
 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

Abstrakt  

Diplomová práce má za cíl nastínit možnosti, které společnosti mají k dispozici při zvažování svých 

investičních záměrů a pomoci v konkrétním případě najít optimální způsob financování investičního 

záměru. V teoretické části diplomové práce popíšu způsob řešení finanční analýzy firmy v návaznosti 

na zdroje finančních informací (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow), dále uvedu obecný 

popis možných způsobů financování krátkodobých a dlouhodobých potřeb firmy. V praktické části 

pak provedu finanční analýzu konkrétní firmy za využití dostupných finančních informací, na základě 

výsledků finanční analýzy navrhnu nejvhodnější financování investiční akce. 
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likvidita, zadluženost, kapitálová struktura, financování. 

 

 

 

Abstract 

This thesis aims to outline the options that companies have when considering their investment 

plans and help in particular case to find the optimal way of financing the investment project. 

In the theoretical part of the thesis we describe a solution to the financial analysis of the 

company in relation to the sources of financial information (balance sheet, income statement, 

statement of cash flow), then I will give a general description of the ways usable for financing 

short-term and long-term needs of the company. Then in the practical part,  I will perform a 

financial analysis of a particular company with the use of an available financial information 

and based on the results of this financial analysis I will then suggest the most suitable 

financing investment projects. 
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1. ÚVOD 

 

Mnoho společností v rámci své existence jednoho dne dospěje do okamžiku, kdy se musí 

začít zabývat řešením otázky, jak pro svou činnost, další rozvoj zajistit finanční prostředky, 

které potřebuje. Současně s hledáním zdrojů těchto finančních prostředků musí společnosti 

řešit související otázky, kolik si jich vlastně potřebují zajistit, za jakou cenu 

a jakým způsobem je budou investovat. K získání těchto finančních prostředků se nejčastěji 

společnosti obracejí na bankovní ústavy, které poskytnutí finančních prostředků podmiňují 

zpracováním analýzy ekonomické a finanční situace žadatele o úvěr. 

   

Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení finanční a ekonomické situace společnosti 

ELSPOL, s.r.o. včetně analýzy kapitálové struktury. Toto hodnocení bude zpracováno 

z pohledu banky řešící žádost o úvěr hodnocené společnosti, který by měl sloužit 

k profinancování konkrétního investičního záměru – Realizace vlastního pneuservisu. Cílem 

diplomové práce je nastínit široké možnosti, které mají společnosti k dispozici při zvažování 

svých investičních záměrů a pomoci v konkrétním případě najít optimální způsob financování 

investičního záměru.  

    

Diplomová práce bude řešena na základě reálných účetních výkazů získaných ve spolupráci 

s hodnocenou společností. V rámci práce bude zpracována horizontální a vertikální analýza 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát, analýza poměrových a rozdílových ukazatelů, provedena 

analýza finančního zdraví podniku. Informace použité v diplomové práci jsou získány 

z veřejně dostupných účetních výkazů, dále ze zveřejněných výročních zpráv a z informací 

získaných přímo z hodnocené společnosti.  

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části, která zahrnuje druhou 

kapitolu, bude představena samotná hodnocená společnost ELSPOL, s.r.o. Tato firma se na 

trhu pohybuje již od roku 1991 jakožto společnost, která provádí elektromontáže zařízení 

z oblasti vysokého a nízkého napětí, veřejného osvětlení, protlaky pod komunikacemi 

a kolejovými svršky a komplexními zemními pracemi. V průběhu posledních let rozšířila 

firma činnost o montáže horkovodních potrubí, opravy komunikací, rekonstrukce a výstavbu 

kanalizací a komplexní stavební práce. Firma se snaží mít na zřeteli nejen kvalitu 

prováděného díla, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí. 
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Také třetí kapitola je součástí teoretické části a bude řešit analytické hodnocení společnosti 

v teoretické rovině, včetně všech informací, které do tohoto analytického hodnocení vstupují. 

Bude se zabývat účetními výkazy, jejich rozdělením, jaké informace v nich lze nalézt a jejich 

vzájemnou provázaností. Současně se v této části objeví popis základních metod finanční 

analýzy, popis horizontální a vertikální analýzy, popis jednotlivých ukazatelů, které banky 

v rámci své analýzy hodnotí, které jsou následně v praktické části vypočteny i okomentovány. 

V této části je stručně charakterizována kapitálová struktura, její členění, jsou zde definovány 

jednotlivé složky kapitálu. Dále v teoretické části budou zmíněny různé přístupy  

k optimalizaci kapitálové struktury. V rámci této kapitoly jsou také popsány teoretické 

možnosti financování investičních akcí. 

 

Praktickou část tvoří celá čtvrtá kapitola, která je zaměřena na samotné hodnocení 

ekonomické a finanční situace firmy ELSPOL, s.r.o. v časovém období 2010 – 2012 

z hlediska výsledů horizontální a vertikální analýzy, zpracování jednotlivých poměrových a 

rozdílových ukazatelů. Současně je v této části provedena analýza finančního zdraví podniku 

a zanalyzována kapitálová struktura vybraného podniku s hodnocením jejího členění. V této 

kapitole je popsán konkrétní investiční záměr firmy, včetně uvedení nákladové náročnosti 

projektu podle jednotlivých položek, a důvody realizace tohoto projektu. Závěrem této části 

jsou uvedeny možnosti financování této investiční akce podle konkrétních finančních 

možností firmy, dle požadavků financujících bank na využití vlastních zdrojů v kombinaci 

s poskytnutým úvěrem, popř. možnosti kombinací s dotačními zdroji poskytovaných 

z programů Evropské unie nebo státního rozpočtu. Nakonec je zde uvedeno stručné shrnutí 

a doporučení konečného řešení.  

 

Konečná zvolená varianta závisí na rozhodnutí majitele firmy ELSPOL, s.r.o. a na rozhodnutí 

bankovního ústavu hodnotícího investiční záměr a ekonomickou a finanční situaci žadatele 

o úvěr. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ELSPOL 
 

V této kapitole bych ráda v krátkosti představila společnost ELSPOL, s.r.o., která mi 

umožnila zpracovat mou práci, umožnila mi využít její zázemí tak, abych se pokusila 

zanalyzovat její finanční a ekonomickou situaci, zhodnotit její kapitálovou strukturu, případně 

i nejvhodnější způsob financování projektu. 

 

Společnost ELSPOL, s.r.o. byla založena v roce 1991 jako společnost, která provádí 

elektromontáže VN, NN a veřejného osvětlení, protlaky pod komunikacemi a kolejovými 

svršky a komplexní zemní práce. V průběhu posledních tří let rozšířila firma činnost 

o montáže horkovodních potrubí, opravy komunikací, rekonstrukce a výstavbu kanalizací 

a komplexní stavební práce. 

Při svých podnikatelských aktivitách má firma na zřeteli nejen kvalitu prováděného díla, 

současně také šetrný přístup k životnímu prostředí. Vlivy podnikatelské činnosti na životní 

prostředí analyzuje a přijímá opatření ke zmírňování jejich negativních dopadů. Vychází 

nejen z legislativních požadavků, zohledňuje také vlastní zkušenosti, případná doporučení 

nebo připomínky zaměstnanců a zainteresovaných stran, aby v rámci ekonomických možností 

byly vlivy na životní prostředí řešeny i nad rámec povinných opatření. Pro případné havárie 

jsou ve společnosti zpracovány havarijní plány a pracoviště jsou vybavena adekvátními 

havarijními prostředky. 

Firma podporuje trvalé zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců, jejich povědomí 

o jakosti a životním prostředí, v rámci pracovních porad a specializovaných školení. Rovněž 

je seznamuje se souvisejícími aktuálními legislativními požadavky. 

Pravidelným přezkoumáváním systému managementu firma vyhodnocuje vnitřní procesy, 

vyvozuje další opatření a cíle k jejich zlepšení. Trvalou snahu o vstřícný přístup 

k zákazníkům, citlivý a šetrný přístup k přírodě a péči o vlastní zaměstnance, završila 

společnost certifikací integrovaného systému řízení. 

Společnost realizuje celou řadu zakázek pro různé typy investorů. Mezi největší odběratele 

společnosti patří zejména Město Ostrava, ČEZ, Ostravské Vodárny a Kanalizace, Dopravní 

podnik Ostrava, RWE, apod. Jedná se o nejvýznamnější společnosti v ostravském regionu. 

Firma je u těchto společností již dlouhodobě zavedena, má velké množství kladných referencí. 

Je velký předpoklad, že společnost bude i v následujících obdobích ze strany těchto firem 

poptávána v souvislosti s dalšími akcemi. 
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Z tohoto důvodu se společnost v rámci svého rozvoje rozhodla realizovat pneuservis ve 

vlastních prostorách. 

 

2.1 Analýza ekonomické a finanční situace firmy ELSPOL,s.r.o. 

V rámci analýzy se pokusím přiblížit pohled, který při hodnocení bonity firmy používají 

bankovní ústavy. Běžné hodnocení absolutních hodnot vyplývajících z ekonomických 

a finančních výkazů společnosti, ale také hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, 

zadluženosti, doby inkasa pohledávek a v neposlední řadě také hodnocení kapitálové struktury 

firmy. 

 

V případě hodnocení ze strany banky, při posuzování společnosti jako potenciálního příjemce 

bankovního úvěru, je banka oprávněna požadovat po klientovi předložení všech podkladů, 

které považuje za nutné. Jsou to výroční zprávy, kopie daňových přiznání, aktuální 

ekonomické výsledky, ale také doložení účelovosti financování a případně možnosti zajištění 

úvěru. 

 

Z předložených podkladů banka ve schvalovacím procesu provádí finanční analýzu 

společnosti. Základní částí finanční analýzy je vertikální a horizontální analýza základních 

výkazů finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Tento způsob finanční analýzy 

patří sice mezi nejjednodušší nástroje, ale z pohledu hodnotitele je poměrně důležitá.  

Dále pak banka provádí standardní analýzu ekonomických ukazatelů. Na základě informací, 

které banka z této analýzy získá, vyhodnotí klientovu bonitu. S přihlédnutím k výsledkům 

hodnocení banka stanovuje maximální možnost financování, cenu úvěrových zdrojů, 

požadavky na zajištění úvěru ze strany klienta. 

     

Výsledky z horizontální a vertikální analýzy dávají bance základní přehled o vývoji 

jednotlivých veličin ve výkazech finančního účetnictví. Můžeme zjistit, zda je firma zaměřena 

především na používání dlouhodobého či oběžného majetku, zda je firma financována 

především cizím nebo vlastním kapitálem.  

Vertikální analýza znamená zjišťování podílu jednotlivých dílčích položek výkazů na celku. 

V případě rozvahy se jako celek považují položky aktiva a pasiva celkem, v případě výkazu 

zisku a ztráty se za celek považují tržby (obvykle součet tržeb za prodej zboží a za prodej 

vlastních výrobků a služeb), nebo položka výkony, podle konkrétního předmětu činnosti dané 
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společnosti. V rozvaze zjistíme hlavní položky aktiv a pasiv, ve výkazu zisku a ztráty získáme 

hlavní položky z výnosů a nákladů firmy. Vyjádření položek vertikální analýzy je 

v procentech. 

Horizontální analýza nám ukazuje vývoj jednotlivých položek aktiv, pasiv a položek výkazu 

zisku a ztráty v čase. Výsledek této analýzy tedy může být charakterizován buď pozitivní 

změnou (růst položky v čase), nebo negativní změnou (pokles položky v čase). V rámci 

Diplomové práce bude proveden rozbor a naznačeny vývojové trendy položek majetkové 

struktury a položek finanční struktury. 

 

Z hlediska hodnocení kapitálové struktury firmy zajímá bankovní ústav míra objemu cizích 

zdrojů. Není úkolem financující banky hledat optimální kapitálovou strukturu, ale pouze 

zjistit skutečný stav a podle toho se při zohlednění dalších finančních ukazatelů a rizikovosti 

podnikatelského záměru rozhodnout, zda financování poskytnout či neposkytnout.   

Optimální kapitálová struktura by měla zajímat především managament firmy, ten by se měl 

snažit o její nalezení. 
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3. ANALYTICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI  
 

Většina společností se v rámci své existence zabývá dvěma základními typy problémů. 

V rámci jednoho problému řeší otázku, jak pro svou podnikatelskou činnost zajistit finanční 

prostředky, které potřebuje. Druhý problém pak představuje otázku, do jakých aktiv a jak 

velký objem prostředků by podnik měl investovat. Dá se říci, že oba problémy spolu úzce 

souvisí. 

Zdroje financování aktiv lze dělit podle různých charakteristik. Nečastější je dělení na zdroje 

vlastní (interní) a cizí (externí) podle poskytovatele zdroje, dále dělení podle doby splatnosti 

zdroje, dlouhodobé a krátkodobé.  

 

Struktura zdrojů, ze kterých se majetek financuje, se obecně nazývá Kapitálová struktura 

firmy.  

Kapitálová struktura každé firmy může být libovolná, to znamená, že struktura zdrojů, které 

využije k financování svých aktiv, je dána rozhodnutím majitele nebo ekonoma firmy. Je však 

potřeba si být vědom skutečnosti, že každý typ využívaných finančních zdrojů je zatížen 

příslušnými náklady, které nazýváme náklady kapitálu. 

Společnost by tedy měla usilovat o takovou kapitálovou strukturu, která jej vyjde 

nejvýhodněji, tj. s minimálními náklady. 

 

V rámci hledání optimální kapitálové struktury se podnik při získávání cizích zdrojů musí 

velmi často vyrovnat s požadavky poskytovatelů těchto cizích zdrojů. Mezi nejčastější 

věřitele patří komerční banky, které své požadavky mají poměrně jasně specifikované. 

Společnost musí vykazovat určitý stupeň bonity, na základě které je banka ochotna firmu 

profinancovat.     

 

Součástí hledání ideální kapitálové struktury, stejně tak snahy o dosažení bonity 

akceptovatelné bankou je rozumné finanční řízení podniku. Zde se mnohdy potkáváme 

s rozdílnými představami majitelů společnosti a ekonomů společnosti. Nicméně i tyto 

rozdílné názory či představy se v určitých chvílích prolínají a pak se odpovědné osoby 

rozhodují na základě dostupných informací. Pak hovoříme o finančním řízení společnosti. 
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3.1 Finanční řízení a zdroje finančních informací 

Finanční řízení je ovlivněno odvětvím, ve kterém společnost podniká. Každé odvětví má svá 

specifika, která by se měla ve společnosti respektovat. Proto, aby z dlouhodobého hlediska 

činil management společnosti správná strategická rozhodnutí, je nutno, aby se managament 

řídil jednak svými zkušenostmi, ale především informacemi, které má k dispozici z účetních 

podkladů a jejich následných podrobných analýz. Ostatně podobné analýzy si dělá i banka při 

hodnocení bonity společnosti při řešení žádosti o úvěrové zdroje. 

