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ABSTRAKT 

Bakalářská práce Ukazatele finanční analýzy výrobního podniku se věnuje 

problematice poměrových ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. 

První část je věnována popisu současných metod provádění finanční analýzy. Druhá část 

práce se věnuje specifikaci konkrétních poměrových ukazatelů. Závěrečná část práce je 

zaměřena na samotné zhodnocení možností a omezení využití vybraných poměrových 

ukazatelů v rámci hodnocení finančního zdraví výrobního podniku. 

ABSTRACT 

Bachelor thesis entitled Indicators of Financial Analysis Production Company deals 

with the issue of financial analysis ratios. The work is divided into main three parts. The first 

part forms a description of current methods of financial analysis. The second part is devoted 

to a specification of particular financial ratios. The last part is focused on assessment of the 

possibilities and the limitations of selected financial ratios regarding the financial health of the 

production company. 
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ÚVOD 

Všeobecně lze říci, že řízení podniku spočívá v rozhodování, a to v podmínkách 

nejistoty, jelikož budoucnost je pro klíčové manažery často nejistá. Kdokoli, kdo podstupuje 

určité investiční či finanční riziko ocení jakoukoli důvěryhodnou predikci relevantních jevů, 

se kterou pak pracuje jako s informací o možném budoucím vývoji finančních poměrů nejen 

v podniku, ale také v jeho prostředí. Kvalita takového rozhodnutí závisí proto na informacích, 

které jsou dostupné a na jejich účelném zpracování. V současnosti je v rámci finančního 

rozhodování nepostradatelná dobrá znalost finanční situace podniku, tj. jeho rentability, 

likvidity, finanční stability a solventnosti. Poskytovat informace tohoto druhu je úkolem pro 

finanční analýzu, která je používána k hodnocení a řízení finanční situace podniku. Zájem o 

tyto informace mají nejen manažeři odpovědní za dlouhodobou výkonnost podniku, ale také 

externí zájemci, mezi něž lze zařadit především banky (a to hlavně v případech, kdy podnik 

potřebuje získat od banky úvěr) nebo případné zahraniční či tuzemské investory. Úkolem 

finanční analýzy je tedy osvětlit obsah účetní závěrky pro potřeby různých zájemců, zjistit 

vazby mezi vykazovanými údaji a posoudit, zda je podnik řízen podle zásad zdravého 

racionálního podnikání.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit význam a účelnost ukazatelů finanční analýzy 

v rámci hodnocení finančního zdraví výrobního podniku. Práce je zaměřená především na 

specifikaci poměrových ukazatelů finanční analýzy a zhodnocení možností a omezení využití 

poměrových ukazatelů pro finanční řízení ve výrobním podniku. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí. První část práce je věnována 

detailnímu popisu současných metod provádění finanční analýzy. Je zde uvedena 

charakteristika finanční analýzy, včetně jejich zdrojů informací, a také jsou zde uvedeni 

uživatelé, kteří s finanční analýzou běžně pracují. Pozornost je také zaměřena na popis 

fundamentální a technické analýzy. Druhá část se věnuje specifikaci konkrétních poměrových 

ukazatelů, mezi něž patří ukazatele rentability, aktivity, likvidity, ukazatele kapitálového trhu 

a v neposlední řadě ukazatele finanční stability a zadluženosti. V poslední části je pozornost 

zaměřena na samotné zhodnocení možností a omezení využití vybraných výše uvedených 

poměrových ukazatelů. 
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1 Současné metody provádění finanční analýzy 

V první kapitole bakalářské práce je popsán pojem finanční analýza, její uživatelé, 

zdroje informací pro finanční analýzu a její metody. 

1.1 Finanční analýza  

Historie finanční analýzy začala ve Spojených státech amerických (dále také „USA“). 

Finanční analýza se původně zaměřovala na prosté znázorňování změn v absolutních účetních 

ukazatelích a později sloužila také ke zjišťování a prokazování úvěrové schopnosti podniků. 

Zájem o likviditu a schopnost přežití jednotlivých společností se zvýšil  v souvislosti 

s hospodářskou krizí ve 30. letech 20. století. Postupem času se pozornost finančních 

analytiků obrátila také na oblast rentability a otázku hospodárnosti. Spojené státy americké 

byly mimo jiné kolébkou odvětvových přehledů, pomocí kterých se srovnávaly údaje za 

jednotlivé podniky. 

Finanční analýza byla definována mnoha autory, a proto existuje řada definic tohoto 

pojmu. Jako příklad lze uvézt definici finanční analýzy od autorky knihy „Finanční analýza 

firmy“, paní Jaroslavy Holečkové (dále jen „Holečková“): 

„Z anglického pojmu financial analysis byl vlastně přejat u nás používaný název 

finanční analýza pro rozborovou činnost, která interpretuje finanční informace při posouzení 

výkonnosti a perspektivy podniku, i ve srovnání s jinými podniky a odvětvovými výsledky“ 

[1]. 

Podle Holečkové [1] je finanční analýza oblastí představující významnou součást 

soustavy podnikového řízení a měla by patřit k základním nástrojům každého manažera. Tato 

analýza je úzce spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku, přičemž propojuje oba 

tyto nástroje podnikového řízení, jejichž význam v tržní ekonomice dlouhodobě vystupuje do 

popředí zájmu současného globálního trhu. Účetnictví poskytuje data i informace pro finanční 

rozhodování firem prostřednictvím základních finančních výkazů tj. rozvahy, výkazy zisků a 

ztrát a přehledu o peněžních tocích (cash flow). Finanční analýza je formalizovaná metoda, 

která poměřuje získané údaje navzájem a rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. Umožňuje 

dospět k určitým záměrům, jako je např. informace o celkovém hospodaření za vybrané 

období nebo majetková a finanční situace podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá 

opatření a využít tyto informace pro řízení a rozhodování. Finanční analýza hodnotí minulou a 
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současnou situaci podniku a doporučuje vhodná řešení pro předpokládanou budoucnost 

finančního hospodaření podniku.  

Jaroslav Sedláček (dále jen „Sedláček“) [2] popisuje finanční analýzu podniku jako 

metodu hodnocení finančního hospodaření podniku. Při této analýze se získaná data třídí, 

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

souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Finanční analýza je zaměřená na identifikaci 

problémů silných a slabých stránek hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí 

finanční analýzy umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční 

situaci (finančním zdraví) podniku.   

Dana Dluhošová [3] (dále jen „Dluhošová“) definuje finanční analýzu jako oblast 

představující významnou součást komplexu finančního řízení podniku. Pro hodnocení 

finanční situace a výkonnosti podniku se využívá celá řada poměrových ukazatelů. Smyslem 

využití poměrových ukazatelů je posouzení a zhodnocení finanční situace podniku a následně 

formulace doporučení pro jeho další vývoj. 

Cílem finanční analýzy podniku podle Sedláčka [2] je: 

 posouzení vlivu vnějšího i vnitřního prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 komparace výsledku analýzy v prostoru, 

 analýza vztahu mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

 poskytování informací pro budoucí rozhodování, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnějších variant, interpretace 

výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finanční situace podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektů. 

Výčet uživatelů finanční analýzy a jejich vlastních závěrů je velmi rozsáhlý a rozmanitý. 

„Všichni uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit“ [3, s. 13]. 

Finanční analýza je rozdělena do dvou základních oblastí: 

 Externí finanční analýza slouží jako klíč k interpretaci zveřejňovaných účetních 

výkazů, podle kterých externí uživatelé posuzují finanční důvěryhodnost podniku. 

Finanční analýza vychází ze zveřejňovaných finančních, účetních a jiných veřejně 
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dostupných zdrojů. Analýza účetních výkazů je základem finanční analýzy, kterou 

provádějí externí příjemci a uživatelé informací obsažených v účetní závěrce. 

 Interní finanční analýza je prováděna podnikovými útvary a dalšími povolanými 

osobami jakými jsou např. auditoři, ratingové agentury či jiní oceňovatelé. Tyto osoby 

mají k dispozici všechny požadované interní informace, údaje finančního, 

manažerského nebo vnitropodnikového účetnictví, údaje z podnikových kalkulací a 

statistik [1].  

Autor Marek Vochozka (dále jen „Vochozka“) [4] rozděluje uživatele finanční analýzy na 

externí a interní: 

Mezi externí uživatele se řadí:  

 stát a jeho orgány,  

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 obchodní partneři, 

 konkurence aj. 

Stát a jeho orgány 

Stát je zaměřen na kontrolu vykazovaných daní a využívá informaci o podnicích pro 

různé statistické průzkumy, rozdělování finančních výpomocí (subvence, dotace, aj.), 

kontrolu podniků se státní účastí a sleduje finanční zdraví podniků, kterým byly svěřeny státní 

zakázky v rámci veřejné soutěže.  

