finančního 

zdraví ukázala hodnota rentability vlastního kapitálu, která v roce 2011 nedosáhla hodnoty 

výnosu státních dluhopisů s dobou splatnosti 5 let. Ve zbývajících letech sledovaného období 

byla rentabilita vlastního kapitálu vždy vyšší než výnos státních dluhopisů s dobou splatnosti 

5 let.   

Z analýzy Cash-Flow vyplývá nutnost věnovat zvýšenou pozornost peněžnímu toku, 

neboť se ve sledovaném období vždy nějaký dílčí peněžní tok (provozní, investiční, finanční) 

pohyboval v záporných číslech a tím došlo dva krát za sledované období k zápornému 

bilančnímu peněžnímu toku. 

V závěru bodu 4 je zpracována analýza soustav ukazatelů, která nedává jednoznačnou 

odpověď na stav finančního zdraví podniku UNEX a.s. pomocí bankrotních a bonitních 

modelů. Dle Tafflerova bankrotního modelu lze konstatovat s 80% přesností, že je UNEX a.s. 

v dobré finanční kondici a bez pravděpodobnosti bankrotu. Altmanovo Z - skóre vypovídá o 

tom, že se UNEX a.s. nachází v šedé zóně, vždy v dostatečné výši nad hodnotou 1,2. Podnik 

je však nestabilní a jeho finanční zdraví je nejisté. Index důvěryhodnosti IN 05, hodnotí 

finanční zdraví podniku jako nejisté, neboť se nachází v šedé zóně, kdy může být ohrožen 

vážnými finančními problémy. Podle výsledků Kralickova rychlého testu, finanční situaci 
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podniku hodnotím jako u předcházejících modelů jako mírně špatnou, neboli nelze finanční 

zdraví přesně stanovit. 

V bodě 5 je hlavní cíl diplomové práce - návrh opatření na zlepšení finanční situace 

podniku UNEX a.s.  

Mnou formulované návrhy na zlepšení finanční situace podniku UNEX a.s. jsou 

založeny na reálných problematických faktorech, ale nedokážu objektivně posoudit jejich 

proveditelnost a možnost uvedení do praxe. Proto bude plně v rukou vedení UNEX a.s., zda 

některé z mých návrhů zváží a uvedou je do praxe.  
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A   aktiva 

a.s.   akciová společnost 
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ČPP  čisté pohotové prostředky 
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P   pasiva 

ROA   rentabilita aktiv 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROI   rentabilita vloženého kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 
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VK   vlastní kapitál 
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