 

Aby managament i banka správně vyhodnocovali finanční situaci společnosti, je potřeba mít 

přehled o vývoji firmy. Tento přehled by měl ukazovat firmu jak z makroekonomického 

a finančního hlediska, tak i z pohledu ekonomiky jako celku. Ke správnému rozhodování by 

měly posloužit finanční informace, které mohou pocházet z různých zdrojů, a které se mohou 

členit takto: 

- účetní výkazy finančního účetnictví a výroční zprávy, 

- vnitropodnikové účetní výkazy, 

- předpovědi finančních analytiků a vrcholového vedení podniku, 

- burzovní zpravodajství, 

- hospodářské zprávy informačních médií, 

- prospekty, interní směrnice, 

- oficiální ekonomická statistika. 

- zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů firmy, ředitelů a auditorů, manažerů, 

- komentáře odborného tisku, nezávislá hodnocení a prognózy 

- odhady analytiků různých institucí. 

 

3.1.1 Účetní výkazy  

Účetní výkazy poskytují informace celé řadě uživatelů. Lze je rozdělit do dvou základních 

částí: účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Finanční účetní výkazy jsou 

výkazy externí, jelikož poskytují informace především externím uživatelům. Dávají přehled 

o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření, ale také  

o peněžních tocích. Tyto informace je firma povinna zveřejňovat nejméně jedenkrát ročně, jde 

tedy o veřejně dostupné informace. Naproti tomu vnitropodnikové účetní výkazy nemají 

žádnou právně závaznou úpravu. Vycházejí z vnitřních potřeb firmy, vedou ke zpřesnění 
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výsledků finanční analýzy, umožňují eliminovat riziko odchylky od skutečnosti, jelikož  

se jedná o výkazy, které mají tendenci častějšího sestavování.  

Úkolem účetnictví je podávat obraz o majetkové situaci v podniku (jaký majetek podnik 

vlastní, jak je oceněn a jak se odepisuje), z jakých zdrojů je majetek pořízený (struktura 

vlastních a cizích financí, v jakém poměru jsou vzájemně zastoupeny, zda se jedná  

o krátkodobé či dlouhodobé půjčky, jak velké rezervy si podnik vytváří) a celkové finanční 

situaci v podniku (jak velký zisk/ztrátu vytvořil, zda je schopen včas platit své závazky). 

Všechny tyto informace nám podávají účetní výkazy, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku  

a ztrát a cash-flow (použití peněžních prostředků). 

 

3.1.2 Rozvaha 

Zachycuje stav dlouhodobého majetku hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů 

jeho financování (pasiva). Zaznamenává stav majetku, nejčastěji k 31.12, jedná se o tzv. 

stavové ukazatele. Rozvaha majetek rozděluje na aktiva a pasiva. V aktivech je majetek, který 

podnik vlastní, v pasivech najdeme zdroje, ze kterých byl majetek podniku pořízen.  

 

3.1.3 Aktiva  

Aktiva jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí a jsou rozděleny na: 

aktiva stálá - jsou tvořena dlouhodobým hmotným majetkem, nehmotným majetkem  

a finančním majetkem. Řadíme tam majetek, který bude firmou užíván déle než jeden rok. 

Mezi finanční majetek řadíme cenné papíry, podíly ve firmách, které budou v držení více jak 

1 rok. 

aktiva oběžná - můžeme dále rozdělit na věcné (materiál, suroviny, dokončené a nedokončené 

výrobky) a peněžní (finanční hotovost v bance, na účtu, pohledávky a krátkodobé cenné 

papíry). Oběžná aktiva jsou v rozvaze spořádána podle likvidity od nejméně likvidních  

až po nejlikvidnější. 

ostatní aktiva – označujeme často jako časové rozlišení. Řadíme zde náklady příštích období. 

 

3.1.4 Pasiva 

Za pasiva označujeme zdroje, ze kterých byl pořízen majetek firmy. Zdroje firmy dělíme na: 

Vlastní kapitál - základní položkou tvoří základní kapitál, který je vytvářen zejména  

v kapitálových obchodních společnostech. Dále pak kapitálové fondy, jejich tvorbu a čerpání 
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si řídí firma sama, rezervní fondy. Poslední položkou je zisk minulých let a hospodářský 

výsledek běžného účetního období. 

Cizí zdroje - představují zdroje, které firma získala od jiných subjektů na financování svého 

podnikání na předem dohodnutou dobu. Cena za půjčení se nazývá úrokem. 

Cizí kapitál firmy je tvořen rezervami, dlouhodobými a krátkodobými závazky, bankovními 

úvěry a jinou finanční výpomocí. 

 

3.1.5 Výkaz zisku a ztráty 

Přestože se za páteř účetnictví považuje rozvaha, ve výročních zprávách se větší význam 

klade výkazu zisku a ztráty, ze kterého lze jednoznačně určit, zda firma vykazuje hospodářský 

zisk či je ve ztrátě. Výkaz zisku a ztráty informuje o výsledku firmy dosaženého 

podnikatelskou činností za určité období. Zachycuje vztahy mezi dosaženými výnosy firmy a 

náklady, které jsou spojeny s jejich vytvořením. Za výnosy se v tomto případě považují 

peněžní částky získané firmou za účetní období z jeho podnikání bez ohledu na to, zda byly 

skutečně vyinkasovány. Nákladem považujeme peněžní částky vynaložené firmou k získání 

výnosů, přestože k jejich zaplacení v daném účetním období nemuselo dojít.  

 

3.1.6 Cash-flow 

Výkaz cash flow informuje o příjmech a výdajích peněžních prostředků a jejich ekvivalentů 

za určité období, které plynuly firmou. Pro dobré zdraví firmy je žádoucí, aby příjmy 

převyšovaly výdaje. Slouží k posouzení skutečné finanční situace firmy. Cash-flow doplňuje 

celkový finanční obraz, který poskytuje rozvaha a výkaz zisků a ztrát. Cash-flow rozlišuje 

peněžní toky ze tří základních činností: 

- peněžní toky z provozní činnosti 

- peněžní toky z investiční činnosti 

- peněžní toky vztahující se k financování podniku. 

Nejdůležitější tok výkazu je část týkající se provozní činnosti. Z této části lze vyčíst, 

zda výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným penězům. V části 

investiční činnosti vysledujeme, jaké byly výdaje na pořízení investičního majetku, jejich 

strukturu a příjem z prodeje investičního majetku. Ve finanční oblasti nalezneme pohyb 

dlouhodobého kapitálu, splácení a přijímaní dalších úvěrů, peněžní toky související  

s pohybem vlastního jmění (výplata dividend, zvyšování vlastního jmění). 
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3.1.7 Příloha účetní závěrky 

Stejně důležitým zdrojem finančních informací je povinně zákonem stanovená příloha, která 

musí být v rámci řešení finanční analýzy, řešitelem dobře prostudována. Její uspořádání  

a obsahovou náplň vysvětlujících a doplňujících informací určuje vyhláška 500/2002 Sb.  

V příloze účetní závěrky bychom měli najít veškeré podstatné informace týkajících  

se společnosti, např.: 

- údaje o fyzických a právnických osobách, které mají vliv na účetní jednotku (firmu)  

s uvedením výše vkladu této osoby v procentech, popis změn a dodatků provedených  

v uplynulém období 

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu sledovaného účetního období a z toho 

počty členů řídicích orgánů, s uvedením výše jim vyplacených osobních nákladů 

- výše úvěrů s uvedením poskytovatele úvěru, poskytnuté úrokové sazby a hlavních podmínek 

- výše mimobilančních závazků (leasingy, bankovní garance) včetně uvedení poskytovatele  

a hlavních podmínek, za kterých byly poskytnuty 

- informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech 

oceňování a odepisování, tj. informace, které mohou mít vliv na hodnocení finanční  

a ekonomické situace 

- informace o způsobech stanovení opravných položek a oprávek k majetku s uvedením zdroje 

informací pro stanovení výše opravnách položek a oprávek. 

 

3.1.8 Výroční zpráva 

Výroční zpráva je souhrnná zpráva o společnosti, která by měla uceleně, vyváženě  

a komplexně informovat o výkonnosti, činnosti a hospodářské situaci společnosti. Výroční 

zprávu jsou povinny sestavit všechny podnikatelské subjekty, které mají ze zákona povinnost 

mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

 

3.1.9 Vzájemná provázanost účetních výkazů 

Mezi všemi účetními výkazy existují vazby, které se vzájemně ovlivňují a každý pohyb 

v rámci účetnictví společnosti se následně zobrazí postupně ve všech účetních výkazech. 

Hlavním výkazem je rozvaha, která ukazuje stavy zdrojů financování a strukturu majetku 

firmy využívaného k jeho činnosti. Z výkazu zisku a ztráty je zřejmý proces vytváření 

hospodářského výsledku, který má přímý dopad na objem vlastního kapitálu, současně  

je nedílnou součástí pasiv a také nám slouží jako ukazatel schopnosti podniku zhodnocovat 
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vlastní kapitál. Výkaz cash flow transparentně ukazuje pohyb peněžních prostředků v rámci 

jednotlivých aktiv s možností jejich následné analýzy. V rámci těchto výkazů probíhají různé 

transakce: 

- peněžně účinné – nemají přímý vliv na tvorbu zisku a jsou součásti cash flow a strany aktiv 

v rozvaze, ale nevstupují do výkazu zisku a ztráty 

- ziskově účinné - neovlivňují stav finančních prostředků, jsou součásti výkazu zisku a ztráty  

a cash flow 

- ziskově a peněžně účinné - ovlivňují všechny tři účetní výkazy 

Z analytického hlediska má hlavní význam vztah mezi účetním hospodářským výsledkem  

a peněžními toky, jelikož kladný hospodářský výsledek neznamená, že podnik tyto finanční 

prostředky opravdu má na svém běžném účtu. Budeme-li srovnávat tyto dvě položky výkazů, 

může dojít k několika situacím: 

Výsledkem hospodařením je zisk a peněžní tok z provozní činnosti je rovněž kladný => 

nejlepší varianta, která může nastat, vypovídá o tom, že by mohl podnik dobře hospodařit  

se svěřenými finančními prostředky. 

- hospodářský výsledek z provozní činnosti je kladný (zisk), ale peněžní tok z provozní činnosti 

je záporný => firma dostatečně rychle neinkasuje své pohledávky z obchodního styku. 

Společnost může mít v budoucnu problém se zajištěním dostatečného objemu finančních 

prostředků na svůj provoz. Z toho pak vyplývají potenciální problémy s likviditou 

společnosti. 

- hospodářský výsledek z provozní činnosti je záporný (ztráta), ale peněžní tok z provozní 

činnosti je kladný => znamená horší zhodnocování investovaného kapitálu, v budoucnu  

se můžou vzniknout problémy s hospodařením podniku, což může být způsobenou neochotou 

investorů vkládat do podnikání své finance. Z analytického hlediska vzniknou problémy  

s rentabilitou a investicemi. 

- hospodářský výsledek z provozní činnosti je záporný (ztráta), peněžní tok z provozní činnosti 

je také záporný => takové výsledky hospodaření mohou znamenat velmi špatně zvladatelnou 

situaci firmy z hlediska podnikání. 

 

3.2 Finanční analýza 

V okamžiku řešení financování různých potřeb firmy, ať už z vlastních nebo cizích zdrojů, 

 je nutnost vypracovat finanční analýzu podniku. [1] 
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Správně interpretovaná a vypracovaná analýza poskytuje dostatečné informace vypovídající  

o zdraví a finanční kondici firmy. Tyto informace pak výrazně pomáhají v rozhodování  

v oblasti budoucích investic, informují o potencionálních rizicích negativně ovlivňující 

budoucí fungování firmy a pomáhají při zefektivnění chodu podniku. Přesto i dnes je  

v některých firmách finanční analýza opomíjena, management firmy se spoléhá pouze na data 

poskytující účetní výkazy. Tento způsob si však nemohou dovolit bankovní ústavy poskytující 

financování investičních aktivit a v rámci schvalovacího procesu zpracovávají komplexní 

analýzu žadatele o úvěr. 

 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Při používání této metody využíváme údaje zjištěné v účetních výkazech. Jsou posuzovány 

změny absolutních hodnot položek v čase, většinou se zpracovává meziročně, porovnáváme 

dvě po sobě jdoucí období. U této metody si můžeme odpovědět na tuto otázku, o kolik 

jednotek se změnila příslušná položka v čase. Relativní změny pak posuzují procentuální 

změny jednotek v čase. 

 

3.2.2 Horizontální analýza 

U této metody porovnáváme změny jednotlivých ukazatelů v časové řadě. Sledujeme nejen 

absolutní změny hodnoty, ale i procentní změny jednotlivých položek. Při hodnocení situace 

firmy by mělo být bráno v úvahu okolní prostředí, ve kterém se podnik nachází (konkurence 

na trhu, změny v poptávce, daňové změny, změny v cenách a poptávce). [10] 

 

    (1) 

                 

3.2.3 Vertikální analýza 

U vertikální analýzy je cílem struktury účetních výkazů procentuální zjištění podílu 

jednotlivých majetkových složek na celkové sumě. Analýza nám pak v časové řadě ukazuje 

procentuální změnu oproti předchozímu období. 

      (2) 

kde: 
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 Bi velikost položky bilance  

 Bi suma hodnot položek v rámci určitého celku 

 

3.2.4 Poměrové ukazatelé 

Tyto ukazatele ukazují na důležité souvislosti. Pro jejich správnou interpretaci výsledku  

je potřeba zjistit co se za nimi skrývá. Výpočtem výsledku finanční analýza nekončí, nýbrž 

začíná. Je potřeba hledat v širších souvislostech. Je nutno mít k dispozici spolehlivé a ověřené 

informace, důkladně pročíst výroční zprávy. Poměrové ukazatele charakterizují vzájemné 

vztahy mezi jednotlivými položkami účetních výkazů. Je nutno vybrat takové položky výkazů 

mající mezi sebou určitou souvislost, získáme tím výsledky, jejichž hodnoty budou mít 

největší vypovídající schopnost. [5]   

 

 

3.2.5 Ukazatelé rentability 

Tyto ukazatelé jsou považovány za nejdůležitější ukazatele hospodaření firmy. Přestože 

existuje velké množství položek rentabilit, přesto nám všechny ve své podstatě ukazují, kolik 

Kč zisku připadá na 1 Kč investovaného majetku. Obecně nemůžeme tedy říci, jakých 

výsledků musí efektivní firma dosáhnout, ale firma by měla mít v čase rostoucí tendenci. [6] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Investoři z řad akcionářů a společníků věnuji této rentabilitě největší pozornost. Zajímá je, 

kolik Kč zisku firma vyprodukovala na 1 Kč investovaného majetku. 