Investoři 

Investoři jsou poskytovatelé kapitálu a využívají zprávy o finanční výkonnosti 

podniku, aby získali informace pro rozhodování o potenciálních investicích. 

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé (zpravidla banky) využívají informace z finanční analýzy k získání představy 

o finančním zdraví budoucího či současného dlužníka. V prvotní fázi se věřitel rozhoduje, zda 

úvěr poskytne, v jaké výši a za jakých podmínek. Součástí úvěrových smluv je pravidelné 

předávání zpráv o finanční situaci dlužníka. 
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Obchodní partneři 

Obchodní partneři se zaměřují na schopnost podniku dostát svým závazkům z daných 

obchodních vztahů. Sledují především zadluženost, solventnost a likviditu podniku. Tyto 

ukazatele jsou projevem krátkodobého zájmu zákazníků i dodavatelů. Důležité je i hledisko 

dlouhodobé, které představuje dlouhodobou stabilitu obchodních vztahů. 

Konkurence 

Konkurenti sledují finanční situaci podniků, které působí ve stejném odvětví za 

účelem vzájemného srovnávání a vyhodnocování konkurence na trhu. Podnik, který zatajuje 

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

konkurenceschopnosti v usilování o budoucí investory a zákazníky. 

Mezi interní uživatele se řadí: 

 manažeři, 

 zaměstnanci a 

 odboráři. 

Manažeři 

Finanční analýza slouží manažerům pro potřeby operativního a strategického řízení 

podniku. Ve většině podniků jsou manažeři zpracovateli finanční analýzy, protože mají 

přístup i k informacím, které nejsou veřejně dostupné externím uživatelům (banky, stát, 

investoři, atd.). Výstupy z finanční analýzy využívají manažeři ke každodenní práci a 

plánování základních cílů podniku. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají zájem na prosperitě a stabilitě podniku, neboť jim jde o zachování 

pracovních míst a mzdové podmínky. Sledují hospodářské výsledky společnosti a vliv na 

řízení podniku uplatňují prostřednictvím odborových organizací. 

Další uživatelé 

Uvedený výčet uživatelů finanční analýzy není úplný, a proto význam finanční 

analýzy nelze podceňovat. V současnosti je sestavování a vyhodnocování finančních 

ukazatelů nedílnou součástí činnosti podniku. 



6 

 

1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Úspěšnost finanční analýzy závisí na kvalitních (důvěryhodných) zdrojích informací. 

K  provedení takovéto analýzy je potřeba velké množství dat z různých informačních zdrojů a 

také různé povahy. Výchozím a zároveň základním zdrojem informací pro zpracování 

finanční analýzy jsou, podle Dluhošové [3], následující výkazy. 

Výkazy finančního účetnictví – takovéto výkazy lze označit jako výkazy externí, protože 

poskytují informace zejména externím uživatelům. Podávají přehled o struktuře majetku a 

zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku hospodaření (výkaz zisků a ztrát) a o 

pohybu peněžních toků (výkaz cash flow). Rozvaha a výkaz zisků a ztrát jsou podrobněji 

popsány v následujících podkapitolách (1.3.1 a 1.3.2). 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví – tyto výkazy nepodléhají žádné metodické úpravě a 

každý podnik si je vytváří podle svých potřeb. Řadí se sem zejména výkazy zobrazující 

vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění, dále výkazy o spotřebě nákladů na 

jednotlivé výkony nebo v jednotlivých střediscích apod. 

Kromě těchto základních zdrojů pro finanční analýzu se využívají i další relevantní 

informace, a proto lze shrnout údaje pro finanční analýzu do následujících oblastí: 

Finanční informace jsou informace, které zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, dále 

vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní 

informace a v neposlední řadě také zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahující firemní statistiky produkce, odbytu, 

zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby a interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů 

firmy, zprávy auditorů, komentáře manažerů, články odborného tisku, nezávislá hodnocení 

relevantních odborníků a prognózy. 

1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem. Zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na 

straně jedné a zdrojů jeho krytí (pasiv) na druhé straně k určitému časovému okamžiku, 

většinou k poslednímu dni účetního období, v peněžním vyjádření. Struktura aktiv je 

označována jako majetková struktura podniku a zdroje krytí tvoří strukturu podnikového 

kapitálu, ze kterého je majetek financován. 
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Tab. 1 Rozvaha [3, s. 50] 

Označ. Položka   Označ. položka   

  AKTIVA CELKEM     PASIVA CELKEM   

A. 

Pohledávky za 

upsaný základní 

kapitál 

  A. Vlastní kapitál   

B. Dlouhodobý majetek   A. I Základní kapitál   

B. I. 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
  A. II. Kapitálové fondy   

B. II. 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 
  A. III. Fondy ze zisku   

B. III. 
Dlouhodobý finanční 

majetek 
  A. IV. 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

  

C. Oběžná aktiva   A. V. 

Výsledek 

hospodaření běžného 

účetního období 

  

C. I. Zásoby   B. Cizí zdroje   

C. II. 
Dlouhodobé 

pohledávky 
  B. I Rezervy   

C. III. 
Krátkodobé 

pohledávky 
  B. II. Dlouhodobé závazky   

C. IV. 
Krátkodobý finanční 

majetek 
  B. III. Krátkodobé závazky   

D. Ostatní aktiva   B. IV. 
Bankovní úvěry a 

výpomoci 
  

D. I. Časové rozlišení   C. Ostatní pasiva   

      C. I. Časové rozlišení   

 

Struktura aktiv 

Dluhošová [3] uvádí, že aktiva (majetek) se člení a uspořádávají sestupně podle jejich 

doby vázanosti v reprodukčním cyklu podniku. 

Pohledávky za upsaný základní kapitál  

Tyto pohledávky představují upsaný, ale dosud nesplacený stav akcií nebo 

majetkových podílů. 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je člení na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek.  
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Dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, ocenitelná práva (licence, autorská práva, průmyslové vzory, patenty), 

goodwill, software a jiný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je v jednotlivém případě 

vyšší než limit stanovený zákonem a doba životnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý 

hmotný majetek zahrnuje pozemky, budovy, stavby, dopravní prostředky, umělecká díla, 

samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý finanční 

majetek představuje specifickou formu dlouhodobého investování volných peněžních 

prostředků. Obsahuje podílové cenné papíry a vklady v podnicích, půjčky podnikům ve 

skupině a jiný finanční dlouhodobý majetek, který podnik pořizuje nebo vlastní za 

účelem obchodování s ním (předměty z drahých kovů, umělecká díla). 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva jsou určena k přechodnému používání, doba vázanosti ve výrobním 

procesu je kratší než jeden rok. Tato část majetku je rychle převoditelná na peníze, které se 

používají ke krytí splatných závazků. Jejich úlohou je zajišťovat plynulost výrobního procesu. 

Oběžná aktiva zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Zásoby obsahují dvě různorodé skupiny: zásoby nakupované (materiál, suroviny, 

zboží na skladě) a zásoby vlastní výroby (hotové výrobky, nedokončená výroba). Pohledávky 

představují práva podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních prostředků. Dělí se 

podle doby splatnosti na krátkodobé pohledávky (splatné do jednoho roku) a dlouhodobé 

pohledávky (se splatností delší než jeden rok). Podle účelu se pak člení na pohledávky 

z obchodního styku, pohledávky ke společníkům a sdružením, a v neposlední řadě na 

pohledávky v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem. Krátkodobý finanční majetek je 

charakterizován vysokou likvidností a bezprostřední obchodovatelností. Zahrnuje tři základní 

složky: peníze v hotovosti, účty v bankách a pořizovaný krátkodobý finanční majetek 

(krátkodobé obchodovatelné cenné papíry, vkladové listy, hypoteční zástavní listy, směnky). 

Předpokládaná držba nebo doba splatnosti je kratší než jeden rok.  

Ostatní aktiva 

Ostatní aktiva jsou součástí majetkové struktury, přičemž obsahující položky časového 

rozlišení.  Pro ostatní aktiva je typické, že období jejich vzniku není totožné s obdobím, do 

něhož věcně náleží.  V takovémto případě se jedná se o náklady příštích období představující 
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výdaje běžného období, ale související s náklady příštích období (např. předem placené 

nájemné nebo předplatné) a příjmy příštích období, kdy se jedná o částky, které ke dni 

uzavírání účetnictví nebyly přijaty ani zúčtovány jako pohledávky, ale časově i věcně 

s výnosy běžného období souvisí (např. provedené, ale dosud nevyúčtované práce a služby). 

Součástí této části majetku jsou také oprávky, které vyjadřují trvalé snížení hodnoty 

dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Lze tedy říct, že oprávky slouží k vyjádření 

přechodného snížení hodnoty aktiv. 