    (4) 

Ve výše uvedeném vzorci bude v čitateli používán čistý zisk (EAT), ve jmenovateli je vlastní 

kapitál, který zahrnuje základní kapitál, emisní ážio, zákonné a další fondy a zisk běžného 

účetního období. [8] 

 

Rentabilita tržeb (ROS)  

Někdy je taky tato rentabilita označována jako ziskové rozpětí a má sloužit k vyjádření 

ziskové marže. Ukazatel (ROS) vyjadřuje schopnost firmy vyprodukovat zisk na 1 Kč tržeb. 

Je nutno, aby byl do tohoto vzorce jako čitatel dosazován čistý zisk v podobě EAT, který  

je již po zdanění. Do jmenovatele pak dosazujeme tržby, které jsou tvořeny provozním 
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výsledkem hospodaření. I zde platí, že tento ukazatel nemá striktní vymezení, kterých hodnot 

by měl dosahovat, ale měl by mít v časové řadě rostoucí tendenci. [9] 

 

      (5) 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel je také označován jako Rentabilita celkového kapitálu RCK a jeho hodnota  

by měla být větší než průměrná úroková míra z přijatých dluhů.  

 

     (6) 

 

Ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv generovat zisk.  

 

3.2.6 Ukazatelé aktivity 

Obrat aktiv  

Obrat aktiv ukazatel nám měří efektivnost využívání celkových aktiv. Výsledná hodnota nám 

ukáže, kolikrát podnik obrátí svá celková aktiva za rok. Pro větší objektivitu je nutno 

porovnat výslednou hodnotu s odvětvovým srovnáním. 

 

    (7) 

 

Obrat dlouhodobého majetku 

Chceme-li znát efektivnost využívání dlouhodobého majetku (budov, strojů, zařízení), 

využijeme tohoto ukazatele. Tento ukazatel nám vyjádří, kolikrát se tento majetek obrátí  

v tržby za rok. Při rozhodování o nových investicích bychom měli tento údaj běžně využívat. 

Výsledná hodnota ukazatele zlepšuje stav dlouhodobého majetku, který je z velké části již 

odepsaný. Z toho důvodu je potřeba tento fakt zohledňovat. Firma, která pořizovala majetek  

a budovy před mnoha lety, může vykazovat lepší výsledky. V případě klesání této hodnoty 

může docházet ke zvyšování fixních nákladů (např. odpisy, údržba, oprava) a zvyšuje se tak 

citlivost na pokles tržeb. Při interpretaci tohoto ukazatele je proto potřeba opatrnosti. 
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     (8) 

 

Obrat zásob  

Kolikrát se zásoby v průběhu roku obnoví, zjistíme pomocí tohoto ukazatele. Je-li hodnota 

ukazatele příliš vysoká, signalizuje to stav neefektivního využívání financí, které má firma 

uložené v zásobách. Jedná se o tzv. utopené peníze, které mohly investovány jinak, a firma  

z nich mohla určitý výnos. 

     (9) 

Doba obratu zásob 

Tato doba nám určuje počet dnů, po kterou jsou zásoby vázány na skladě až do okamžiku 

jejich spotřeby. Platí zde pravidlo, že pokud se obrátkovost zásob zvyšuje a doba obratu 

snižuje, pak je situace podniku dobrá. Firma by měla optimalizovat své zásoby. Nemělo  

by dojít k situaci, kdy je firma přezásobena (váže to finanční zdroje), stejně tak je nutno 

předejít situaci, kdy je z důvodu nedostatku zásob narušena plynulost výroby (ohrožení 

obchodu). 

 

      (10) 

 

Doba splatnosti (obratu) pohledávek  

Tento ukazatel vypočítává průměrný počet dní, za které má firma uhrazeny své pohledávky 

 

     (11) 

 

Doba splatnosti (obratu) závazků  

Nám stanovuje průměrný počet dní, které uplynou od vzniku závazků až po jejich uhrazení. 

 

    (12) 
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Pro firmu je efektivnější, převažuje-li nad průměrnou dobou splatnosti závazků průměrná 

doba splatnosti pohledávek. 

 

 

3.2.7 Ukazatelé zadluženosti 

Každá firma řeší svou existenci částečně financováním z cizích zdrojů (akcionáři, investoři),  

a to z toho důvodu, že cizí zdroje jsou levnější než zdroje vlastní a mohou být použity na jiné 

investice (modernizace strojového zařízení, nákup dalších nemovitostí, inovace). Ukazatel 

zadluženosti nám znázorňuje zadlužení firmy. Pokud je schopna firma si zachovat růst 

rentability, tak nemusí znamenat, že firma s vysokou zadlužeností má finanční potíže. V ČR 

je část úroku z cizího kapitálu daňově uznatelným výdajem, v praxi to znamená, že úroky 

zvyšují finanční náklady, dochází ke snížení účetního zisku a základu daně z příjmu. Také 

díky tomu se stává cizí kapitál pro podniky přitažlivým.  

 

Celková zadluženost  

V praktické části bude uplatněn tento výpočet pro stanovení zadluženosti analyzované firmy. 

Při výpočtu vzorce, kde v čitateli budou použity veškeré dluhy podniku a ve jmenovateli 

celková aktiva. Tento ukazatel je někdy pojmenován jako ukazatel věřitelského rizika, jelikož 

s jeho růstem roste i riziko, že věřitelé mohou přijít o investovaný kapitál, a to z důvodu 

nedostatečné solventnosti firmy. Současně k tomuto ukazateli je doplňující ukazatel 

vyjadřující poměr mezi vlastním jměním a celkovými aktivy. Jeho výsledná hodnota se uvádí 

v %. 

    (13) 

 

 

 

Ukazatel úrokového krytí  

Kolikrát celková produkce podniku pokryje veškeré úrokové platby z úvěrů, nám ukáže tento 

ukazatel. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat na hranici 3. 

 

    (14) 
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Doba splácení dluhů  

Výpočtem dostaneme dobu (v letech), za kterou je podnik schopen splatit své závazky. 

 

     (15) 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Znázorňuje tu část aktiv firmy, která financována dlouhodobými zdroji. Hledá optimální 

poměr mezi dlouhodobými a krátkodobými cizími zdroji. Do dlouhodobých cizích zdrojů 

zahrnuje i dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

 

     (16) 

 

 

3.2.8 Ukazatelé likvidity 

Pod pojmem likvidita si představujeme s jakou rychlostí je firma schopna přeměnit svůj 

majetek v peníze. Tento ukazatel porovnává, s čím se platí (znázorňuje čitatel) s tím,  

co je nutné zaplatit (znázorňuje jmenovatel). Chce-li se firma vyhnout platebním potížím, 

musí udržovat co nejlikvidnější prostředky, které mohou být vázané v oběžných aktivech, 

zásobách, pohledávkách a na účtu. Pro každý ze stupňů likvidity jsou doporučeny hodnoty, 

které by měly být plněny. Příliš vysoké hodnoty nám udávají, že je kapitál vázán v oběžných 

aktivech, tudíž nám negeneruje žádný dodatečný zisk. Pro firmu je tato skutečnost 

nehospodárná. Naproti tomu velmi nízké hodnoty ukazují, že se firma může nacházet  

na pokraji své existence. Je nutností sledování likvidity v delším časovém období, kdy nám 

vykazuje stabilnější hodnoty. 

 

Okamžitá likvidita 

Někdy tuto likviditu označujeme jako likviditu 1. Stupně, cash ratio. V ČR je doporučována 

jako nejvhodnější hodnota pohybující se okolo 0,6 a výše. Metodika ministerstva průmyslu  

a obchodu uvádí jako nejnižší kritickou hodnotu kolem 0,2. 

     (17) 
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Pohotová likvidita 

Někdy ji nazýváme jako likviditu 2. Stupně, acid test. V tomto ukazateli ponecháváme  

v čitateli jen peněžní prostředky představující krátkodobé pohledávky očištěné od těžko 

vymahatelných a pochybných pohledávek, jež by zlepšovaly hodnotu ukazatele, krátkodobé 

cenné papíry. Výsledek této hodnoty by se měl pohybovat v rozmezí 1-1,5. 

 

     (18) 

 

Běžná likvidita 

Někdy nazývaná jako likvidita 3. stupně či current ratio. Ukazatel této likvidity ukazuje, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky firmy. Čím vyšší hodnoty dosáhneme, 

tím je větší předpoklad schopnost firmy splatit své závazky včas.  Je doporučováno, aby se 

hodnota pohybovala v rozmezí 1,5-2,5. 

 

     (19) 

 

Čistý pracovní kapitál 

Někdy se také nazývá jako provozní kapitál. Čistý pracovní kapitál je podíl mezi oběžnými 

aktivy a krátkodobými závazky. [12] Jeho stav naznačuje platební schopnost firmy. Jestliže 

firma vykazuje kladnou hodnotu čistého pracovního kapitálu, je společnost schopná splnit své 

krátkodobé (okamžité) závazky, společnost si vytváří finanční rezervy. Jestliže, však je 

hodnota čistého pracovního kapitálu záporná, nachází se společnost ve stavu, že nemá dost 

finančních prostředků na úhradu svých závazků a dochází k čerpání dlouhodobých aktiv. 

Hodnota čistého pracovního kapitálu je ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří ukazatel 

doby splatnosti krátkodobých závazků a pohledávek, doba obratu zásob. Dále však také 

skutečnosti, které společnost nemůže sama ovlivnit, jako např. stabilitu trhu, konkurenci  

a daňovou legislativu. Čistý pracovní kapitál vztažený k aktivům ukazuje, jakou rezervu  

si společnost tvoří pro potenciální platební neschopnost. Na druhou stranu by však tyto 

rezervy neměly být příliš vysoké, aby nevznikal dojem, že společnost neumí efektivně 

hospodařit s volnými finančními prostředky.[13] 
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Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky představují rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky  

a okamžitě splatnými závazky, přičemž pohotovými peněžními prostředky se rozumí peníze  

v hotovosti a na běžných účtech, někdy se mohou zahrnout i jejich ekvivalenty jako směnky, 

šeky, krátkodobé termínové vklady, krátkodobé cenné papíry, neboť v podmínkách 

fungujícího kapitálového trhu jsou rychle přeměnitelné na peníze. Výhodou ukazatele tohoto 

typu je jeho nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. Může však být 

ovlivněn časovým posunem plateb ve vztahu k okamžiku zjišťování likvidity zadržením, nebo 

naopak dřívějším uskutečněním plateb.  

ČPP= pohotové peněžní prostředky-okamžitě splatné závazky [10] 

 

Souhrnné indexy hodnocení 

Hlavní úlohou Souhrnných indexů hodnocení je vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové 

finančně-ekonomické situace a výkonnosti společnosti za pomoci jediného čísla. Tyto indexy 

jsou však vhodné jen jako rychlé a globální srovnání řady firem a mohou sloužit jako 

orientační podklad pro další hodnocení, mají pouze nízkou vypovídací schopnost. 

Čím více ukazatelů, tím detailnější zobrazení situace ve společnosti. Pak se, ale může stát,  

že příliš mnoho ukazatelů může ztížit orientaci, což může vést ke zkreslení pohledu  

na společnost. Funkční model má za úkol vysvětlit: 

- vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření 

- ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje 

- poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů. 

 

3.2.9 Kapitálová struktura  

Kapitálová struktura podniku je struktura zdrojů, tj. pasiva, za které společnost pořídila svůj 

majetek, tj. aktiva. Tyto zdroje mohou být vloženy do podniku přímo podnikatelem resp. 

vlastníky firmy a v tomto případě, pak hovoříme o vlastním kapitálu. Jestliže společnost 

využívá některé své zdroje poskytnuté věřiteli (např. od bank), jedná se o cizí kapitál.[15] 

Celková velikost kapitálu závisí na více okolnostech, především na:  

- velikosti podniku – obecně platí: čím větší podnik, tím větší kapitál vyžaduje, 
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- stupni mechanizace, automatizace, robotizace – čím vyšší použití techniky, tím větší kapitál, 

- na rychlosti obratu kapitálu – čím rychlejší obrat, tím menší kapitál, 

- na organizaci odbytu – podnik s vlastní prodejní sítí vyžaduje vyšší kapitál než prodej přes 

jiné firmy. [16] 

Použité zdroje (pasiva) pro financování majetku (aktiv) by měl také odpovídat stupni likvidity 

jednotlivých druhů majetku (tj. možnosti jejich převodu na peněžní prostředky). 

Rychle likvidní aktiva je možné krýt krátkodobými závazky, naopak dlouhodobá aktiva  

je vhodnější financovat dlouhodobým kapitálem (vlastním i cizím). Jestliže je dlouhodobým 

kapitálem kryt i krátkodobý majetek, je využití tohoto kapitálu nehospodárné, dochází  

ke snížení celkové efektivnosti činnosti podniku a jedná se o překapitalizovaný podnik. 

V opačném případě, kdy se naopak krátkodobý cizí kapitál podílí na krytí dlouhodobého 

majetku, jedná se o podkapitalizovaný podnik. [14] K této situaci dochází nejčastěji  

např. v období expanze, kdy společnost výrazně rozšiřuje výrobu a prodej, což je spojeno  

s růstem aktiv, která nejsou kryta vhodnými finančními zdroji. Firma se pak naproti tomu 

zadlužuje u svých dodavatelů a následně dochází ke krytí krátkodobým cizím kapitálem  

i dlouhodobého majetku. Podnik se v důsledku této situace může dostat do platební 

neschopnosti. 

V okamžiku, kdy dochází k růstu zadlužení u dodavatelů má možnost společnost nahradit 

financování ze strany dodavatelů krytím ze strany finančních ústavů formou bankovních 

úvěrů. Věřitelé však při vyšším zadlužení podstupují vyšší riziko, a proto požadují vyšší 

úroky z úvěru. I přesto se však obecně považuje financování cizími zdroji za levnější  

než financování zdroji vlastními.  

To je způsobeno také tím, že věřitelé podstupují při poskytování kapitálu do jisté míry menší 

riziko než majitelé akcií, popř. jiných forem vlastního kapitálu. Jednak je úrok z cizího 

kapitálu daňově uznatelným nákladem, což dividendy z akcií neumožňují, jelikož tyto  

se hradí až z nerozděleného zisku po zdanění.  

 

3.2.10 Vlastní kapitál   

Vlastní kapitál je jinak řečeno celkový objem vlastních zdrojů, kterými jsou kryta aktiva 

společnosti. Vlastní kapitál se mění podle výsledku hospodaření v jednotlivých letech, jeho 

vývoj sledují jak majitelé společnosti, tak i případně financující bankovní ústavy. Vlastní 

kapitál je tvořen těmito položkami: 
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Základní kapitál – je tvořen peněžními a nepeněžními vklady společníků. Někdy se nazývá 

základní jmění společnosti 

Kapitálové fondy – zahrnují emisní ážio (rozdíl mezi tržní a nominální hodnotou akcií), dary, 

dotace, rozdíly vzniklé z přecenění majetku 

Fondy ze zisku – zahrnuje zákonný rezervní fond (určený ke krytí ztrát), nedělitelný fond  

a ostatní fondy 

Výsledek hospodaření minulých let – jedná se o nerozdělený zisk z minulých období, případně 

neuhrazená ztráta z minulých let,  

Výsledek hospodaření běžného období – vykázaný zisk nebo ztráta aktuálně uzavíraného 

účetního období. 

 

3.2.11 Cizí kapitál  

Cizí kapitál je celkový závazek společnosti, který musí být v různě dlouhých časových 

horizontech uhrazen. Všeobecně se tvrdí, že cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál. Tento 

poznatek vyplyne i v praktické části diplomové práce. Dle doby splatnosti dělíme závazky 

 na krátkodobé cizí zdroje (splatnost do jednoho roku) a dlouhodobé cizí zdroje (splatnost 

delší než jeden rok). 

Krátkodobé cizí zdroje (kapitál) – obsahuje závazky se splatností do jednoho roku. Patří mezi 

ně krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské závazky, přijaté zálohy od odběratelů, půjčky, 

závazky k zaměstnancům (nevyplacené mzdy), závazky vůči státu (neuhrazené daně, sociální 

pojištění, atp.), výdaje příštích období (náklady hrazené v budoucnosti – např. leasingové 

splátky). [11] 

Dlouhodobé cizí zdroje (kapitál) – tvoří v převážné míře dlouhodobé bankovní úvěry, vydané 

podnikové dluhopisy, dluhy a jiné dlouhodobé závazky, např. pozastávky z titulu garancí. 

Rezervy – jsou určeny k financování výdajů v budoucnu, můžou krýt riziko z podnikání např. 

neodbytných pohledávek, kursových ztrát, atp. Mohou být, ale také tvořeny na opravy budov  

a zařízení, které společnost plánuje. Jsou vytvářeny ze zisku, tímto se liší od rezervních fondů.  

 

Využití cizího kapitálu v praxi:  

Většina poskytovatelů cizích zdrojů chce znát účel jejich využití. Cizí zdroje společnosti 

využívají podniky k překlenutí krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji 

(kontokorentní úvěry). Dále se využívají k financování oběžných aktiv, jako jsou zásoby, 

nebo pohledávky z obchodního styku (revolvingové úvěry). A samozřejmě se ve vysoké míře 
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využívají k financování dlouhodobých aktiv, pořízení nových technologií, nemovitostí  

nebo oprav nemovitostí (dlouhodobé investiční úvěry). Jak již bylo zmíněno, tyto cizí zdroje 

mohou být mnohdy levnější než využití vlastního kapitálu, uhrazené úroky mohou pomoci 

snížit i daňový základ.  

 

Výhody použití cizího kapitálu  

- podnikatel nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem nezbytným k založení 

podniku, jeho provozu nebo dalšímu rozvoji  

- cizí kapitál je většinou levnější než vlastní kapitál (akcionáři nesou největší riziko)  

- použitím cizího kapitálu nevznikají věřiteli žádná práva k podniku jako takovému, 

poskytovatelé cizího kapitálu mohou vyvíjet nepřímý tlak na finanční řízení ve společnosti, 

nemají ale významnější vliv na běžný chod společnosti  

- cizí kapitál přináší zlevnění nákladů na celkový kapitál až do určité míry zadluženosti  

- s použitím cizího kapitálu je spojen daňový efekt (Úroky z cizího kapitálu jako součást 

nákladů snižují zisk, ze kterého se platí daň, tím snižují daňové zatížení podniku. Výsledná 

výnosnost vlastního kapitálu se zvýší) a působení tzv. finanční páky (Finanční páka umožňuje 

zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře 

podniku. Je-li úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití cizího kapitálu zvyšuje 

výnosnost vlastního kapitálu. Naopak, kdyby byla úroková míra vyšší než výnosnost aktiv, 

pak by využití cizího kapitálu snižovalo výnosnost vlastního kapitálu). [7] 

 

Nevýhody použití cizího kapitálu  

- cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu  

- každý dluh je dražší a je obtížnější jej získat, dostupnost cizího kapitálu je silně ovlivněna 

ratingovým ohodnocením společnosti - při sjednání úvěru jsou společnosti často nuceny 

vystavovat záruky za poskytnutí úvěru, nejčastěji ve formě zástavy svých aktiv, výjimečně  

i budoucích zisků  

- vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které musí být přizpůsobeno 

věřitelům  

- s růstem zadluženosti roste i úroková míra v důsledku rizikovosti pro věřitele (typicky pro 

banky)  

- s růstem zadluženosti může růst i požadavek akcionářů na vyšší dividendu pro akcionáře  

v důsledku vyšší rizikovosti jejich investice. [7]   
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Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem  

Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem se u různých podniků různí. Závisí na odvětví,  

ve kterém podnik pracuje (v průmyslových podnicích většinou převládá vlastní kapitál,  

u obchodních je poměr cca 50 : 50, u peněžních podniků výrazně převládá cizí kapitál),  

na struktuře majetku (čím vyšší podíl dlouhodobého majetku, tím vyšší podíl vlastního, resp. 

dlouhodobého cizího kapitálu), na subjektivním postoji podnikatele nebo manažerů,  

na úrokové míře bank (ta je závislá na vládní politice), na výnosnosti podniku (čím je vyšší 

výnosnost podniku, tím větší cizí kapitál a vyšší úrokovou míru si může dovolit), na stabilitě 

tržeb a zisku (podnik s rostoucími tržbami a ziskem si může dovolit větší zadlužení, naopak 

podnik s odbytovými potížemi musí další úvěr pečlivě zvážit). Lze shrnout, že použití cizího 

kapitálu v případě, že podnik vydělává více, než stojí úroky z vypůjčeného kapitálu, působí 

jako páka, kterou management podniku zvedá výnosnost vlastního kapitálu, tím však 

současně zvyšuje i jeho rizikovost. Toto působení cizího kapitálu je nazýváno finanční páka. 

 

3.3 Kapitálová struktura společnosti dle různých teorií 

3.3.1 Smysl optimalizace kapitálové struktury 

Pasivní strana rozvahy zahrnuje v první řadě strukturu vlastních a cizích zdrojů financování, 

při podrobnějším zkoumání se můžeme dostat také ke struktuře jednotlivých složek cizích 

zdrojů. Jedna ze základních otázek zní, má-li se kapitálovou strukturou podniku vůbec smysl 

zabývat. S vývojem kapitálové struktury se tyto odpovědi odlišují.  

Autoři Franc Modigliani a Merton Miller se v článku, Náklady kapitálu, podnikové finance  

a teorie investování, hned na prvních stranách zamýšlejí nad vlivem dluhu na zisk a tržní 

hodnotu společnosti. Tento článek je považován za prvopočátek problematiky optimalizace 

kapitálové struktury. Postupně se potom od kriteria zisku odklánějí a přiklání se k tržní 

hodnotě. Jak již bylo uvedeno, žádný ze zdrojů financování firemních činností není zadarmo. 

Všechny finanční zdroje mají své náklady, mohou být u jednotlivých druhů těchto zdrojů 

různě veliké, stejně tak mohou být různě veliké i u různých firem. Náklady finančních zdrojů 

ovlivňují zisk firmy za běžné účetní období, čímž mohou mít také dopad na výši 

nerozděleného zisku. Ten je součástí vlastního kapitálu, dochází tedy k ovlivnění tržní 

hodnoty firmy.  
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Hledáme-li odpověď na otázku, zda má smysl se zabývat optimalizací kapitálové struktury, 

tak ekonomická teorie spatřuje jako základní souvislost, zda může změna struktury zdrojů 

financování ovlivnit výši jejich nákladů a tržní hodnotu společnosti. 

 

Pro účely stručného představení v rámci diplomové práce byly zvoleny následující teorie: 

 

Statické teorie 

- Teorie Modiglianiho a Millera 

- Klasická teorie kapitálové struktury 

- Kompromisní teorie kapitálové struktury  

 

Dynamické teorie 

- Teorie hierarchického pořádku 

- Teorie čtyř dimenzí 

3.3.2 Statické teorie 

Teorie Modiglianiho a Millera (M-M) 

M-M tvrzení I. => průměrné náklady kapitálu jsou za určitých předpokladů nezávislé na 

kapitálové struktuře. Toto tvrzení vychází z předpokladů, že: 

- Existuje dokonalý kapitálový trh 

- Neexistuje zdanění podniku 

- Neexistují náklady úpadku 

- Všichni investoři očekávají stejnou velikost zisku před zdaněním a úroky 

Z výše uvedených předpokladů dle M-M tvrzení I. vyplývá, roste-li zadluženost, náklady 

dluhu zůstávají stejné, náklady vlastního kapitálu rostou a průměrné náklady kapitálu 

zůstávají stejné. 

 

M-M tvrzení II. => opraveno o faktor daně ze zisku. Tento faktor významně ovlivňuje 

kapitálovou strukturu: průměrné náklady s úrovní zadluženosti klesají v důsledku úrokového 

daňového štítu, tržní hodnota firmy roste => tvrzení M-M II. Směřuje k extrémní zadlužené 

kapitálové struktuře, nepočítá se s vlivem nákladů finanční tísně, díky čemuž dochází  

ke zvýšení stupně rizika a od určité výše zadlužení také k rostoucím nákladům dluhu => 

vracíme se zpět k „U“ křivce nákladů kapitálu. 
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Klasická teorie kapitálové struktury 

Tato teorie kapitálové struktury vychází z průměrných nákladů kapitálu. Složení kapitálu 

podniku, při kterém jsou průměrné náklady kapitálu podniku minimální, považujeme  

za kapitálovou strukturu optimální. Za předpokladu stabilních očekávaných výnosů je možné 

bod minimálních průměrných nákladů kapitálu podniku ztotožnit s maximalizací tržní 

hodnoty podniku. Optimální kapitálovou strukturu podniku můžeme také definovat  

jako takové složení kapitálu, maximalizující tržní hodnotu firmy. Průměrné náklady kapitálu 

podniku vykazují tvar tzv. „U“ křivky, nejprve s rostoucím dluhem klesají, přičemž dosáhnou 

minima a poté se začínají opět zvyšovat. Optimální poměr dluhu ve vztahu k celkovému 

kapitálu, tedy optimální kapitálovou strukturu představuje bod minimálních průměrných 

nákladů. 

Klasická teorie vychází z předpokladů: 

- náklady dluhu jsou nižší než náklady vlastního kapitálu – věřitelé obecně podstupují nižší 

riziko než akcionáři, z toho důvodu požadují nižší výnosnost ze zapůjčených prostředků. 

Úroky z cizího kapitálu navíc snižují základ zdanění. 

- náklady dluhu s růstem zadlužení stoupají – věřitelé podstupují vyšší finanční riziko, z toho 

důvodu vyžadují vyšší úrok. 

- s rostoucí zadlužeností podniku stoupají nejen náklady cizího dluhu, ale i náklady vlastního 

kapitálu => při vyšším zadlužení majitelé akcií pociťují vyšší riziko, z toho důvodu požadují 

zvyšování výnosnost akcií. Průměrné náklady kapitálu jsou výdajem, který podnik musí 

uhradit za získání všech druhů kapitálu. Jedná se v první řadě o úrok, tj. cenu za použití 

kapitálu věřitelů, ve kterém je zohledněn i faktor zdanění, a dále pak o požadovaný výnos 

akcionářů. Celkový výsledek je závislý nejen na těchto složkách (na úroku a na požadovaném 

výnosu akcionářů), ale i na struktuře kapitálu, tj. v jakém poměru podnik k financování svých 

potřeb využívá vlastní a cizí kapitál; se změnou kapitálové struktury se mění i výsledná 

hodnota průměrných nákladů. 

Výše nákladů jednotlivých druhů kapitálu je ovlivněna hlavně dobou splatnosti kapitálu, 

stupněm rizika podstupovaným investorem, způsobem úhrady nákladů kapitálu. Průměrné 

náklady celkového podnikového kapitálu se stanoví jako vážený aritmetický průměr nákladů 

jednotlivých druhů kapitálu, kde vahou je podíl příslušného kapitálu na celkovém 

podnikovém kapitálu. 
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Kompromisní teorie kapitálové struktury 

Tato teorie vnímá volbu kapitálové struktury jako kompromis mezi úrokovým daňovým 

štítem (ten do určité míry snižuje průměrné náklady kapitálu) a náklady finanční tísně, 

zvyšující průměrné náklady kapitálu. V tom se shoduje s klasickou teorií optimalizace 

kapitálové struktury. Za optimální je považováno takové složení kapitálu, při němž daňový 

štít co nejvíce převyšuje náklady finanční tísně. Současně však kompromisní teorie 

zdůrazňuje podstatný vliv výše a stability podnikového zisku a charakteru hmotných aktiv  

na úvahy o kapitálové struktuře. Firmy s vyššími a stabilními zisky, bezpečnými hmotnými 

aktivy si mohou dovolit vyšší podíly dluhu na celkovém kapitálu oproti firmám s nízkým 

kolísajícím ziskem a rizikovějšími aktivy. 

 

3.3.3 Dynamické teorie 

Teorie hierarchického pořádku 

Jedná se o dynamickou teorii, která je protikladem k modelu M-M i vůči všem verzím modelu 

M-M. Teorie hierarchického pořádku má jinou filozofii, související s jiným úhlem pohledu na 

daný problém, než předešlé teorie. U této teorie není cílem optimalizace kapitálové struktury 

vůbec. Tato teorie vysvětluje, z jakého důvodu podniky s vysokým ziskem si půjčují nejméně. 

Je to způsobeno dostatkem vnitřních fondů na pokrytí svých investičních záměrů, není tedy 

potřeba cizí finance. Ty podniky, které mají nedostatek vnitřních zdrojů, vydávají dluhopisy. 

Teorie hierarchického pořádku tvrdí, že podniky volí při financování svých potřeb cestu 

nejmenšího odporu, nesnaží se tudíž o nejlepší finanční rozhodnutí. Při určování optimální 

kapitálové struktury je významným rysem zdůraznění iracionálních faktorů. Tato teorie 

racionální faktory nepopírá, ovšem při rozhodování o optimální kapitálové struktuře je podnik 

posuzován komplexněji, rozhodnutí nezávisí jen na základě posouzení nákladů na tu či onu 

strukturu kapitálu, ale posuzuje se i z pohledu iracionálních reakcí okolí.  

 

Teorie čtyř dimenzí (Teorie R. A. Brealyho a S. C. Myerse) 

Teorie Brealyho a Myerse o čtyřech dimenzích kapitálové struktury zdůrazňuje, že snaha  

o vytvoření optimální kapitálové struktury musí respektovat čtyři základní dimenze a to sice: 

- daně (podnik by si měl brát úvěr pouze tehdy, může-li využít daňový štít – tj. je ziskový) 

- riziko (se stoupající rizikovostí podnikatelského odvětví, by mělo být zadlužení firmy 

menší) 
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- typ aktiv (firma s převažující mírou nehmotných a hůře likvidních aktiv by se neměla 

zadlužovat)  

- finanční volnost (firma by se měla snažit o co největší objem finančních zdrojů na nové 

investiční příležitosti). [16] 

 

Jinými slovy řečeno, je doporučováno, aby se více zadlužovala firma, která očekává zisk  

a bude platit daně, dále pak firma s menším rizikem podnikání, firma s převážně hmotnými 

aktivy a firma, která neočekává volné finanční příležitosti.  