Struktura pasiv 

Zdroje financování podnikových aktiv se člení na dvě skupiny: vlastní kapitál (vlastní 

zdroje) a cizí kapitál (cizí zdroje, dluhy). 

Vlastní kapitál  

Vlastní kapitál jsou vlastní zdroje, které byly do podnikání vloženy vlastníky nebo 

vytvořeny hospodářskou činností podniku. Součástí vlastního kapitálu jsou základní kapitál, 

kapitálové fondy, fondy ze zisku a výsledek hospodaření z minulých let. 

Základní kapitál je peněžním vyjádřením peněžitých i nepeněžitých vkladů od 

společníků do společnosti. Kapitálové fondy tvoří fondy, které jsou tvořeny z externích 

zdrojů. Tyto fondy nezvyšují základní kapitál podniku. Patří zde emisní ážio, dary a dotace na 

pořízení majetku, vklady společníků. Fondy ze zisku jsou fondy vytvořené po rozdělení zisku. 

Dělí se na fondy tvořené povinně (zákonný rezervní fond, nedělitelný fond u družstva) nebo 

tvořené dobrovolně. Výsledek hospodaření minulých let vyjadřuje nerozdělený zisk nebo 

neuhrazenou ztrátu z minulých let. Výsledek hospodaření za účetní období je zisk (nebo také 

ztráta), který je určen k rozdělení (ponechání v podniku). 

Cizí kapitál (cizí zdroje)  

Cizí zdroje podnik získává od jiných právnických nebo fyzických osob a jsou mu 

zapůjčeny na určitou dobu za určitou cenu (úrok). Úrok je pro věřitele výnosem z kapitálu. 

Struktura cizích zdrojů podniku je tvořena rezervami, závazky podniku, bankovními úvěry a 

finančními výpomocemi. 

Rezervy jsou tvořeny na vrub nákladů a představují zadržené částky peněž, které 

v budoucnu musí podnik vynaložit. Rezervy se člení na účetní a zákonné. Závazky podniku se 

vztahují k již uskutečněným hospodářským aktivitám, za které podnik svým věřitelům ještě 
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nezaplatil a které budou hrazeny v závislosti na lhůtách jejich splatnosti. Krátkodobé závazky 

financují běžný provoz podniku a jsou splatné do jednoho roku. Jde o závazky vůči 

dodavatelům, zaměstnancům, dlužné daně a podobně. Dlouhodobé závazky jsou určeny 

k financování aktiv, které mají delší životnost (doba splatnosti delší než jeden rok). Řadí se 

sem emitované dluhopisy, dlouhodobé zálohy přijaté od odběratelů, dlouhodobé směnky a 

jiné. 

Ostatní pasiva 

Mezi ostatní pasiva se řadí výdaje příštích období, které jsou nákladem běžného 

období, ale budou hrazeny v následujícím období (příkladem lze uvézt nájemné placené 

pozadu) a výnosy příštích období, které lze definovat jako příjmy běžného období, které patří 

do výnosů příštích období, ale jejich účtování se provádí v období, se kterým věcně souvisejí 

(např. předem přijaté nájemné nebo jakékoliv předplatné). 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty podává informace o úspěšnosti práce podniku, tedy o výsledku, 

kterého dosáhl podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku za určité 

období a náklady spojenými s jejich vytvořením [1]. 

Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby výrobních činitelů. Výnosy jsou 

peněžním vyjádřením výsledků plynoucích z provozování podniku a představují finanční 

částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje a služeb.  

Struktura výkazu je uvedena níže, v tabulce 2. Součástí provozního hospodářského 

výsledku je obchodní marže, která je rozdílem mezi tržbami za prodané zboží a náklady na ně 

vynaložené. Provozní výsledek hospodaření spolu s finančním výsledkem hospodaření (ten je 

tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady z finanční činnosti) tvoří po odečtení daně z příjmu za 

běžnou činnost tzv. výsledek hospodaření za běžnou činnost. Součtem hospodářského 

výsledku z běžné činnosti a mimořádného výsledku hospodaření (ten je dán rozdílem mezi 

výnosy a náklady z mimořádné činnosti po odečtení daně z této činnosti) je výsledek 

hospodaření za účetní období (tzv. základ daně).  Výsledkem odečtení daně z příjmu od 

tohoto výsledku hospodaření je disponibilní zisk. 
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Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty [3, s. 55] 

Symbol       Položka Hodnota 

Tz    +   Tržby za prodej zboží   

Nz    -   Náklady vynaložené na prodej zboží   

OM    =   OBCHODNÍ MARŽE   

Tp    +   Tržby za prodej vlastních výrobků   

Np    -   Provozní náklady   

VHp    =   Provozní výsledek hospodaření   

Vf    +   Výnosy z finanční činnosti   

Nf    -   Náklady z finanční činnosti   

VHf    =   Finanční výsledek hospodaření   

DB    -   Daň z příjmu za běžnou činnost   

VHB    =   Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf - DB)   

VM    +   Mimořádné výnosy   

NM    -   Mimořádné náklady   

DM    -   Daň z mimořádné činnosti   

VHM    =   Mimořádný výsledek hospodaření   

VH    =   Výsledek hospodaření za účetní období (VHB+VHM)   

1.4 Metody finanční analýzy 

Metody, které jsou používané ve finančních analýzách lze členit různě. Ve finančním 

hodnocení podniku se uplatňují metody finanční analýzy jako nástroj finančního 

managementu (interní užití) nebo ostatních uživatelů (externí analytici). Klasická finanční 

analýza obsahuje podle Sedláčka [2] dvě navzájem propojené části: 

 kvalitativní (fundamentální) analýzu a  

 kvantitativní (technickou) analýzu. 

V závislosti na časové dimenzi se rozděluje finanční analýza na analýzu ex post a 

analýzu ex ante. Analýza ex post je založena na retrospektivních datech. Analýza ex ante se 

orientuje do budoucnosti, jejím cílem je prolongovat současnou informaci a předvídat, jak se 

bude podnik v nejbližších letech vyvíjet a poukázat včas na jeho případné finanční ohrožení. 

V následující části práce je věnována pozornost popisu obou výše uvedených stěžejních částí 

finanční analýzy. 
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1.4.1 Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich 

subjektivních odhadech a na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké množství 

kvalitativních údajů. Východiskem fundamentální analýzy podniku je identifikace prostředí, 

ve kterém se podnik nachází. Jedná se zejména o analýzu následujících vlivů: 

 vnějšího i vnitřního prostředí ekonomického podniku, 

 právě probíhající fáze života podniku a 

 charakteru podnikových cílů. 

Metodou analýzy je komparativní analýza, která je založena převážně na verbálním 

hodnocení. Řadí se sem například SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, 

metoda analýzy portfolia dvou dimenzí, BCG matice nebo metoda balance scorecard. 

1.4.2 Technická analýza 

Technická analýza využívá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 

metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným ekonomickým 

(kvalitativním) posouzením výsledku. Postup analýzy zahrnuje následující etapy: 

 charakteristika prostředí a zdrojů dat, 

 výběr metody a zpracování dat, 

 pokročilé zpracování dat, 

 návrhy na výsledné dosažení cílového stavu. 

Podle účelu, ke kterému analýza slouží a podle dat, která byla použita, rozlišuje Sedláček 

analýzy absolutních dat, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů 

[2]. 

Analýzu absolutních dat (stavových i tokových), kterou lze dále dělit na: 

 analýzu trendů (horizontální analýza) a  

 procentní rozbor (vertikální analýza). 

Metoda absolutní (analýza absolutních dat) používá údaje přímo ze zjištěných účetních 

výkazů. Tyto údaje jsou považovány za absolutní ukazatele. Absolutní ukazatele vyjadřují 

určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Jsou citlivé na velikost podniku, což komplikuje jejich 

použití při porovnávání výsledků u různých podniků. Absolutní ukazatele lze však dobře 



13 

 

srovnávat v rámci jednoho podniku. V rámci těchto ukazatelů lze vymezit členění ukazatelů 

na stavové a tokové. Stavové ukazatele uvádějí údaje o vázanosti k určitému časovému 

okamžiku. Nejsou citlivé na délku období, na jehož konci je daný okamžik. Takovými 

ukazateli jsou například stav majetku a finančních zdrojů v rozvaze. Tokové ukazatele 

respektují závislost hodnot na délce období, ke kterému se vztahují. Vypovídají o vývoji 

ekonomické skutečnosti za určité období. Příkladem tokového ukazatele jsou například 

výnosy a náklady a tvorba výsledku hospodaření [1]. 

Absolutní ukazatele se používají zejména k analýze trendů (horizontální analýze) a 

k analýze komponent (vertikální analýze). Horizontální a vertikální analýza jsou výchozím 

bodem rozboru účetních výkazů. V případě horizontální analýzy je sledován vývoj zkoumané 

veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Vertikální 

analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké smysluplné veličině.  

Analýzu rozdílových ukazatelů (fondu finančních prostředků) 

K analýze a řízení finanční situace podniku slouží rozdílové ukazatele. Tyto rozdílové 

ukazatele, které jsou označovány jako fondy finančních prostředků, získáme jako rozdíl dvou 

absolutních ukazatelů. Pojem fond je chápán ve finanční analýze jako:  

 agregace určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, 

 rozdíl mezi určitými položkami aktiv na jedné straně a položkami pasiv na straně 

druhé. Takový rozdíl se označuje jako čistý fond. 

Mezi nejčastěji používané fondy ve finanční analýze patří čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky a čisté peněžně pohledávkové finanční fondy. 

Čistý pracovní kapitál je nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem vypočteným 

jako rozdíl mezi oběžnými aktivy (kromě dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými 

závazky (dluhy, neboť ke krátkodobým závazkům jsou přidány i běžné bankovní úvěry a 

krátkodobé finanční výpomoci). 

Čisté pohotové prostředky jsou vypočítány jako rozdíl mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pohotovými peněžními prostředky se rozumí 

peníze v hotovosti a na běžných účtech (někdy i jejich ekvivalenty jako směnky, šeky, 

krátkodobé termínové vklady a krátkodobé cenné papíry). 

Čistý peněžní majetek (peněžně pohledávkový finanční fond) představuje určitý 

kompromis mezi oběma výše uvedenými ukazateli. Je konstruován tak, že vedle pohotových 
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prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv ještě krátkodobé pohledávky 

(kromě nevymahatelných pohledávek) [1]. 

Analýzu poměrových ukazatelů a to v oblasti: 

 rentability, 

 aktivity, 

 zadluženosti a finanční struktury, 

 likvidity, 

 kapitálového trhu. 

Významnou úlohu hrají poměrové ukazatele, které jsou základním metodickým 

nástrojem neboli jádrem metodiky finanční analýzy. Tyto ukazatele budou podrobněji 

rozvedeny v následující kapitole (Specifikace poměrových ukazatelů finanční analýzy).  

Analýzu soustav ukazatelů  

Finančně ekonomickou situaci podniku lze analyzovat pomocí značného počtu 

rozdílových a poměrových ukazatelů. Nevýhodou tohoto přístupu je, že jednotlivé ukazatele 

mají omezenou vypovídací schopnost, protože charakterizují pouze určitý úsek činnosti 

podniku. K posouzení celkové finanční situace se proto vytváří soustavy (výběrové soubory) 

ukazatelů, označované také jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. Rostoucí 

počet ukazatelů v souboru umožňuje detailnější zobrazení finančně ekonomické situace 

podniku. Současně velký počet ukazatelů ztěžuje orientaci a zejména výsledné hodnocení 

podniku.  

Mezi soustavy ukazatelů patří: 

 Pyramidové rozklady. 

 Komparativní analytické metody. 

 Matematicko-statistické metody. 

Pyramidové rozklady 

Jednotlivé poměrové ukazatele hodnotí stav podniku nebo její vývoj jediným číslem. 

Ekonomický proces má však nesmírně mnoho vlastností a tedy i ukazatelů může být velmi 

mnoho. Mezi ukazateli existují vzájemné závislosti, ale i sám popisovaný proces se vyznačuje 

složitými vnitřními vztahy. Jakýkoliv zásah do tohoto procesu vyvolá nejen požadovaný 

účinek, ale má i řadu dalších důsledků. Z tohoto důvodu se k analyzování a hodnocení 

procesu používá soustav ukazatelů, které v jedné tabulce stručně a přehledně zachycují 
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souvislosti mezi výnosností a finanční stabilitou podniku. Oblíbené jsou pyramidové soustavy 

ukazatelů, které rozkládají ukazatele na vrcholu pyramidy do dalších dílčích ukazatelů 

pomocí multiplikativních nebo aditivních vazeb. Rozklad ukazatele ROE byl vyvinut a 

poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs, odtud pochází název 

Du Pont diagram. 

Komparativní analytické metody 

Pro tyto metody je typické používání hlavně verbálních ukazatelů. Dosažená úroveň se 

vyjadřuje zpravidla slovně, např. slabá, výborná, průměrná atd. Mezi komparativně analytické 

metody patří SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti a metoda analýzy portfolia 

dvou dimenzí. Mezi základní výhody těchto metod patří přehlednost a názornost výstupu 

analýzy a možnost kombinování kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Jejich největší 

nevýhoda spočívá v subjektivní zatíženosti, která je determinována příslušnou odborností 

expertů. 

Matematicko-statistické metody 

Výchozím bodem je matice objektů a jejich ukazatelů. Její konstrukce je následující: 

 výběr vhodných ukazatelů charakterizující činnost podniku, 

 výběr podniků zařazených do analyzovaného souboru při dodržení podmínek 

srovnatelnosti, 

 stanovení vah ukazatelů vyjadřujících důležitost daného ukazatele, 

 určení charakteru všech ukazatelů, 

 sestavení výchozí matice. 

Podle Dluhošové [3] horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele a 

soustavy ukazatelů se používají převážně pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet 

období a jsou standardními nástroji pro finanční analýzy v podniku. Matematicko-statistické 

metody vycházejí z údajů delších časových řad a slouží především k posouzení determinantů, 

faktorů vývoje a k určení kauzální závislosti a vazeb. Základnou finanční analýzy je užití 

poměrových ukazatelů, přičemž absolutní a rozdílové ukazatele mají doplňující úlohu. 

Velikost absolutních ukazatelů závisí do značné míry na velikosti podniku a dalších faktorech, 

nelze je použít k mezipodnikovému srovnávání. Užitečné je srovnávání vývoje vybraných 

absolutních ukazatelů v čase tzn. jejich růstu a poklesu v navazujících obdobích.  
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2 Specifikace poměrových ukazatelů finanční analýzy  

V této kapitole jsou podrobněji specifikovány poměrové ukazatele finanční analýzy, 

jež jsou hlavním tématem této bakalářské práce. 

V účetních výkazech podniku jsou uváděny zpravidla absolutní hodnoty jednotlivých 

položek. K tomu, aby bylo možné analyzovat vzájemné vazby mezi jednotlivými ukazateli, 

jsou jednotlivé absolutní hodnoty dávány do vzájemných poměrů a tím vznikají poměrové 

ukazatele [5]. 

 Poměrové ukazatele patří mezi nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodu finanční 

analýzy, jelikož umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku. Jsou významným pomocníkem finanční analýzy a především 

interpretace existujících jevů ve vybraném podniku. Jejich výpočtem analýza nekončí, naopak 

spíše začíná. Tyto ukazatele lze chápat jako určité síto, které zachytí, resp. odhalí, oblasti 

vyžadující hlubší analýzu. Rozšířené používání poměrových ukazatelů vychází především 

z následujících skutečností: 

 umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace podniku (tzv. trendová 

analýza),  

 jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy, tj. porovnávání více podobných podniků 

navzájem (komparativní analýza), 

 mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů, které umožňují 

popsat závislost mezi jednotlivými jevy v podniku, klasifikovat existující stavy, 

hodnotit rizika, ale i předvídat budoucí vývoj.  

Nevýhodou poměrových ukazatelů je nízká schopnost vysvětlovat jevy [2]. 

Kislingerová uvádí:  „Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné 

veličiny – položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty – v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné 

veličině (celková bilanční suma, tržby), poměrová analýza dává do „poměru“ položky 

vzájemně mezi sebou“ [6, s. 29].  

Poměrové ukazatele lze vypočítat jako poměr jedné nebo několika účetních položek 

základních účetních výkazů k jiné položce nebo jejich skupině. Výslednou hodnotu 

poměrových ukazatelů lze vyjádřit v procentech, v celých číslech či ve zlomku [14]. Tyto 

ukazatele charakterizují míru, v jaké jsou vybrané absolutní ukazatele podnikem využívány a 

jak silně nebo rychle se mění.  
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Postupy poměrové analýzy se shrnují do několika skupin ukazatelů. Je to z důvodu, že 

podnik je složitým organismem, jehož charakteristiku finanční situace nelze vyjádřit pouze 

jedním konkrétním ukazatelem. Z hlediska dlouhodobé existence musí podnik být nejen 

rentabilní, tj. přinášet užitek vlastníkům, ale být i likvidní a vhodně zadlužený [6].  

Každý podnik si pro interní účely vytváří zpravidla vlastní blok hodnotících ukazatelů, 

které nejlépe vystihují podstatu jeho ekonomické činnosti. Za dlouhou dobu používání 

poměrových ukazatelů jako metodického nástroje analýzy finančního stavu podniku bylo 

navrženo velké množství ukazatelů, z nichž některé se navzájem liší pouze drobnými rozdíly. 