 

Jak jsem však již výše uváděla, z hlediska hodnocení kapitálové struktury firmy, zajímá 

bankovní ústav objem cizích zdrojů ve vztahu k vlastním zdrojům. Financující banka nehledá 

optimální kapitálovou strukturu, ale hodnotí firmu jako celek a následně řeší samotné 

financování investiční akce. 

 

3.4 Návrhy způsobů financování investičních akcí  

Realizace vlastního pneuservisu je poměrně velká investiční akce a to jednak s přihlédnutím 

k nutnosti pořídit celou technologii pneuservisu, ale také při zohlednění nutnosti stavebních 

úprav v budovách určených pro realizaci tohoto projektu. 

V takovém případě je nutné posoudit vhodnost všech možných způsobů jejího financování. 

Na základě podnikatelského záměru se očekává finanční náročnost na úrovni cca 5,5 mil. Kč, 

což je pro společnost ELSPOL, s.r.o. výdaj značného objemu.  

Základní možností je využití vlastních zdrojů, jejichž objem je však limitován finančními 

možnostmi a způsobem hospodaření firmy, tvorbou zisku a získáváním zakázek pro svou 

činnost.  

Dalším způsobem financování investičních akcí těchto rozsahů je využití cizích zdrojů, mezi 

něž patří zejména střednědobé a dlouhodobé úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. 

Cizí zdroje jsou však úzce spojeny s úrokovými náklady, dobou splatnosti, způsobem zajištění 

a doložením schopnosti splácení dluhové služby.  

Poslední variantou je využití dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU. Čerpání dotace 

bývá provázáno s požadavkem na zajištění finančních prostředků ke spolufinancování 

projektu, což může být doloženo vlastními nebo cizími zdroji.  
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3.4.1 Možnost financování z vlastních zdrojů  

Využití vlastních zdrojů je navázáno na hospodaření firmy a tvorbu zisku v jednotlivých 

letech. Na samotné hospodaření má velký vliv získávání zakázek, které jsou pro firmu 

ziskově zajímavé. Díky velkému množství kladných referencí má firma poměrně slušné 

vyhlídky na další fungování a tvorbu zisku. Tato varianta tak spočívá ve vytváření kladného 

hospodářského výsledku a střádání takto získaných prostředků do doby, než bude celý obnos 

naspořen.  

Další možností, jak získat finanční prostředky je také prodej majetku. Problém firmy 

ELSPOL, s.r.o. je, že nemá zbytný majetek, který by byl vhodný k prodeji a výnos z jeho 

prodeje by mohl být využít k financování realizace pneuservisu. 

 

3.4.2 Možnost financování z cizích zdrojů  

Dalšími zdroji hojně využívanými firmami k financování svých investičních akcí, patří 

střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry čerpané u peněžních ústavů, návratné finanční 

výpomoci a půjčky z nefinančních institucí. 

 

 

Bankovní úvěry  

Bankovní úvěry dnes firmám poskytuje velká část finančních ústavů. Financující banky 

poskytují standardní krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé úvěry. Délka splatnosti úvěru 

je vždy závislá na předmětu financování. K financování oběžných aktiv (pohledávky, zásoby) 

jsou ve většině případů využívány krátkodobé úvěry, např. revolvingové nebo kontokorentní 

úvěry. V některých odůvodněných případech se dají použít i střednědobé úvěry s postupným 

splácením jistiny. K financování investičních akcí se pak nejčastěji používají středně a 

dlouhodobé investiční úvěry. Zde je splatnost úvěru dána jednak typem investice, ale také 

samotnou tvorbou hospodářského výsledku ve firmě.  

Jedním z hlavních ukazatelů posuzovaných bankami ve schvalovacích procesech je i ukazatel 

kapitálové struktury, který velmi spolehlivě ukazuje poměr cizích a vlastních zdrojů 

v Pasivech společnosti.   
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Tyto úvěry ve valné většině musí být zajištěny zřízením zástavního práva k majetku firmy  

ve prospěch úvěrující banky. V okamžiku, kdy financující banka na základě provedených 

analýz usoudí, že podnikání společnosti a její hospodaření ve firmě je stabilní, přistoupí 

k samotnému financování společnosti.  

K zajištění návratnosti poskytnutých úvěrů jsou používána především aktiva společnosti,  

mezi něž patří nemovitosti, věci movité, pohledávky z obchodního styku, zásoby  

a v neposlední řadě také finanční prostředky na účtech klienta.  

K nemovitostem a věcem movitým zřizuje banka standardní zástavní právo, které je následně 

uvedeno v příslušném registru, tj. zastavené nemovitosti jsou evidovány v Katastru 

nemovitostí a zastavené věci movité jsou evidovány v Rejstříku zástav vedeném Notářskou 

komorou České republiky. 

Pohledávky z obchodního styku jsou zastaveny formou „Smlouvy o zřízení zástavního práva 

k pohledávkám“, přičemž se nejčastěji jedná o tzv. „tichou zástavu“, kdy odběratel klienta 

neví, že pohledávky za jeho firmou jsou předmětem zástavy. 

K zástavě zásob se přistupuje zřídkakdy, jelikož zástava věcí movitých vzniká buď zápisem 

do registru, nebo přijetím věci do svého vlivu, což u zásob vzhledem k své povaze není 

možné. Zápisem do registru by dlužník byl zbaven možnosti tyto zásoby prodat a případným 

odevzdáním zásob věřiteli by nastala stejná situace. Z toho důvodu jsou zásoby zastavovány 

pouze výjimečně a to formou „Smlouvy o zřízení zástavního práva k zásobám“, která však 

funguje pouze v teoretické rovině, je zde spoléháno na seriozní přístup dlužníka. 

Zřízení zástavního práva k peněžním prostředkům probíhá formou zablokování určité částky 

na účtu vedeném u financující banky a probíhá formou uzavření „Smlouvy o zřízení 

zástavního práva k pohledávce klienta za bankou“. Tento způsob zajištění se používá  

jako doplňkové zajištění a objem blokovaných finančních prostředků představuje pouze určité 

procento z hodnoty úvěru, např. 10 – 30 %.    

Firemní investiční akce, které jsou financovány za pomoci bankovních úvěrů, mohou jednak 

rozšiřovat podnikatelské aktivity firem, ale také mohou ve svém důsledku znamenat úsporu 

nákladů při zohlednění dlouhodobého hlediska a návratnosti investice.  

3.4.3 Možnost financování pomocí dotací  

Další možností financování investičních projektů firem jsou dotace, které jsou poskytovány 

prostřednictvím různých dotačních programů, které vyhlašují jednotlivá ministerstva, státní 

fondy, Evropská unie nebo kraje. Dotacemi rozumíme peněžní prostředky státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv, popř. strukturálních fondů EU, které se poskytují právnickým 
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nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Dotace tedy může být poskytnuta, ale i nemusí.  

Na její poskytnutí není právní nárok. Oprávnění poskytnout dotaci nebo návratnou finanční 

výpomoc je svěřeno pouze ústředním orgánům státní správy 

 

Prvním předpokladem pro získání dotace nebo návratné finanční výpomoci je Žádost o tuto 

dotaci. Rozhodnutí o poskytnutí vydává poskytovatel, přičemž toto musí obsahovat označení 

příjemce dotace, účel, na který je dotace poskytována a podmínky použití dotace. Příjemci 

dotace je vedle samozřejmé povinnosti dodržet podmínky použití dotace stanovena  

i povinnost dotaci s poskytovatelem ve stanovených termínech finančně vypořádat.  

Poskytnutá dotace může být odňata v případech, kdy dojde k porušení pravidel pro čerpání 

dotací, nebo se naplní jiné stanovené důvody. Řízení o odnětí dotace může být např. zahájeno, 

pokud dojde k vázání prostředků státního rozpočtu nebo ke zjištění, že údaje, na jejichž 

základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné či nepravdivé, případně došlo ke zjištění,  

že rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno v rozporu se zákonem.  

Nalezení vhodného a správného dotačního programu na financování realizace pneuservisu 

však není úplně snadné. Samotné žádání o dotaci je poměrně náročným a zdlouhavým 

procesem. Zpracování projektu, nastavení způsobu spolufinancování (vlastní resp. cizí 

zdroje), výběr dodavatele či zhotovitele, a pak přidělení samotné dotace, po které následuje 

následná realizace díla, trvá měsíce a někdy až roky od započetí přípravy akce. Tato dlouhá 

doba může investorovi i dalším subjektům, které se podílejí na realizaci projektu, přinášet 

různé problémy spojené se změnami na trhu v průběhu času.  

Přidělení dotace je podmíněno důkladnou přípravou projektu. Celková kvalita přípravy, 

zpracování a dostatečný rozsah těchto materiálů, má velký vliv na konečné hodnocení 

projektu a případné schválení žádosti o dotaci. Příprava těchto materiálů vyžaduje spolupráci 

mnoha odborností, proto je ideální přidělit jednotlivé části mezi příslušné odpovědné osoby 

(část obecná, technická, ekonomická apod.). Projekty zpracované nekvalitně 

 a tzv. „na koleně“ reálně snižují konečné hodnocení projektu a tím i šanci na přidělení 

dotace. 

 

Členství České republiky v Evropské unii jí umožňuje již ve druhém programovém období 

participovat ve společných politikách Evropské unie včetně politiky hospodářské a sociální 

soudružnosti. Česká republika má pro období 2014 - 2020 k dispozici přibližně 20,5 mld. 

EUR, což je zhruba 559,65 mld. Kč. Úspěšné čerpání a využití těchto finančních prostředků  

je podmíněno vynaložením dalších prostředků z vlastních nebo bankovních zdrojů. [17] 
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Financování z bankovních zdrojů musí respektovat veškeré detaily předložených projektů 

připravených k projektům financovaným dotacemi z evropských fondů. Na počátku je potřeba 

předfinancovat projekt nebo jeho část, jelikož dotace se vyplácejí až po dokončení projektu,  

a to i s několika měsíčním zpožděním. V této době však již financovaný subjekt musí 

fungovat ve standardním režimu, tj. hradit své závazky vyplývající z jeho činnosti.  

K předfinancování se obvykle využívá investičních úvěrů, které mají smluvně povoleny 

předčasné splátky v objemu očekávané dotace 
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4 ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE SPOLEČNOSTI  ELSPOL, s.r.o. 

4.1 Horizontální analýza 

Při posuzování žádosti o úvěr banka hodnotí dvě poslední uzavřená účetní období. Pro účely 

diplomové práce však považuji dva roky za nedostatečné, z toho důvodu horizontální analýzu 

provedu za období 2009 – 2012. V tomto okamžiku nemám k dispozici předběžné výsledky 

za rok 2013. Banka dále při posuzování horizontální analýzy zohledňuje i plány předložené 

klientem, které hodnotí z hlediska vývoje v minulosti a očekávání klienta na dobu splatnosti 

úvěru. Ve většině případů banka vyžaduje, aby plány na budoucí období byly alespoň  

na následující účetní období zčásti podloženy objednávkami, nebo dlouhodobými kontrakty. 

 

4.1.1 Rozbor a vývojové trendy položek majetkové struktury 

Majetková struktura společnosti ELSPOL, s.r.o. je z cca 55 % tvořena oběžným majetkem, 

což je především ovlivněno jejím předmětem podnikání, který z nevětší části představuje 

stavební činnost. Zde je patrný vliv pohledávek z obchodního styku, které firma eviduje  

ve svém účetnictví. Objem pohledávek je poměrně velký, to je dáno skutečností,  

že ve stavebnictví je zvykem dávat odběratelům poměrně dlouhou dobu splatnosti faktur. 

Tuto skutečnost později uvidíme i v ukazateli doby splatnosti pohledávek.  

Na majetkovou strukturu má také vliv objem zásob, jejichž polovinu tvoří nedokončená 

výroba (rozpracované zakázky, který se „přelily“ do dalšího účetního období).  

 

Zbývající část aktiv, cca 45%, pak tvoří Dlouhodobý hmotný majetek (Stálá aktiva), jejíž 

největší část tvoří stavby (sídlo firmy) a samostatné movité věci (stavební stroje a technologie 

nutné k realizaci stavebních zakázek). Jejich objem v čase klesá, což je dáno odepisováním 

tohoto majetku v účetnictví firmy. Pozemky vedené v účetní evidenci společnosti si trvale 

zachovávají objem, jelikož pozemky nepodléhají režimu odepisování. 

 

Z hlediska meziročního srovnání (2012 x 2011) je patrný pokles celkového objemu aktiv, toto 

je největší měrou způsobeno odepisováním dlouhodobého hmotného majetku. Přestože 

společnost investuje do obnovy strojního vybavení (meziroční nárůst objemu v období  

2010 x 2011) je dopad odpisů výraznější.  
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Tabulka1 Trendová analýza položek majetkové struktury (v tis. Kč) 

 

(v tis. Kč) 2010 2011 2012 12/11 12/10 

AKTIVA CELKEM 94 720 82 943 78 459 -5,41% -17,17% 

Dlouhodobý majetek 46 872 41 117 35 544 -13,55% -24,17% 

DNM 0 0 0 0,00% 0,00% 

DHM 46 872 41 117 35 544 -13,55% -24,17% 

DFM 0 0 0 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 47 346 41 271 42 527 3,04% -10,18% 

Zásoby 10 177 13 575 9 759 -28,11% -4,11% 

Pohledávky 23 505 26 731 30 551 14,29% 29,98% 

Finanční majetek 13 664 965 2 217 129,74% -83,77% 

Časové rozlišení 502 555 388 30,09% -22,71% 

PASIVA CELKEM 94 720 82 943 78 459 -5,41% -17,17% 

Vlastní kapitál 52 567 36 797 36 256 -1,47% -31,03% 

Základní kapitál 10 331 10 331 10 331 0,00% 0,00% 

Rezervní fond 836 836 836 0,00% 0,00% 

HV min.let 30 030 39 062 25 630 -34,39% -14,65% 

HV b. o. 11 370 -13 432 -541 -95,97% 104,76% 

Cizí zdroje 42 014 45 891 41 516 -9,53% -1,19% 

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

Závazky 25 729 27 987 22 004 -21,38% -14,48% 

Bankovní úvěry 16 285 17 904 19 512 8,98% 100,00% 

Časové rozlišení 139 255 687 0,00% 394,24% 

 

4.1.2 Rozbor a vývojové trendy položek finanční struktury 

V souvislosti s poklesem objemu aktiv, ( viz Tab. 1), se ve sledovaném období 2010 – 2012 

snížil i objem pasiv, konkrétně o 17 % (16,2 mil. Kč), přičemž nejvíce tento pokles ovlivnil 

objem vlastního kapitálu, který byl „spotřebován“ vykázanými ztrátami v průběhu 

sledovaného období. Méně už pokles objemu pasiv ovlivnil pokles cizích zdrojů,  

které se na hodnotě pasiv podílejí 52 %, které v daných letech klesly pouze o 0,5 mil. Kč. 