Vzhledem k tomu, že systém řízení podniku zachycuje složité procesy je užitečné si, pro lepší 

orientaci, systém poměrových ukazatelů rozdělit do několika základních oblastí. Základními 

oblastmi ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatele rentability, aktivity, finanční stability a 

zadluženosti, likvidity a ukazatele tržní hodnoty [3].  

2.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita je finanční kategorií, která charakterizuje výdělek z podnikání za určité 

období jako poměr zisku a vybrané účetní veličiny. Jako zisk je používán nejčastěji EBIT, 

EBT nebo EAT.  

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před úhradou všech úroků a daně 

z příjmu. Je použit, pokud rozhodnutí subjektu není závislé na cizím financování (tedy na 

placených úrocích) a na daních nebo je subjekt nemůže ovlivnit. 

EBT (Earnings Before Taxes) – zisk před zdaněním. Slouží k analýze provozní a finanční 

výkonnosti managementu daného podniku. Management má pravomoc rozhodovat o struktuře 

financování, čímž může ovlivnit placené úroky. 

EAT (Earnings After Taxes) – čistý zisk, který je získán odečtením úroku a daně. 

Management podniku může ovlivnit výši placení daní, např. zvýšením úvěrů, investic či 

rozložením činnosti do daňových rájů u nadnárodních podniků [7].  

Výběr nejvhodnějších ukazatelů závisí vždy na vybraném analytikovi, který musí být 

schopen vytvořit i vlastní úpravy poměrových ukazatelů dle potřeb a požadavků podniku. 

Ukazatele rentability jsou jedny z nejsledovanějších ukazatelů, jelikož podávají 

informace o finančním efektu, jakého bylo dosaženo např. vloženým kapitálem, ale i 

vynaloženými náklady nebo dosaženými tržbami. Měří výtěžnost či výkonnost podniku. Jsou 

velmi důležité pro investory nebo pro srovnání s konkurencí. 
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Všeobecně známý tvar ukazatele rentability je uveden níže [6]: 

 
    

               
 (1) 

Vložený kapitál je užíván ve třech různých formách. Podle toho jaký typ kapitálu je použit, 

jsou rozlišovány tyto ukazatele [3]: 

 rentabilita aktiv, 

 rentabilita vlastního kapitálu, 

 rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu. 

2.1.1 Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) 

Ukazatel ROA je považován za klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk s celkovými 

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

(vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). Je-li do čitatele dosazen EBIT, potom 

ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. 

Tento ukazatel je užitečný při srovnávání podniků s rozdílnými daňovými podmínkami a 

s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích [3], [8].  

     
    

      
 (2) 

Ukazatel ROA může mít také následující podobu: 

     
              

      
 (3) 

t..........daňová sazba 

Je-li dosazen do čitatele EAT zvýšený o zdaněné úroky, znamená to, že je požadováno, aby 

ukazatel poměřil vložené prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky, které jsou odměnou 

věřitelům za jimi zapůjčený kapitál. Fiktivní zdanění úroku pak vyjadřuje skutečnou cenu 

cizího kapitálu. Zahrnutí úroku do nákladů vede ke snížení daní z příjmu. O takto ušetřenou 

částku daně je cena cizího kapitálu nižší.  

2.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) 

Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, jejich 

zhodnocení v zisku. Úroveň rentability vlastního kapitálu je podstatně závislá na rentabilitě 

celkového kapitálu a úrokové míře celkového kapitálu. Je možno uvést několik důvodů, které 
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způsobují nárůst ukazatele ROE. Jsou jimi větší vytvořený zisk podniku, pokles úrokové míry 

cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu a kombinace 

předchozích důvodů. Poklesne-li ukazatel rentability proto, že došlo ke zvýšení podílu 

vlastního kapitálu na celkových zdrojích, signalizuje to chybnou investiční politiku podniku, 

která nechává zahálet vytvořené prostředky. Ukazatel se vypočítá následujícím způsobem [3]: 

     
   

               
 (4) 

2.1.3 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu  

(Renturn on Capital Employed, ROCE) 

Tímto ukazatelem je hodnocen, resp. vyjádřen, význam dlouhodobého investování 

podniku na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji 

tzn. zvýšení potenciálu vlastníka využitím dlouhodobého cizího kapitálu. Investovaný kapitál 

se vztahuje pouze ke zpoplatněnému kapitálu. Ukazatel je často využíván 

k mezipodnikovému srovnávání, zejména k hodnocení monopolně prospěšných podniků [3], 

[8]. 

      
    

                                
 (5) 

2.1.4 Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) 

Tento ukazatel slouží k posouzení rentability tržeb, zejména je vhodný pro srovnávání 

v čase a mezipodnikové srovnávání. Je jedním z běžně sledovaných ukazatelů finanční 

analýzy. Nízká úroveň ukazatele poukazuje na chybné řízení podniku, střední úroveň je 

znakem dobré práce managementu podniku a dobrého jména podniku na trhu, vysoká úroveň 

ukazuje na nadprůměrnou úroveň podniku. ROS charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby 

představují tržní ohodnocení výkonu podniku za určité časové období. Ukazatel lze vyjádřit 

dvěma způsoby podle variant vyjádření zisku [3], [8]. 

     
   

     
 (6) 

 

     
    

     
                                       (7) 
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2.1.5 Rentabilita nákladů (Return on Costs, ROC) 

Ukazatel rentability nákladů je poměrně často užívaný jelikož udává, kolik korun 

čistého zisku podnik získá vložením jedné koruny celkových nákladů. Čím je hodnota 

ukazatele vyšší, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady do hospodářského procesu a tím 

vyšší je procento zisku. Úroveň ukazatele je vhodné posuzovat v jednotlivých letech a 

pozorovat jeho vývoj [3]. 

     
   

               
 (8) 

2.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou využívány především pro potřeby řízení aktiv. Umožňují 

vyjádřit a kvantifikovat jak účinně, intenzivně a rychle využívá podnik svůj majetek. Má-li 

podnik více aktiv než je účelné vznikají mu zbytečné náklady, v jejichž důsledku se mu 

snižuje zisk. Má-li jich naopak nedostatek, pak se musí vzdát mnoha podnikatelských 

příležitostí a tím přichází o výnosy, které by mohl získat. Pro každé odvětví jsou typické jiné 

hodnoty, a proto u této skupiny ukazatelů platí, že je nutné hodnotit jejich stav či vývoj ve 

vztahu k odvětví, ve kterém podnik působí [1], [2].  

Z technického hlediska je aktivita charakterizována dvěma typy ukazatelů aktivity 

v následujících podobách [1]: 

 rychlost obratu (obrátkovost) vyjadřuje počet obrátek, tj. kolikrát se určitá položka 

nebo skupina položek aktiv obrátí v tržby, resp. přemění do jiné položky (skupiny 

položek) za určité období (nejčastěji jeden rok), 

 doba obratu odráží počet dní (resp. let), po který trvá jedna obrátka.  

Dluhošová [3] uvádí následující ukazatele aktivity: 

 obrátka celkových aktiv, 

 doba obratu aktiv, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků. 
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2.2.1 Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv měří obrat neboli intenzitu využití celkového 

majetku. Tento ukazatel je používán nejčastěji pro mezipodnikové srovnávání. Čím je 

hodnota ukazatele vyšší, tím efektivněji podnik využívá svůj majetek. 

 
                        
                     

  
     

              
 (9) 

2.2.2 Doba obratu aktiv 

Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. 

Příznivá je co nejkratší doba obratu. Hodnota tohoto ukazatele je určena obratem fixního a 

pracovního kapitálu. Čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím je hodnota ukazatele vyšší. Tento 

ukazatel je také ovlivněn dynamikou tržeb.  

                          
                  

     
 (10) 

2.2.3 Doba obratu zásob 

Tento ukazatel se považuje za ukazatele intenzity využití zásob. Vyjadřuje jak dlouho 

(ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob, neboli kolik dní trvá jedna obrátka. 

Udává počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby (u surovin a 

materiálů) nebo do doby jejich prodeje (u zásob z vlastní výroby) [1].  

                          
          

     
 (11) 

2.2.4 Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak dlouho jsou průměrně 

zaplaceny faktury za odběrateli. Pokud ukazatel překračuje dobu splatnosti vlastních závazků 

podniku, je třeba přezkoumat platební kázeň odběratelů.  