Důvodem je hospodářská krize, která výrazně zasáhla oblast stavebního průmyslu. Přestože 

společnost dokázala udržet objem tržeb nad úrovní 100 mil. Kč, došlo k poklesu o 38 mil. Kč, 

což je ve sledovaném období pokles o 27 %, nedokázala však již udržet ziskovost 

realizovaných zakázek a v průběhu zmíněných let realizovala ztráty. 
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Tabulka 2 Trendová analýza položek finanční struktury (v tis. Kč) 

 

(v tis. Kč) 2010 2011 2012 12/11 12/10 

Tržby za prodej zboží 1 067 0 0 0,00% 100,00% 

Výkony 142 012 117 080 104 332 -10,89% 100,00% 

Ostatní výnosy 0 99 0 100,00% --- 

VÝNOSY 143 079 117 179 104 332 -10,96% -27,08% 

Náklady na zboží 1 056 0 0 0,00% 100,00% 

Výkonová spotřeba 92 499 93 912 79 481 -15,37% -14,07% 

Nákladové úroky 1 333 904 814 -9,96% 100,00% 

Odpisy 7 674 8 048 7 148 -11,18% -6,85% 

Osobní náklady 25 661 28 184 21 106 -25,11% -17,75% 

Ostatní náklady 1 066 1 1 0,00% -99,91% 

NÁKLADY 129 289 131 049 108 550 -17,17% -16,04% 

 

 

4.1.3 Procentuální rozbor a vývojové trendy výnosových položek 

Z důvodu výše popsaného předmětu podnikání jsou výnosy tvořeny tržbami za prodej 

výrobků a služeb, které ve sledovaných letech 2010 – 2012 vykázaly, ( viz Tab. 2), razantní 

27% pokles, avšak v objemovém vyjádření se jedná o částku cca 38 mil. Kč. Tento pokles byl 

ovlivněn zvýšeným tlakem odběratelů na cenotvorbu stavebních firem. Vzhledem 

k pokračující hospodářské krizi je snahou všech firem se udržet na trhu téměř za každou cenu. 

Dle vyjádření majitele firmy se velmi často stává, že do výběrových řízení se přihlašují 

stavební společnosti i s cenami za hranicí rentability. Nezřídka se stalo, že firma na zakázce 

realizovala čistou ztrátu a to z důvodu snahy, získat práci pro své zaměstnance, aby nemuselo 

docházet ke snižování stavů.   

Vzhledem k předmětu podnikání je z hlediska posuzování výnosových položek už možnost 

řešit pouze tržby za prodej zboží, které se ve výkazech společnosti objevují pouze sporadicky 

a u firmy ELSPOL, s.r.o. se objevila mimořádně pouze v roce 2010. Ve výkazech se objevuje 

pouze prodej dlouhodobého majetku a materiálu, ve kterém společnost účtuje jednak prodej 

nepotřebného materiálu, dále prodej opotřebovaných strojů, které jsou v čase nahrazeny 

novými.  

Celková hodnota výnosů zaznamenává klesající trend, což se majitel snaží průběžně řešit 

získáváním nových zakázek, a který se snad společnost v letošním roce podaří zastavit. 
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4.1.4 Procentuální rozbor a vývojové trendy nákladových položek 

Hlavní předmět podnikání, přesněji řečeno celkové výkony, se logicky promítly  

i do nákladové struktury společnosti ELSPOL, s.r.o., která je cca ze 74 % tvořena výkonovou 

spotřebou, což znamená především spotřebu materiálu, energie a služeb,  

která v letech 2010 – 2011 vykazovala stabilní vývoj, ale v roce 2012 již reagovala  

na hospodářskou situaci a došlo k poklesu o 18 %, což v objemovém vyjádření znamená 

pokles ve výši 14,4 mil. Kč. 

Naopak v roce 2011 je patrný výrazný nárůst osobních nákladů. I přesto, že majitel 

společnosti ELSPOL, s.r.o. měl snahu udržet svůj personální stav, byl nucen zareagovat  

na vzniklou hospodářskou situaci a razantně snížil početní stavy zaměstnanců. Toto snížení  

se paradoxně projevilo zvýšením objemu osobních nákladů o 9,8% při srovnání 2010 x 2011, 

a to z důvodu vypláceného odstupného odcházejícím zaměstnancům. Razantnější snížení 

osobních nákladů, které bylo vyústěním personálních změn, je zřejmé ze srovnání  

let 2011 x 2012 kdy došlo k poklesu o 33,5%. 

 

V roce 2012 se náklady snížily především v položce výkonové spotřeby, které je způsobeno 

s poklesem stavební výroby. Dále je patrný druhý největší pokles v položce osobních nákladů, 

z důvodu vlivu snižování stavu zaměstnanců.  

Znatelný pokles je vidět také u odpisů, které klesly o 900 tis. Kč, z důvodu pozastavení 

obnovy strojního vybavení, základ pro odpisy byl v roce 2011 snížen. Je však zřejmé,  

že výnosy klesají rychleji než náklady, společnost musí reagovat na tuto skutečnost razantněji, 

aby dokázala smazat vytvořené ztráty a dostala se zpět do kladného hospodářského výsledku.  

 

4.1.5 Ukazatelé aktivity 

Na základě hodnoty obratu aktiv lze říci, že společnost ELSPOL, s.r.o. nevyužívá zcela 

ideálně svůj majetek vložený do podnikání. O této skutečnosti vypovídá poměrně nízká 

hodnota tohoto ukazatele, která říká, že 1,- Kč aktiv přinese společnosti tržbu ve výši 1,34 Kč 

(r. 2012), i ve srovnání s rokem 2010 a 2011 je patrný klesající trend, což je zapříčiněno 

razantnějším klesáním tržeb oproti klesajícímu trendu aktiv. Toto se také projevilo  

na zvyšující se hodnotě doby obratu pohledávek, která se oproti roku 2011 velmi razantně 

zvedla až o 22 dní, což je dáno situací na trhu stavebních zakázek.   
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Obrovský pokles objemů tržeb se projevil na hodnotě doby obratu pohledávek, které jsou 

společnosti zaplaceny až za 104 dnů (r. 2012), ale také tedy o více než 32 dnů později, ve 

srovnání s rokem 2010.  

Hlavním důvodem nárůstu doby splatnosti pohledávek je výrazně zhoršená platební schopnost 

odběratelů. Pravdou také je, že výpočet doby obratu pohledávek je ovlivněn skutečností, že ve 

výpočtu se projevují i dlouhodobé pohledávky, které mají splatnost delší než jeden rok. Tyto 

pohledávky jsou v ekonomických výkazech společnosti evidovány z důvodu poskytování 

dlouhodobých garancí ze strany společnosti ELSPOL,s.r.o. svým odběratelům z titulu záruky 

za dodané dílo. Tyto garance mají platnost 60 – 72 měsíců dle požadavku investora. Lze tedy 

po určitou dobu očekávat, že ukazatel doby obratu pohledávek bude mít dále rostoucí trend. 

Také ukazatel doby obratu (splatnosti) závazků byl ovlivněn klesajícím objemem tržeb. 

Majitel společnosti v roce 2012 dokázal za pomoci financování z finančních ústavů snížit 

objem závazků, (viz Tab. 3), a tím napravit tento ukazatel oproti roku 2010. Společnost 

ELSPOL, s.r.o. své závazky v roce 2012 hradila o 10 dnů rychleji než v roce 2011. 

 

Tabulka 3 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2010 - 2012 

  2010 2011 2012 

Obrat aktiv 1,55 1,43 1,36 

Doba obratu zásob 24,97 41,08 32,93 

Doba obratu pohledávek 57,66 80,89 103,08 

Doba obratu závazků 63,12 84,69 74,24 

 

 

4.1.6 Ukazatelé likvidity 

Z výkazů je patrná kolísající hodnota oběžných aktiv, zejména pak finančního majetku,  

který vykazoval výraznější výkyv než zásoby a pohledávky, především pak v meziročním 

srovnání 2010 x 2011, kdy došlo k poklesu cca o 13 mil. Kč. Těsně před koncem roku 2010 

obdržela společnost ELSPOL,s.r.o. jednorázovou úhradu za dokončenou investiční akci,  

a proto je k 31.12.2010 vykazován tak vysoký zůstatek na běžném účtu. Tento zůstatek  

má samozřejmě výrazný vliv na výpočet ukazatele okamžité likvidity, který tak v roce 2010 

dosahuje nejlepší hodnoty ve sledovaném období 2010 – 2012.  

Pokles hodnoty krátkodobého finančního majetku v roce 2011 vedl ke snížení ukazatele 

okamžité likvidity, ze které vyplývá, že společnost ELSPOL, s.r.o. je schopná z objemu 
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krátkodobého finančního majetku uhradit pouze 3 % závazků, zatímco z objemu oběžných 

aktiv je to více než 50ti násobek. Ze sumy pohledávek a krátkodobého finančního majetku 

pak 30ti násobek objemu závazků. Jak je patrné z obrázku 1, z hlediska ukazatelů běžné  

a pohotové likvidity vyplývá, že schopnost společnosti splácet své závazky je velmi slušná. 

 

  

 

Obrázek 1 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010 – 2012  

 

4.1.7 Ukazatelé zadluženosti 

Společnost ELSPOL, s.r.o. vykazuje poměrně vysokou úroveň zadluženosti, která v čase 

kolísá. Hlavním důvodem tohoto jevu je využívání kontokorentního úvěru u finančního 

ústavu, který společnost čerpá a splácí operativně podle potřeby.  

 

Celková zadluženost meziročně v letech 2010 – 2011 vzrostla o 11 %, a to z důvodu většího 

poklesu hodnoty aktiv ve srovnání s objemem cizích zdrojů. Z Tabulky 4 je zřejmé, že cizí 

zdroje převyšují objem vlastního kapitálu cca o 10%, z čehož vyplývá, že se společnost  

při financování své činnosti nespoléhá jen na cizí kapitál, ale díky vytvořenému vlastnímu 

kapitálu v minulých letech je schopna dostát svým závazkům. Ukazatel úrokového krytí 

poukazuje na skutečnost, že je společnost ELSPOL,s.r.o. není schopna z dosaženého 

hospodářského výsledku hradit nákladové úroky. [3] Je však zřejmé, že s ohledem  

na vykazované zůstatky finančního majetku, ale také s přihlédnutím k plánování cash-flow  

ze strany majitele, je společnost své závazky schopna splnit. [4] 
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Tabulka 4 Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2010 - 2012 

  2010 2011 2012 

Celková zadluženost 44% 55% 53% 

Míra zadluženosti 80% 125% 115% 

Ukazatel úrokového krytí 11,35 -13,89 -3,14 

 

 

4.1.8 Ukazatelé rentability 

Při pohledu na zhodnocování kapitálu vloženého do podnikání je zřejmé,  

že v letech 2011 a 2012 vlastní kapitál nepřináší žádný zisk, jelikož vlivem vytvořené ztráty, 

v obou sledovaných obdobích, se ani jeden z ukazatelů rentability nepřenesl přes hodnotu 

„nula“. V roce 2012 je již sice patrné, (viz Tab. 5), zlepšení oproti předchozímu roku,  

kdy se všechny ukazatele rentability přiblížili „nule“. O roce 2012 se tak dá trochu přeneseně 

říci, že 1,- Kč vlastního kapitálu přinese 0,01 Kč čisté ztráty.  

 

Z hlediska ukazatelů rentabilit je však rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 výrazně lepší. 

Vzhledem k tomu, že ukazatele rentability jsou vztaženy k objemu tržeb dosahovaných 

v jednotlivých obdobích, a proto že pokles tržeb v roce 2012 byl razantnější (o 10,9%) než 

pokles aktiv (o 5,41%) ve stejném období, je zřejmé, že ukazatel rentability aktiv vypadá 

v tomto období relativně „nejlépe“. [2] 

 

Tabulka 5 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010 - 2012 

  2010 2011 2012 

Rentabilita aktiv 0,16 -0,15 -0,03 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,22 -0,37 -0,01 

Rentabilita tržeb 0,077 -0,113 -0,005 
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Obrázek 2 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010 – 2012 

 

4.1.9 Čistý pracovní kapitál 

Při pohledu na tabulku 7 je zřejmé, že trend v oblasti pracovního kapitálu zaznamenal  

ve sledovaném období podobný vývoj jako ostatní hodnocené ukazatele.  

 

Tabulka 6 Přehled majetkové a kapitálové struktury (r. 2010 - 2012) 

(v tis. Kč) 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 94 720 82 943 78 459 

Dlouhodobý majetek 46 872 41 117 35 544 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 46 872 41 117 35 544 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 47 346 41 271 42 527 

Zásoby 10 177 13 575 9 759 

Pohledávky 23 505 26 731 30 551 

Finanční majetek 13 664 965 2 217 

Časové rozlišení 502 555 388 

PASIVA CELKEM 94 720 82 943 78 459 

Vlastní kapitál 52 567 36 797 36 256 

Základní kapitál 10 331 10 331 10 331 

Rezervní fond 836 836 836 

Hospodářský výsledek minulých let 30 030 39 062 25 630 

Hospodářský výsledek účetního období 11 370 -13 432 -541 

Cizí zdroje 42 014 45 891 41 516 

Rezervy 0 0 0 

Závazky 25 729 27 987 22 004 

Bankovní úvěry 16 285 17 904 19 512 

Časové rozlišení 139 255 687 

Zdroj: Výroční zprávy ELSPOL, s.r.o. [18] [19] [20] 
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Tabulka 7 Výpočet pracovního kapitálu  

  2010 2011 2012 

Pracovní kapitál v tis. Kč 13 197 -3 543 -692 

Procento krytí KD aktiv DD zdroji 29,26% -9,11% -1,83% 

 

 

Z  konečných výkazů společnosti je patrné, že z hlediska hodnocení vykazuje společnost 

kladný pracovní kapitál naposledy k 31.12 2010. V roce 2011 a 2012 již společnost vykazuje 

záporný pracovní kapitál v objemu -3.543 tis. Kč, resp. -692 tis. Kč. Tato skutečnost  

je z pohledu banky negativní informací, jelikož vypovídá o tom, že společnost krátkodobými 

zdroji kryje dlouhodobé aktiva. Vzhledem k vykazovanému objemu je poměr tohoto krytí  

na úrovni 9,11%, resp. 1,8%. V roce 2012 se dá říci, že není tato skutečnost pro firmu 

ohrožující.  

Tento stav může být do jisté míry ovlivněn čerpáním kontokorentního úvěru v objemu  

5 mil. Kč u ČSOB, který společnost využívá, a který není aktuálně použit na financování 

konkrétního aktiva. Vzhledem k tomu, že společnost podniká ve stavebnictví a přelom roku  

je pro stavební firmy problematickým obdobím z hlediska zakázek, je čerpání 

kontokorentního úvěru do jisté míry ospravedlnitelnou situací. Pak může opravdu krátkodobě 

dojít k výše popsané situaci. Hlavní vliv na záporný pracovní kapitál však má vytvořená 

ztráta. 

 

4.2 Hodnocení kapitálové struktury vybraného podniku dle různých teorií 

V průběhu této části budu zjišťovat, jakou kapitálovou strukturu vykazuje společnost 

ELSPOL, s.r.o. Pro účely tohoto hodnocení nebudu využívat všech teorií zmíněných 

v teoretické části, jelikož není smyslem této kapitoly stanovit optimální kapitálovou strukturu, 

ale pouze zjistit její skutečný stav. 

 

4.2.1 Hodnocení kapitálové struktury dle teorie Modiglianiho a Millera 

Tato teorie zohledňuje vstupní předpoklady, které však v případě firmy ELSPOL,s.r.o. 

nemůžeme při hledání optimální kapitálové struktury využít. Jak je uvedeno v teoretické části 

diplomové práce, je jedním z hlavních předpokladů skutečnost, že firma využívá financování 

prostřednictvím akcií a obligací, kterou jsou současně obchodovány na kapitálovém trhu. 
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Analyzovaná společnost je však ze 100 % vlastněna fyzickou osobou a navíc není ani 

akciovou společností, tudíž teorii Modiglianiho a Millera nemůžeme z těchto důvodů pro 

nalezení optimální kapitálové struktury firmy ELSPOL využít.  

4.2.2 Hodnocení kapitálové struktury dle Klasické teorie kapitálové struktury 

V teoretické části je uvedeno, že Klasická teorie kapitálové struktury vychází z průměrných 

nákladů kapitálu. Musím tedy zjistit náklady jak na cizí kapitál, tak na vlastní kapitál.  

V první řadě tedy zhodnotím skutečnou kapitálovou strukturu a uvedu postup výpočtu 

nákladů na kapitál (budu vycházet z účetních závěrek za období 2010 - 2012). V tabulce  6  

je uveden přehled pasiv, které budou vstupovat do výpočtu nákladů na kapitál (do výpočtu 

nákladů na kapitál dle níže uvedeného vzorce vstupuje u cizích zdrojů pouze úplatný kapitál, 

proto v tabulce 2 nejsou uvedeny položky pasiv jako např. závazky z obchodních vztahů 

apod.). 

 

U výpočtu nákladů na cizí kapitál používám metodu, která vychází z počátečních a konečných 

stavů bankovního úvěru a úrokových nákladů, které mají přímý dopad do hodnot nákladů  

na cizí zdroje. [10] 

 

NCK = úroky/(PS bankovního úvěru – KS bankovního úvěru)/2)  

 

 

Náklady na vlastní kapitál jsou odvozeny od nákladů na cizí kapitál, ke kterým přičtu 

rizikovou přirážku. Navrhuji použít přirážku na úrovni 2,0 % a to z důvodu vysokého objemu 

vlastního kapitálu. Přirážka se může pohybovat v intervalu 2,0 – 3,0 % [10]. V případě 

horších poměrů vlastního kapitálu a cizích zdrojů bych navrhla vyšší přirážku v rámci výše 

uvedeného intervalu. 

Tabulka 9 Výpočet nákladů na cizí kapitál (v tis. Kč) 

  2010 2011 2012 

Stav bankovního úvěru na začátku roku 22 559 16 285 17 904 

Stav bankovního úvěru na konci roku 16 285 17 904 19 512 

Nákladové úroky 1 333 904 814 

Úroková sazba úvěru  6,86% 5,29% 4,35% 

daňový efekt (1-T) 0,79 0,80 0,81 

Náklady na cizí kapitál 5,42% 4,23% 3,52% 
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Tabulka 10 Výpočet nákladů na vlastní kapitál 

  2010 2011 2012 

Náklady na cizí kapitál 5,42% 4,23% 3,52% 

Riziková přirážka 2,00% 2,00% 2,00% 

Náklady na vlastní kapitál 7,42% 6,23% 5,52% 

       

Tabulka 11 Výpočet průměrných nákladů kapitálu 

  2010 2011 2012 

NCK 5,42% 4,23% 3,52% 

CZ/VK + CZ 44,42% 55,50% 53,38% 

NVK 7,42% 6,23% 5,52% 

VK/VK + CZ 55,58% 44,50% 46,62% 

      

 

Při pohledu na tabulky 9,10,11 je zřejmé, že vážené průměrné náklady na kapitál dosahují 

relativně přijatelných hodnot. I z tohoto pohledu je patrné, že jak jsem již v teoretické části 

předesílala, tak skutečně jsou náklady na cizí kapitál nižší než náklady na vlastní kapitál. 

Přesto se obě hodnoty pohybují na úrovni blížící se běžné ceně bankovních úvěrů  

na finančním trhu. Při pohledu na vývoj hodnoty nákladů na cizí zdroje ve sledovaném 

období, je patrný klesající trend. Tato situace může být ovlivněna vývojem sazeb  

na mezibankovním trhu, které v čase klesají v závislosti na REPO sazbě vyhlašované ČNB. 

 

4.3 Popis projektu 

Společnost od devadesátých let podnikala v prostorách nemovitosti na ulici Harantova 

v centru Ostravy, kde bylo umístěno administrativní zázemí společnosti, sociální zázemí  

pro zaměstnance a několik malých dílen na zběžnou údržbu drobných stavebních strojů. 

Na základě rozhodnutí majitele společnosti byl v roce 2007 pořízen průmyslový areál 

v Řepištích nedaleko Frýdku - Místku, kde společnost získala velkou administrativní budovu 

se sociálním zázemím a dílnami, dále areál disponoval velkou zpevněnou plochu, na které lze 

bez problémů parkovat firemní stavební stroje a nákladní vozidla. Na koupi tohoto areálu 

získala společnost od ČSOB úvěr ve výši 4 mil. Kč, zbývající část v objemu 3,5 mil. Kč 

financovala z vlastních zdrojů. 

Současně zde firma provedla celkovou rekonstrukci areálu a postavila na střeše areálu 

fotovoltaickou elektrárnu.  
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Pro objekt na Harantově ulici, který se v průběhu následujících let postupně vyprázdnil, firma 

hledala další uplatnění.   

V souvislosti s každoročním přezouváním všech vozidel a poměrně časté opravy pneumatik 

v důsledku defektů vzniklých na stavbách realizovaných firmou ELSPOL,s.r.o., majitel začal 

zvažovat pořízení vlastního pneuservisu. Společnost disponuje více než padesáti vozidly  

a dalšími stavebními stroji, které firma musí přezouvat v rámci výměny sezónních pneumatik 

a případně zajišťovat výměny jetých nebo zničených pneumatik. Dle informací firemní 

ekonomky náklady na tyto služby představují ročně částku 150 – 200 tis. Kč.  

Cílem projektu je nově vybudovat moderní pneuservis, který bude sloužit nejen potřebám 

firmy, ale poskytne také komplexní servis široké veřejnosti přímo v centru Ostravy  

a obchodním partnerům společnosti ELSPOL, s.r.o. 

Prostřednictvím realizace tohoto projektu dojde k rozšíření podnikatelských aktivit 

společnosti a dále bude firma realizovat objem každoročních úspor.  

 

4.3.1 Záměr firmy a popis projektu 

V rámci realizace projektu musí společnost ELSPOL,s.r.o. pořídit kompletní technologii 

pneuservisu, jelikož samotné přezouvání nákladních vozidel je poměrně fyzicky náročné  

a není možné tuto službu realizovat na běžných strojích.  Současně je nutno v prostorách 

budovy na ulici Harantova provést nutné stavební úpravy. Tato budova v minulosti sloužila 

jako administrativní část firmy, byly zde umístěny i menší dílny k nutné údržbě drobného 

zařízení, které je firmou používáno. Tyto dílny však svými rozměry neodpovídají potřebám 

pneuservisu a jsou nutné stavební úpravy spočívající v rozšíření stávajících prostor, výstavba 

montážních jam, zabetonování patek pro technologii, přestavby sociálního zázemí pro 

zaměstnance a vybudování prostor pro zákazníky.   

Cílem projektu je docílit snížení nákladů na službu, kterou dnes firma aktuálně nakupuje 

od externích dodavatelů a dále využít možnost rozšíření svých služeb pro své obchodní 

partnery. Spolupracující společnosti nedisponují těmito technologiemi a samy využívají 

služeb externích pneuservisů. Vzhledem k navázaným obchodním a osobním vazbám mezi 

těmito společnostmi se dá, díky poměrně dobré znalosti jejich vozového parku, očekávat,  

že služby tohoto pneuservisu bude každoročně využívat 300 – 500 vozidel. Tato vozidla 

mohou z hlediska výnosu znamenat roční tržby na úrovni 1,0 – 1,5 mil. Kč se spočtenou 

40ti% ziskovostí. 
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Předpokládané náklady projektu budou následující: 

 

Tabulka 12 Rozpočet investiční akce (v Kč) 

Položka   rozpočtový náklad v Kč 

      

Zvedák osobních a dodávkových vozidel Prolift MAS 040                       397 377,00 Kč  

Zvedák nákladních vozidel MC 330                          61 928,00 Kč  

Stroj na vyvážení osobních pneu PROBALANCE 7425 PSL                       137 562,00 Kč  

Stroj na vyvážení nákladních pneu Haweka B9200 profi                       145 855,00 Kč  

Stroj na montáž a demontáž osobních pneumatik AS 963 T.I.10                       173 322,00 Kč  

Stroj na montáž a demontáž nákladních pneu TB126S 400V                       331 206,00 Kč  

2 ks Kompresor SEM STS 650-10                        187 854,00 Kč  

Vulkanizační zařízení  Vulcstar 700-S                       267 668,00 Kč  

Zkušební vana se zvedákem                        138 553,00 Kč  

Ostatní příslušenství                       200 000,00 Kč  

Servisní materiál                         50 000,00 Kč  

Technologie celkem                   2 091 325,00 Kč  

      

Rekonstrukce nemovitosti ul. Harantova                   2 500 000,00 Kč  

      

DPH 14%                       642 785,50 Kč  

      

Celkem za realizaci pneuservisu                    5 234 110,50 Kč  

Zdroj: Informace z podnikatelského záměru ELSPOL 

 

Jak je patrné, (viz Tab.12), celkové roční náklady na tuto službu představují pro firmu částku 

na úrovni cca 200 tis. Kč. Z těchto informací pak vyplývá, že návratnost celého projektu lze 

očekávat v horizontu do osmi let, (viz Tab.13). 

 

Tabulka 13 Výpočet návratnosti projektu 

Položka Objem v Kč 

Roční úspory nákladů cca                   200 000     

Očekávané roční tržby cca                 1 300 000     

Roční ziskovost projektu cca                   500 000     

Roční finanční přínos                    700 000     

    

Finanční nákladovost projektu                5 300 000     

    

Návratnost v letech       

(Nákladovost/ finanční přínos) 7,57 
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Výše uvedený výpočet nezohledňuje cenu zdrojů využitých k financování projektu, jelikož 

v tomto okamžiku není jasné, který ze zdrojů bude využit. Podle zdroje finančních zdrojů  

se adekvátně k nákladům na tyto zdroje prodlouží doba návratnosti celého projektu. V případě 

využití nejdražší varianty to může znamenat prodloužení návratnosti až na 10 let.   

 

4.3.2 Možné způsoby financování projektu  

V této podkapitole jsou navrženy možné způsoby či varianty financování realizace investiční 

akce Pneuservis ELSPOL,s.r.o. Investiční záměry lze financovat využitím jednoho zdroje 

nebo kombinací více zdrojů.  

Majitel společnosti ELSPOL zvažuje možnost financovat svou investiční akci kombinací 

vlastních a bankovních zdrojů. V takovém případě je základním úkolem vedení firmy najít 

nejvhodnější poměr vlastních finančních prostředků a bankovních úvěrů, ale současně 

neohrozit další fungování firmy přílišným zatížením splácením dluhové služby. 

 

Varianta 1 – kombinace vlastních a cizích zdrojů  

V této variantě je popsán dnes asi nejčastěji využívaný způsob financování investičních 

záměrů. Investor svůj záměr financuje kombinací vlastních a cizích zdrojů. Cizími zdroji jsou 

v tomto případě zdroje z bankovních úvěrů. Většina komerčních bank v České republice má 

připraveny programy pro financování investičních záměrů středních a malých firem,  

v tzv. segmentu SME. 

Financovaný subjekt musí vždy doložit určité procento vlastních zdrojů (nejčastěji 10 – 30 %) 

a zbývající část záměru je financována bankovním úvěrem. V tomto případě by se jednalo  

o investiční úvěr v objemu 3,5 – 4,0 mil. Kč.  

Pro financování tohoto typu záměru je vždy vhodné zvolit střednědobé nebo dlouhodobé 

investiční úvěry s minimální dobou splácení pět až patnáct let.  

Firma může využít úvěru u ČSOB nebo Komerční banky, kde má zřízeny bankovní účty. 

Pokud by požádala o úvěr u jiného peněžního ústavu, bylo by nutné, zde zřídit další běžný 

účet a přesměrovat část finančních toků. Banka si tímto způsobem ošetřuje možnost inkasa 

svých pohledávek z účtů financovaného subjektu.  

Firma ELSPOL, s.r.o. aktuálně využívá financování formou provozního bankovního úvěru  

u obou výše zmíněných finančních ústavů. V případě, že by se firma rozhodla jít cestou 

financování bankovním úvěrem, byla by díky svému hospodaření v nedávné minulosti  

pro bankovní ústavy spíše subjektem s nižší bonitou. Při konkretizování požadavku  
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na financování akce úvěrem by firma financovala cca 30 % hodnoty projektu z vlastních 

zdrojů. Z toho pak vyplývá, že firma by, z celkového objemu 5,3 mil. Kč, z vlastních zdrojů, 

financovala cca 1,6 mil. Kč a zbývající objem rozpočtu investice ve výši 3,7 mil. Kč by byl 

financován z bankovního úvěru. V případě úvěru se splatností 10 let a průměrné úrokové 

sazby cca 3,5 % p.a., roční splátka úvěru včetně příslušenství představuje částku cca 500 tis. 

Kč. Tato částka by pro firmu asi neznamenala zásadnější ohrožení hospodaření. Je však třeba 

přiznat, že aktuální ekonomická situace společnosti není pro banky zcela přijatelná.  

Je otázkou do jaké míry zohlední potenciální financující ústav skutečný ekonomický stav 

společnosti, míru zajištění, návratnost projektu a celkovou rizikovost financování pro banku. 