                               
              

     
 (12) 

2.2.5 Doba obratu závazků 

Níže uvedený ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr 

podniku. Charakterizuje platební disciplínu podniku vůči svým dodavatelům. 
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 (13) 

2.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatelé finanční stability vypovídají o struktuře kapitálu a míře zadluženosti 

podniků. Stálá aktiva podniku (tedy dlouhodobý hmotný, nehmotný i finanční majetek) by 

měla být kryta dlouhodobými zdroji a ne zdroji krátkodobými. Pro hodnocení krytí stálých 

aktiv jsou uplatňovány tyto ukazatele [9]: 

 podíl vlastního kapitálu na aktivech, 

 stupeň krytí stálých aktiv. 

2.3.1 Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává do jaké míry je 

podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji a jak vysoká je jeho samostatnost, resp. 

nezávislost. Zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování finanční stability daného 

podniku. Naopak neúměrně vysoký ukazatel může vést k poklesu výnosnosti vložených 

prostředků. Ukazatel se vypočítá následujícím způsobem [3]:  

 
                                    

              
  

               

             
 (14) 

2.3.2 Stupeň krytí stálých aktiv 

Zde je poměřován dlouhodobý kapitál (zahrnující vlastní kapitál a dlouhodobý cizí 

kapitál) ke stálým aktivům. Stálá aktiva podniku, jeho dlouhodobý hmotný a dlouhodobý 

nehmotný majetek, by měla být kryta dlouhodobými zdroji financování. Stupeň krytí stálých 

aktiv by měl dosahovat nejméně 100%, tzn., že veškerá stálá aktiva mají být kryta 

dlouhodobým kapitálem. Výpočet lze provézt tímto způsobem [3]: 

                            
                  

            
 (15) 

Mezi další ukazatele finanční stability patří ukazatele zadluženosti. 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

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

negativní charakteristikou podniku, její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší 

tržní hodnotě podniku, avšak také zvyšuje riziko finanční nestability [2].  
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2.3.3 Celková zadluženost 

Celková zadluženost je ukazatelem pro hodnocení přiměřenosti zadlužení podniku. 

Představuje podíl cizího kapitálu (celkových dluhů) k celkovým aktivům. Měří tak podíl 

věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek podniku. Čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů [3].  

 
                             
                              

  
            

              
 (16) 

2.3.4 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel hodnotí stejnou oblast a má obdobnou vypovídací schopnost jako 

ukazatel celkové zadluženosti. Akceptovatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi 

vývoje podniku a na přístupu vlastníků k riziku. U stabilních podniků by se měla zadluženost 

pohybovat v rozmezí od 0,8 až 1,2 [3]. 

                                          
            

               
 (17) 

2.3.5 Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát jsou úroky kryty velikostí provozního zisku, 

tzn. kolikrát je zajištěno placení úroku. Čím vyšší je hodnota úrokového krytí, tím je finanční 

situace lepší.  

               
    

     
 (18) 

O zisk před úroky a zdaněním se dělí věřitelé a vlastníci. Podle výsledných hodnot ukazatele 

je posuzován efektivní vývoj hospodaření podniku. Podnik vydělá pouze na úroky, je-li 

hodnota ukazatele rovna 1, a tedy vytvořený zisk je nulový.  Pokud je ukazatel nižší než 1, 

podnik si nevydělá ani na úroky [3].  

2.3.6 Ukazatel úrokového zatížení 

Tento ukazatel je převrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. Vyjadřuje, jak 

velkou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Ukazatel závisí především na 

rentabilitě činnosti podniku, na podílu zdrojů pro financování činnosti, které podnik získal 

vydáním dluhopisů, z bankovních úvěrů, na úrokové sazbě apod. Čím nižší má podnik 
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dlouhodobě úrokové zatížení, tím více si může dovolit financování z cizích zdrojů. Tento 

ukazatel je používán v souvislosti s vývojem rentability a výnosnosti [3]. 

                  
     

    
 (19) 

2.3.7 Ukazatel úvěrové zadluženosti 

Ukazatel úvěrové zadluženosti je velmi podstatný u podniků, u kterých jsou 

rozhodující formou cizích zdrojů bankovní úvěry. Vypočte se jako podíl úvěrů a vlastního 

kapitálu [3]. 

                     
     

               
 (20) 

2.3.8 Ukazatel finanční páky 

Ukazatel finanční páky je doplňkem k ukazateli úrokového krytí. Jedná se o ukazatel, 

který poměřuje aktiva a vlastní kapitál (čím více má podnik dluhů, tím je ukazatel vyšší). Měl 

by vést vedení podniku k tomu, aby se snažilo vystihnout rovnováhu mezi výhodami a 

nevýhodami použití cizího kapitálu. Optimální hodnota finanční páky je dána ziskovým 

účinkem finanční páky. Pokud je ziskový účinek finanční páky větší než 1, použití cizích 

zdrojů výnosnost vlastního kapitálu zvyšuje. Je-li je ziskový účinek finanční páky menší než 

1, použití cizích zdrojů výnosnost vlastního kapitálu snižuje [6]. 

               
      

               
 (21) 

 

                             
                  

                        
              (22) 

2.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Pro 

rozbor likvidity nebo-li platební schopnosti jsou vymezeny následující základní pojmy. 

Likvidita je definována jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik 

k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Solventnost je definována jako připravenost 

hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost a je jednou ze základních podmínek existence 
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podniku. Podmínkou solventnosti je likvidita, tzn. aby měl podnik část svého majetku 

vázanou ve formě peněz (nebo alespoň ve formě pohotově přeměnitelné na peníze) [2]. 

Pro účely hodnocení platební schopnosti podniku lze podle Dluhošové použít 

následující ukazatele: 

 celková likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 okamžitá likvidita. 

2.4.1 Celková likvidita 

Celková likvidita (třetí stupeň likvidity) je označována také jako běžná likvidita, 

mobilita či běžná míra. Tento ukazatel poměřuje objem oběžných aktiv jako potenciální 

objem peněžních prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti.  

 
                  
               

  
             

                  
 (23) 

Hodnoty tohoto ukazatele by se měly pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Nejdůležitější je 

srovnání s podniky s obdobným charakterem podnikání, či s průměrem v odvětví. Pro 

úspěšnou činnost podniku je rozhodující, aby své krátkodobé dluhy v době jejich splatnosti 

kryl z takových složek majetku, které jsou pro tento účel určeny. Hlavní slabina tohoto 

ukazatele spočívá v tom, že často není splněn předpoklad, že veškerá oběžná aktiva bude 

možné v krátkém čase přeměnit v hotovost [2], [7]. 

2.4.2 Pohotová likvidita 

Druhým stupněm likvidity je pohotová likvidita. Tento ukazatel eliminuje nedostatky 

ukazatele celkové likvidity a to tím, že vylučuje z oběžných aktiv zásoby a ponechává 

v čitateli pouze peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé cenné 

papíry a krátkodobé pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných pohledávek, protože by 

neoprávněně zlepšovaly hodnotu ukazatele). Tento ukazatel lze vyjádřit následujícím 

vzorcem: 

 
                  

                              
  

                    

                  
 (24) 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1 – 1,5. Výše 

ukazatele závisí na typu činnosti podniku, odvětví, do kterého je zařazen a na strategii 
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podniku v oblasti finančního hospodaření. Výrazně nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje 

nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku [3], [8].  

2.4.3 Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je prvním stupněm likvidity a označuje se také jako hotovostní 

nebo pokladní likvidita. Měří schopnost podniku hradit své právě splatné dluhy. Základní 

složku pohotových platebních (nejlikvidnějších) prostředků tvoří peníze na účtech, peníze 

v hotovosti a šeky. Mezi tyto prostředky lze taky zařadit různé formy rychle 

mobilizovatelných finančních rezerv, kterými podnik disponuje (např. ve formě směnečných 

pohledávek, některých druhů cenných papírů apod.). Okamžitou likviditu vyjadřuje vzorec: 
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Likvidita je zajištěna při hodnotě alespoň 0,2. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se 

pohybují od 0,5 – 1. Tento ukazatel je poměrně nestabilní, a proto může sloužit hlavně 

k dokreslení úrovně likvidity podniku[3], [7].  

2.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu neboli tržní hodnoty (Market Value Ratios) se od 

předchozích skupin poměrových ukazatelů liší skutečností, že pracují s tržními hodnotami. 

Tyto ukazatele vyjadřují hodnocení firmy pomocí burzovních ukazatelů. Jsou důležité 

zejména pro investory z hlediska hodnocení návratnosti investovaných prostředků [10]. 

Vychází kromě účetních údajů i z údajů kapitálového trhu. Z toho vyplývají určitá omezení 

při využití, neboť ne každý podnik, který vede podvojné účetnictví, má právní formu akciové 

společnosti a jeho akcie tedy nejsou volně obchodovatelné na kapitálových trzích. 