Je možné a asi i velmi pravděpodobné, že tato varianta nebude reálná díky postoji bankovních 

ústavů.  

 

Varianta 2 - kombinace dotačních a cizích zdrojů  

Tato varianta je založena na získání dotace z evropských fondů. Předpokládejme, že by firma 

mohla dostat dotaci ve výši 50 %, což představuje 2,6 mil. Kč, chybějících 2,6 mil. Kč je 

potřeba doinvestovat z vlastních zdrojů nebo z úvěru. Firma by mohla využít dlouhodobého 

úvěru, který by nebyl zásadním problémem a zátěží pro firemní Cash-flow. Např. úvěr  

se splatností do 10 let by představoval roční splátky cca 260 tis. Kč a s úrokovými náklady  

na úrovni cca 90 tis. Kč (v čase by tyto náklady klesaly). Celkový roční výdaj by se tak 

pohyboval na úrovni do 350 tis. Kč.  

Tento propočet je však až konečným stavem úvěru, jelikož celý investiční záměr je potřeba 

financovat jako celek. Zde je pak nutno ještě před samotným získáním dotace zajistit 

předfinancování celé investiční akce, na což by firma musela čerpat úvěr od bankovní 

instituce. Po přidělení dotace se získané finanční prostředky musí v souladu 

se Smlouvou o úvěru použít jakožto mimořádná splátka úvěru.  

Žádost o tuto dotaci však nebyla a ani nebude podána, jelikož aktuálně není vypsán žádný 

vhodný dotační program, který by se vztahoval na projekty tohoto typu. Jediný program,  

který by mohl být teoreticky k tomuto účelu využit je Operační program „Zaměstnanost“. 

Tento program však v současnosti nemá přesněji specifikované podmínky a tudíž se tato 

možnost financování v tomto okamžiku jeví jako nereálná. Podmínky by měly být známy 

v průběhu dubna až května 2014. [19] 
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Varianta 3 – vlastní zdroje  

V případě, že se firmě podaří udržet nastavený úsporný program, je předpoklad, že se vrátí 

k tvorbě zisku. Poté případně může díky vytvořenému hospodářskému výsledku začít 

hromadit vlastní finanční prostředky, které by mohly být použity k financování zamýšlené 

investiční akce. Je nutno přiznat, že díky ztrátám vytvořeným v posledních letech došlo 

k rozpuštění vytvořených finančních rezerv do provozu společnosti, ta je navíc nucena  

ve zvýšené míře využívat financování provozních potřeb prostřednictvím bankovních úvěrů.  

Firma tak díky výše uvedeným skutečnostem nedokázala obnovit své finanční rezervy  

na financování akce tímto způsobem, z toho důvodu se tato varianta financování z vlastních 

zdrojů není v současnosti reálná. 

 

Tabulka 13 Srovnání nákladů na vložený kapitál (v Kč) 

  Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

    Před dotací Po dotaci   

Objem vlastních zdrojů v Kč                1 600 000                    1 600 000                    1 600 000                    5 300 000     

v % 30% 30% 30% 100% 

Objem cizích zdrojů v Kč                3 700 000                    3 700 000                    1 100 000     0 

v % 70% 70% 20% 0% 

Objem dotačních zdrojů 0 0                2 600 000     0 

v % 0% 0% 50% 0% 

          

Celkové náklady akce                5 300 000                    5 300 000                    5 300 000                    5 300 000     

     

Náklady na vlastní zdroje           441 600   88 320           397 440       1 462 800 

Náklady na cizí zdroje           651 200 130 240           174 240                            - 

Náklady na využité zdroje       1 092 800 218 560                             571 680        1 462 800 

 

Srovnání nákladů na vložený kapitál, využití vlastních a cizích zdrojů a dotací, srovnání všech 

tří variant možností financování je uvedeno (viz Tab. 13). 

 

Výpočet Nákladů na využité zdroje je proveden na základě struktury využitých zdrojů. Při 

výpočtu se vychází z ceny zdrojů dle tabulky 9 a tabulky 10 pro rok 2012. Pro účely 

srovnatelnosti jsou náklady spočítány za období deseti let, jelikož ve Variantě 1 se počítá 

s využitím dlouhodobého úvěru s desetiletou splatností. Ve Variantě 2 jsou uvedeny náklady 

ve dvou položkách a to před přijetím dotace, tj. po dobu realizace projektu (cca jednoho roku) 

a ve druhé položce, tj. po přijetí dotace jelikož dotace se přiděluje až po úplném dokončení 

projektu. Celkové náklady na Variantu 2 tak tvoří součet nákladů před přijetím dotace  
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a po přijetí dotace, tj. částky 218.560,- Kč a částky 571.680,- Kč a celkové náklady se tedy 

rovnají částce 790 240,- Kč. 

4.4. Shrnutí a doporučení 

Na základě provedené analýzy finanční a ekonomické situace společnosti ELSPOL,s.r.o.  

se dá konstatovat, že tato situace je neuspokojivá, nedává příliš mnoho šancí na získání 

financování z bankovních zdrojů.  

Z hlediska posouzení celkových nákladů na využité zdroje a také z důvodu možnosti 

celkového snížení nákladové náročnosti projektu (při využití dotace), doporučuji využití 

dotačních zdrojů a kombinovat tyto zdroje se zdroji bankovními, resp. vlastními. 

V případě, že žádný z aktuálně vypsaných dotačních programů nebude pro financování 

investiční akce zcela vhodný, tak po provedeném rozboru kapitálové struktury a výpočtu 

nákladů jednotlivých druhů kapitálu je zřejmé, že jako nejvhodnější způsob financování 

představené investiční akce zůstává kombinace vlastních a cizích zdrojů poskytnutých 

bankovním ústavem.  

Každá banka uplatňuje vlastní metodiku posuzování návratnosti záměru a ekonomické 

a finanční situace klienta. Dá se však z obecného pohledu říci, že všechny banky posuzují 

standardní ekonomické ukazatele, včetně rozboru kapitálové struktury. Výpočet těchto 

ukazatelů a kapitálové struktury jsem v této práci představila.  

Je pak na rozhodnutí každé banky jak vyhodnotí vypočtené ukazatele, jak zhodnotí další 

související informace a jaké zaujme k žádosti stanovisko. Zda úvěr poskytne či nikoliv.  
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5. ZÁVĚR  

 

Společnost ELSPOL, s.r.o. patří v rámci regionu mezi významné stavební firmy,  

které spolupracují s nejvýznamnějšími subjekty v ostravském regionu. Mezi tyto subjekty 

patří města Ostrava a Havířov, Ostravské vodárny a kanalizace, ČEZ, RWE, atp. Společnost 

ELSPOL,s.r.o. je u těchto subjektů již dlouhodobě zavedena a má velké množství kladných 

referencí.  

Společnost ELSPOL,s.r.o. má snahu o rozvoj dalších podnikatelských aktivit a vzhledem 

k tomu, že vlastní téměř prázdné prostory v centru Ostravy, má také zájem na jejich 

smysluplném využití. Na základě těchto skutečností se majitel firmy začal zabývat myšlenkou 

realizace nového pneuservisu se zaměřením na nákladní vozidla a stavební stroje.  

Je samozřejmě otázkou, zda v této době, kdy je v tomto podnikatelském segmentu poměrně 

velká konkurence, má smysl realizovat takto zaměřenou investiční akci, byť s potenciálem 

nových tržeb z titulu rozšíření nabídky služeb. 

V případě nerealizování projektu, bude firma nucena udržovat prázdný objekt, v minimální 

míře zajišťovat jeho provoz. Tím bude nucena firma vynakládat finanční prostředky,  

které by bylo lepší využít v provozním financování společnosti. Nabízí se sice možnost tuto 

nemovitost prodat, ale tuto myšlenku majitel společnosti realizovat odmítnul, s odvoláním  

na nízké ceny nemovitostí na současném realitním trhu.  

 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat finanční analýzu společnosti ELSPOL, s.r.o. 

za období 2010 – 2012 a nalezení vhodného způsobu financování pro realizaci 

zamýšleného investičního záměru – realizace pneuservisu.  

Analýza společnosti byla řešena za pomoci vertikální a horizontální analýzy účetních výkazů, 

konkrétně pak rozvahy a výkazu zisku a ztráty, vypočtením standardních finančních 

ukazatelů. Mám tím na mysli ukazatele aktivity, likvidity, zadluženosti a rentability. Součástí 

této analýzy pak bylo i stručné zhodnocení kapitálové struktury společnosti ELSPOL,s.r.o.  

 

Na základě výpočtů v rámci diplomové práce bylo zjištěno, že všechny hodnocené ukazatele 

zaznamenaly v období 2010 – 2012 výrazný propad do záporných hodnot, což nesvědčí  

o dobrém finančním zdraví hodnocené firmy. Dále bylo na základě provedených výpočtů 

konstatováno, že v kapitálové struktuře společnosti ELSPOL,s.r.o. mají významné postavení 

cizí zdroje, především z důvodu klesajícího vlastního kapitálu vlivem ztrát vzniklých 
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v minulých účetních obdobích. Přesto poměr vlastních a cizích zdrojů není špatný, jelikož cizí 

zdroje tvoří „pouze“ 53% objemu pasiv.  

 

Celkové hodnocení společnosti vyznívá negativně, jelikož při hodnocení položek výkazu 

zisku a ztráty je zřejmé, že ve sledovaném období dochází jak k poklesu výnosů, i k poklesu 

nákladů, přičemž výnosy klesaly výrazně rychleji než náklady. Z tohoto důvodu se společnost 

především v roce 2011 propadla do hluboké ztráty více jak - 13 mil. Kč.  

Na její obhajobu však můžeme říci, že společnost již o rok později dokázala ztrátu snížit  

na objem - 4,1 mil. Kč. S ohledem na uzavřené zakázky na další období se dá očekávat,  

že v následujících letech již společnost dosáhne kladných hodnot svých hospodářských 

výsledků.  

 

V těchto souvislostech je asi možno konstatovat, že společnost ELSPOL nedokázala 

dostatečně pružně zareagovat na vzniklou situaci a v průběhu sledovaných let doplatila  

na postupující hospodářskou krizi.  

 

Podobnou analýzu, kterou představila tato diplomová práce, zpracovává každá banka 

posuzující žádosti o úvěr svých klientů. K těmto analýzám banky využívají sofistikované 

softwarové nástroje. S těmito výpočty pak souběžně probíhají analýzy konkrétních 

podnikatelských záměrů z hlediska jejich návratnosti, konkurenceschopnosti a samozřejmě 

z hlediska možností jednotlivých firem svůj závazek splatit.  

 

Bankovní úvěry však nejsou jedinou možností jak řešit financování těchto akcí.  

Při financování svých rozvojových aktiv má každý prosperující podnik k dispozici 

široké spektrum finančních zdrojů. Je však potřeba mít na paměti, že získávání finančních 

zdrojů je obvykle spojeno s určitými administrativními náklady, které snižují čistou velikost 

tohoto zdroje pro podnik. Přesto se však stále pohybujeme v řádech procent z celkových 

objemů získaných finančních zdrojů. 

V rámci diplomové práce byly navrženy tři varianty financování, které mohou vyřešit 

financování realizace vlastního pneuservisu. 

 

První varianta řeší kombinaci vlastních a cizích zdrojů, kdy se předpokládá financování 

investičního záměru zčásti vlastními zdroji (dle podmínek banky) a z větší části bankovním 

úvěrem. Tato varianta se jeví jako nejvhodnější a nejreálnější, jelikož z pohledu ceny zdrojů 
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vycházejí cizí zdroje levněji než zdroje vlastní. Také získání úvěru se vzhledem 

k bezproblémové úvěrové historii společnosti jeví jako nejreálnější.   

 

Druhá varianta popisuje možnost využití dotačních zdrojů s částečným financováním  

ze strany bankovního ústavu. Získaná dotace pak slouží jako mimořádná splátka k úhradě 

získaného úvěru na předfinancování realizace investičního záměru. Vzhledem k platným 

podmínkám pro přidělování dotací se jeví tato varianta jako nereálná, jelikož investiční akce 

realizovaná společností nenaplňuje parametry žádného z aktuálně vypsaných dotačních 

programů. 

 

Třetí varianta se jeví jako zcela nereálná, jelikož předpokládá, že společnost disponuje 

takovým objemem vlastních finančních prostředků, které by stačily na realizaci investiční 

akce kompletně z vlastních zdrojů. Vzhledem k výsledkům hospodaření společnosti 

v uplynulých třech letech však společnost tyto zdroje nemá k dispozici, není schopna si tuto 

akci uhradit z vlastních zdrojů.  

 

Na základě rozhodnutí majitele firmy, zahájila společnost práce na zpracování podrobného 

podnikatelského záměru s cílem využít první představené varianty financování, tj. kombinace 

úvěrových a vlastních zdrojů. Společnost byla připravena přistoupit na standardní požadavky 

banky, které hovořily o využití vlastních zdrojů v objemu až 30 % celkových investičních 

nákladů projektu. Dále byla společnost připravena dát k dispozici svá stálá aktiva pro zřízení 

zástavního práva, pro zajištění poskytnutého úvěru. 

 

Rozhodnutí osloveného bankovního ústavu však bylo poměrně nekompromisní. S odvoláním 

na zpracované analýzy finanční a ekonomické situace společnosti ELSPOL,s.r.o., dospěla 

banka k rozhodnutí neposkytnout v současné době financování na realizaci představeného 

projektu, jelikož nemá jistotu návratnosti poskytnutých prostředků z podnikatelské činnosti 

klienta. Aktuálně banka ponechala financování provozních potřeb společnosti v nezměněné 

podobě. 

Je však třeba říci, že projekt jako takový nebyl zamítnut zcela. Banka je připravena se 

k případné žádosti společnosti vrátit na základě uzavřené účetní závěrky za rok 2013. V tomto 

okamžiku tyto výkazy ještě nejsou k dispozici, tudíž se můžeme obnovou schvalovacího 

procesu začít zabývat až po odevzdání daňového přiznání za rok 2013, tj. v červnu letošního 

roku.   
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Rozhodnutí banky nezměnilo názor majitele na realizaci zamýšleného projektu, ale pouze 

termín realizace odložilo.  

 

Na základě zamítavého stanoviska banky k financování představeného projektu se nabízí 

několik možných řešení. Pomineme-li odložení termínu realizace na předložení ukončených 

výsledků účetního roku 2013, doporučuji dvě následující varianty možných postupů. 

V první řadě vyčkat na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj na upřesnění podmínek  

pro získání dotace v rámci operačního programu Zaměstnanost. V případě předpokládaného 

naplnění dotačních podmínek zpracovat projet a požádat o přidělení dotace. 

Druhou variantou, kterou doporučuji, je v mezičase zvážit vstup strategického partnera  

do projektu a za pomoci kapitálově silnějšího subjektu zrealizovat celý představený 

investiční projekt. Vzhledem k prokázané návratnosti projektu se dá očekávat zájem 

některých subjektů o vstup do realizace.   
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