 Do skupiny ukazatelů kapitálového trhu patří [3]: 

 poměr ceny akcie k zisku na akcii, 

 čistý zisk připadající na jednu akcii, 

 účetní hodnota akcie, 

 dividendový výnos, 

 výplatní poměr, 

 poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě. 
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2.5.1 Poměr ceny akcie k zisku na akcii (Price Earnings Ratio, P/E) 

Tento ukazatel vypovídá na jedné straně o době návratnosti investice a na straně druhé 

o rentabilitě této investice. Je využíván, mimo jiné, jako indikátor očekávané ceny akcie. 

      
                

                   
 (26) 

Z ukazatele vyplývá, kolik jsou akcionáři ochotni zaplatit za 1 Kč zisku na akcii. Čím je 

ukazatel v čase nebo v porovnání s jinými akciemi nižší, tím je pravděpodobnější, že akcie je 

podhodnocena a pro investora levnější, znamená to tedy vhodnou investiční příležitost. Nízká 

hodnota tohoto ukazatele při relativně vysokém zisku může znamenat, že investoři odhadují 

trend snižování zisku podniku a tím i očekávaných příjmů v budoucnosti [10]. 

2.5.2 Čistý zisk připadající na jednu akcii (Earnings Per Share, EPS) 

Tento ukazatel informuje akcionáře o velikosti zisku na jednu akcii, který by případně 

mohl být vyplacen ve formě dividendy, pokud podnik nemá žádné investiční příležitosti nebo 

plány. Čím vyšší je hodnota EPS, tím příznivější ohlas má podnik u investorů, což znamená 

také vyšší cenu akcií a to vede k růstu hodnoty podniku.  

     
   

           
 (27) 

Jedná se o tradiční ukazatel uváděný ve finančních novinách jako jedna ze základních 

charakteristik emitenta [3], [5]. 

2.5.3 Účetní hodnota akcie (Book Value Per Share, BV) 

Ukazatel odráží výkonnost a růst podniku. Hodnota BV představuje hodnotu vlastního 

kapitálu v přepočtu na jednu akcii. Jedná se o účetní pohled na výkonnost podniku, nicméně 

pro zdravé podniky platí, že hodnota BV v čase roste. Jde o vyjádření zisku dosahovaného 

v minulém a aktuálním období, který je rozdělován mezi stát (daně), akcionáře (dividenda) a 

podnik (reinvestice). Zisk, který je reinvestován představuje přírůstek ve vlastním kapitálu a 

je odrazem růstových příležitostí podniku [5].  

    
               

           
 (28) 
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2.5.4 Dividendový výnos (Dividend Yield) 

Následující ukazatel vyjadřuje výnosnost akcie, je zde zohledněna skutečná výše 

vyplacené dividendy [3].  

                   
                  

                
 (29) 

2.5.5 Výplatní poměr (Payout Ratio) 

Tento ukazatel určuje jaká část čistého zisku je vypláceny v dividendách. Poskytuje 

informace o reinvestiční aktivitě podniku a jeho strategii [3]. 

                
                  

   
 (30) 

2.5.6 Poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě (Market to Book Ratio) 

Ukazatel vypovídá o tom, jaký je poměr tržní hodnoty podniku (Market Value) k její 

účetní hodnotě (Book Value). Prosperující firma by měla mít tržní cenu vyšší než je účetní 

hodnota, neboť je vytvořen goodwill. 

                                             
                            

                    
 (31) 

Existuje velké množství ukazatelů, přičemž některé z nich mají obdobnou vypovídací 

schopnost a interpretaci. Při finanční analýze je zapotřebí postihnout především základní 

oblasti finanční situace, resp. finančního zdraví, podniku, kterými jsou rentabilita, likvidita, 

zadluženost a tržní ocenění kapitálu. Z tohoto důvodu lze navrhnout pouze omezený počet 

ukazatelů, pomocí kterých lze provézt kvalitní a rychlé posouzení finanční situace podniku 

[3]. 
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3 Zhodnocení možností a omezení využití poměrových ukazatelů  

     pro finanční řízení 

Poměrových finančních ukazatelů se postupem času vyvinulo velké množství. 

V některých případech je navrženo i několik různých ukazatelů pro hodnocení stejné 

charakteristiky finanční situace podniku. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že prosté 

nahromadění velkého množství různých ukazatelů ještě nelze považovat za kvalitně 

provedenou finanční analýzu. Hlavní důraz je kladen na vypovídací schopnost poměrových 

ukazatelů, vzájemné vazby a souvislosti, způsob jejich interpretace a jaký význam je jim 

přisuzován pro posouzení ekonomické situace podniku. Proto je třeba rozumně vybírat 

poměrové ukazatele testující nejzávažnější souvislosti, které mohou analytiky upozornit na 

problém, který vyžaduje další pátrání po jevech, jež se za problémem skrývají. V následující 

části práce je zaměřena pozornost na výhody, ale také nevýhody (omezení) použití 

poměrových ukazatelů v rámci hodnocení finančního zdraví podniku. 

3.1 Možnosti poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele jsou užitečným nástrojem pro uživatele finančních 

výkazů. Mezi výhody využití těchto ukazatelů lze zařadit: 

 Umožňují porozumět finančním výkazům. 

 Pomáhají porovnávat více podobných podniků navzájem. 

 Umožňují provádět trendovou analýzu (tzv. analýzu časového vývoje) finanční situace 

podniku. 

 Zdůrazňují důležité informace v rychlé a zjednodušené podobě tzn., že uživatel může 

posoudit finanční situaci podniku pouhým pohledem na pár čísel místo toho, aby 

musel prostudovat všechny účetní výkazy. 

 Pomáhají porozumět a odhadnout výkonnost podniku v měnících se ekonomických 

podmínkách, jako je např. recese [11]. 

3.2 Omezení poměrových ukazatelů 

Poměrová finanční analýza je s oblibou používána v podnikové praxi, a proto již 

existovalo mnoho pokusů, jak její hlavní nedostatky v co nejvyšší míře eliminovat a 

orientovat více na budoucnost. Mezi přední odborníky, kteří se zabývali tímto úkolem, patří 
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osobnosti jako Tafler, Robertson, Koh, Killough a neposlední řadě americký profesor financí 

E. I. Altman [12]. 

Všechny poměrové ukazatele konstruované na statické bázi finančního účetnictví, přes 

svoji nespornou užitečnost pro finanční řízení, zejména v oblasti interního srovnávání 

finanční výkonnosti s použitím trendů, mají také své významné nedostatky. Hlavní 

nevýhodou účetních poměrových ukazatelů je jejich statičnost a orientace na minulost. 

Minulé finanční výsledky nemusí být často dostatečným podkladem pro určení budoucí 

finanční výkonnosti. V obdobích rychlých změn tržních podmínek nemusí být někdy minulé a 

zpožděné finanční výsledky pro budoucí finanční výkonnost podniku vůbec směrodatné nebo 

jsou dokonce významně zavádějící, a tudíž obtížně použitelné pro finanční řízení. 

V takovýchto případech jsou finanční analýzy doplňovány o kvalifikovaný odhad výsledků po 

datu údajů publikovaných ve finanční analýze. 

Neopomenutelným nedostatkem poměrových ukazatelů je i používání bilančních 

údajů vyjadřujících hodnotu podnikových aktiv i pasiv v tzv. účetních cenách, protože 

v mnoha případech neodpovídají aktuálním tržním cenám aktiv a to i přes skutečnost, že 

snížení hodnoty podnikového majetku je v účetnictví korigováno prostřednictvím odpisů a 

opravných položek. Příkladem takovéto situace může být zvýšení ceny dlouhodobého 

majetku, jako jsou budovy či pozemky, které není v účetnictví zachycováno. 

 Dále je třeba uvézt, že v účetnictví nejsou zachyceny zdroje, které mají v současnosti 

výrazný vliv na efektivnost podnikání. Patří zde vliv prostředí, inovace, spokojenost 

zákazníka, kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců podniku (význam intelektuálního kapitálu), 

kvalita obchodně provozních procesů, kvalita manažerských informačních systémů apod. 

Jako názorný příklad toho, že poměrové ukazatele nejsou schopny zachytit všechny 

aspekty činnosti podniku lze uvést např. skutečnost, že hodnotu jakékoliv společnosti 

zabývající se kreativní činností (sklárny, šperkařské dílny, oděvní společnosti, designová 

studia, zahradní architektonická studia, květinářství, automobilový průmysl, cukrářství apod.) 

tvoří především zaměstnanci, kteří však v rozvaze nefigurují. Zde se hovoří o tzv. 

intelektuálním kapitálu, který v dnešní době udává úspěšnost jednotlivých podniků na trhu, 

jelikož v rámci soutěže o zákazníky dnes vítězí nikoli podniky s největším finančním 

kapitálem, ale podniky s nejlepšími lidmi (zaměstnanci), tedy kapitálem sociálním a 

politickým (kvalifikace a znalosti pracovníků, jejich zkušenosti, známosti, konexe atd.). 
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Lidský faktor hraje důležitou, roli co se týče pokroku finanční výkonnosti podniku a dnes 

začíná být považován za nejcennější součást každého podniku [13].  

Intelektuální kapitál úzce souvisí s inovacemi, jelikož podnik snažící se udržet a 

upevnit si svoje postavení na trhu musí realizovat vhodnou inovační politiku, která by mu 

umožnila dosáhnout výhodnějšího postavení v porovnání s konkurencí. Inovace může mít 

různorodý charakter v podobě nabídky dokonalejších, popř. rozmanitějších výrobků, které 

lépe vyhovují potřebám a přáním uživatelů, nebo může spočívat ve zlevňování a 

zproduktivňování používaných výrobních (technologických) postupů. Inovace jsou 

výsledkem série vědeckých, technických, organizačních, finančních a obchodních činností a 

ve svém souhrnu tvoří inovační proces, kterému musí předcházet vynaložení určité tvůrčí 

aktivity (právě ze strany zaměstnanců), např. v podobě vynálezů, zlepšovacích návrhů, 

projektů, průmyslových vzorů apod. 

S inovacemi je spojen také rozvoj informačních technologií, jimiž se rozumí nástroje, 

prostředky a techniky, které si podniky vyvíjí v oblasti výpočetní techniky, telekomunikací a 

zpracování informací, a kterými si vytvářejí technologický potenciál, který svými důsledky a 

možnostmi začíná zasahovat do mnoha oborů podnikatelské činnosti. Informační technologie 

jsou a vždy budou nástrojem, který podniky mohou používat k tomu, aby lépe a efektivněji 

vykonávaly to, co považují za potřebné či vhodné vykonat, v případě podniků vyprodukovat a 

prodat. Z tohoto důvodu jsou považovány spolu s intelektuálním kapitálem a inovacemi za 

jeden z nejdůležitějších aspektů činnosti každého podniku, a přesto, jak již bylo uvedeno 

výše, nejsou brány v potaz při výpočtu poměrových ukazatelů, jelikož nejsou zachyceny 

v účetních výkazech. 

V případě vypovídací schopnosti účetních výkazů není od věci uvézt také informaci o 

tom, že např. v České republice většina hutních podniků, a sléváren zvláště, používá při 

současné výrobě výrobní haly a zařízení, které jsou z velké části již odepsané a v aktivech 

vykazují minimální netto hodnotu hmotného majetku. Mimo to, pořizovací ceny těchto 

dlouhodobých majetků v době minulého státního uspořádání se diametrálně liší od dnešních 

tržních cen. Dalším problémem je, že řada podniků v minulosti nepoužívala nebo dokonce ani 

nyní nepoužívá účetní odpisy a tak především strojní zařízení jsou dle daňových odpisů po 

pěti letech odepsána, a tím jsou často zkreslena dlouhodobá aktiva podniku a následně i 

výpočty poměrových ukazatelů. 
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V neposlední řadě, co se týče velikosti vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů, je 

častým omylem představa, že lze stanovit nějaké pevné, doporučené či optimální hodnoty 

poměrových ukazatelů, které mají univerzální platnost. Ekonomická realita je složitější a 

poměrové ukazatele nepředstavují naprosto přesná měřítka pro sledované charakteristiky 

hospodaření podniku, ale mají vesměs orientační charakter. Poměrové ukazatele jsou 

pohotovou formou sdělení skrytých v účetních výkazech. Absorbují však nedostatky účetního 

výkaznictví, nemohou být tedy o nic pravdivější. Systém poměrových ukazatelů se v podstatě 

shoduje na celém světě. Toto však neplatí pro jejich vyhodnocování. Podnik se jeví jako 

finančně zdravý při jiných přijatelných hodnotách poměrových ukazatelů v zemích 

s rozvinutým akciovým financováním než v oblastech s převahou bankovních úvěrů 

v pasivech. Jako obecná zásada při rozboru účetních výkazů platí, že výsledky dosažené 

využitím různých metod a technik rozborové práce nelze absolutizovat, ale slouží spíše jen 

jako určité vodítko či výchozí báze přijímání určitých rozhodnutí. Finanční situaci podniku 

nelze zjistit jen pouhým výpočtem. 

Jinými slovy lze říci, že poměrové finanční ukazatele ukazují důsledky, nikoli příčiny 

negativních jevů (např. nevysvětlí, že stagnující tržby jsou důsledkem zastaralých výrobků), a 

proto zohledňují pouze některé aspekty činnosti podniku, nikoli všechny. Navíc je třeba 

poznamenat, že jsou-li tyto ukazatele použity k vyjádření cílů (většinou vycházejících z 

rentability vlastního kapitálu a čistého zisku), existuje nebezpečí jejich „přikrášlování“ 

managementem (manipulace s výsledkem hospodaření). V některých případech tak lze 

poměrové ukazatele označit dokonce za neprůhledné a nespolehlivé. 
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ZÁVĚR 

Tématem bakalářské práce byla specifikace ukazatelů finanční analýzy výrobního 

podniku a hlavním cílem práce bylo posouzení možností a omezení jejich využití pro finanční 

řízení.  

Zadáním bakalářské práce bylo zhodnocení významu a účelnosti ukazatelů finanční 

analýzy v rámci hodnocení finančního zdraví výrobního podniku. Za tímto cílem byla práce 

rozdělena do tří základních částí, ve kterých byla zaměřena pozornost na charakteristiku a 

použití finanční analýzy, metody finanční analýzy a především na specifikaci poměrových 

ukazatelů finanční analýzy. Poměrovým ukazatelům, jejichž popisu byla věnována druhá část 

práce, byla posléze věnována také závěrečná kapitola, kde bylo provedeno kritické 

zhodnocení možností a zejména omezení využití poměrových ukazatelů pro finanční řízení ve 

výrobním podniku a pro hodnocení jeho výkonnosti a finančního zdraví.  

Závěry ohledně vypovídací schopnosti poměrových ukazatelů je možné shrnout do 

několika bodů. Nejprve je třeba konstatovat, že je téměř vyloučené, aby podnik byl 

mimořádně dobrý ve všech zmíněných ukazatelích. Nejčastěji dochází ke kombinaci dobrých 

a horších výsledků v různých analyzovaných oblastech.  Tím logicky vzniká problém 

komplexního ocenění výkonnosti a zdraví daného podniku. Dále, jak vyplývá z výše 

uvedených kapitol, je třeba vzít v úvahu, že určitá hodnota konkrétního ukazatele nic 

nevypovídá o tom, zda je situace v podniku v daném okamžiku dobrá či ne (např. vysoká 

hodnota běžné likvidity může stejně dobře znamenat vysokou likviditu, ale také velký rozsah 

nesplacených pohledávek). Neopomenutelnou otázkou je také to, zda má smysl počítat 

všechny poměrové ukazatele také pro velké podniky, neboť je obtížné získat srovnávací 

hodnoty, což je dáno naprosto jedinečnou strukturou činnosti každého takového podniku. 

Nelze opomenout fakt, že poměrové ukazatele se dají účelově vylepšovat, konkrétně se jedná 

o informační zdroje, ze kterých tyto ukazatele primárně vycházejí, a které mají statickou 

povahu. 

Poměrové ukazatele charakterizující jednotlivé oblasti finanční situace podniku je 

nutné posuzovat nejen staticky, ale hlavně dynamicky. V této souvislosti je důležité 

diagnostikovat fáze vývoje podniku a jeho situaci. V prostředí tržní ekonomiky podnik 

prochází a střídá častěji fáze recese, stagnace nebo konjunktury, a proto se musí dokázat 

přizpůsobit vnějším vlivům. Adaptační vlastnosti podniku lze odvodit zejména z vývoje 

ukazatelů obrátky aktiv a rentability tržeb, které jsou citlivé na dynamiku tržeb, fixní náklady 
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a setrvačnost objemu a struktury pracovního kapitálu. Pro zdravý vývoj podniku je nezbytné 

zachovávat vztahy mezi jevy v dynamické rovnováze a tedy udržovat stabilní vztah mezi 

zdroji a potřebami.  

Úplným závěrem lze konstatovat, že poměrové ukazatele jsou nejrozšířenější metodou 

finanční analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku. Lze je ovšem považovat pouze za pomocníky analýzy a 

interpretace jevů, neboť jejich výpočtem analýza nekončí, naopak spíše začíná. Je tedy možné 

poměrové ukazatele chápat jako určité síto, jež zachytí oblasti či problémy vyžadující hlubší 

analýzu.  

Na základě výše uvedeného zhodnocení lze říci, že stanovené úkoly vyplývající ze 

Zadání bakalářské práce byly splněny. 
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