
  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Abstrakt: 

    Finanční analýza je základním nástrojem podnikového řízení. Hlavním úkolem finanční 

analýzy je poskytnout informace o finanční situaci podniku, zhodnotit její vyhlídky do 

budoucna a doporučit opatření ke zlepšení její situace. 

     Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti Pilana Knives s.r.o. 

v letech 2008 -20012 pomocí poměrových ukazatelů a predikčních modelů finanční analýzy. 

 

Klíčová slova: 

Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztratí, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad 

ROE, predikční modely. 

 

 

Abstract: 

     Financial analysis is an essential tool for business management.. The main task of financial 

analysis is to provide information about financial situation of the company, evaluate their 

prospects for the future, and recommend solution to improve the financial situation.     

     The aim of bachelor work is to evaluated financial situation of the company Pilana Knives 

in 2008-2012 with financial ratios and prediction models. 

 

Key words:  

Financial analysis, balance-sheet, profit and loss, financial ratios, Du Pont analysis, prediction 

models. 
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1 Úvod 

     Hospodářská krize, která v roce 2007 – 2008 zasáhla bez výjimek celý svět, vedla  

ke zhoršení finanční situace celé řady společností napříč všemi obory. Většina společností se  

od počátku tohoto problémového období snaží optimalizovat své náklady, hledat alternativní 

zdroje financování a výrazně omezovat svoji investiční činnost. Samozřejmě jsou i takové 

společnosti a obory, které dopady nezaznamenaly, expandují i nadále zboží a výrobky  

po celém světě a pronikají na nové trhy. Jednoduchým nástrojem, který může upozornit 

vlastníky, věřitele a obchodní partnery na zhoršující se zdraví společnosti je finanční analýza. 

Finanční analýza umožňuje posoudit aktuální finanční situaci podniku a navrhnout popřípadě 

opatření k jejímu zlepšení. 

     Cílem bakalářské práce bude posoudit finanční situaci společnosti Pilana Knives s.r.o.  

za období 2008 - 2012 prostřednictvím metod finanční analýzy. 

     Bakalářská práce bude rozdělena do tří na sebe navazujících kapitol. 

     Druhá kapitola bakalářské práce bude věnována popisu finanční analýzy a jejímu významu 

pro jednotlivé subjekty. Posoudit finanční situaci společnosti nelze bez dostatečného množství 

informací, které jsou výchozím a nezbytným krokem veškerých analýz. Mezi hlavní zdroje 

informací pro účely finanční analýzy jsou řazeny rozvaha, výkaz zisku a ztráty, popřípadě 

příloha k účetní závěrce. Finanční zdraví společnosti je možné zhodnotit komplexně 

prostřednictvím bankrotních či bonitních modelů nebo pouze vybrané oblasti hospodaření 

s využitím jednotlivých skupin poměrových ukazatelů.  

     Ve třetí kapitole bakalářské práce bude charakterizována společnost Pilana Knives s.r.o. 

zabývající se zpracováním hutního materiálu a následnou výrobou průmyslových nožů. 

V rámci kapitoly budou uvedeny základní identifikační údaje společnosti, stručně bude 

nastíněn historický vývoj společnosti a skupiny Pilana a portfolio nabízených výrobků  

a služeb. Majetková a finanční situace společnosti bude posouzena prostřednictvím analýzy 

trendů a analýzy struktury. 

      Čtvrtá kapitola bakalářské práce bude zaměřena na posouzení finančního vývoje 

prostřednictvím jednotlivých skupin poměrových ukazatelů. Poměrová analýza bude doplněna 

i o nejvýznamnější souhrnné, jejichž výsledky mohou signalizovat varovné signály ve vývoji 

společnosti. 



2 
 

2 Metodologie finanční analýzy 

     Teoretická část kapitoly bakalářské práce bude věnována popisu významné oblasti 

finančního řízení podniku, finanční analýze. V první části kapitoly bude definován samotný 

pojem finanční analýza, její význam v podnikovém řízení a důležitost pro jednotlivé 

ekonomické subjekty. V následující části kapitoly budou charakterizovány nejčastěji 

používané metody. Jádrem hodnocení finanční situace jsou v současnosti poměrové ukazatele, 

jež hodnotí oblast finančního zdraví podniku z hlediska rentability, likvidity, aktivity  

a finanční stability. Tyto ukazatele bývají v současnosti často doplňovány o tzv. souhrnné 

modely, kdy mezi nejznámější patří Altmanův model či v podmínkách České republiky 

manželi Neumaierovými navržený index důvěryhodnosti IN. 

 

 2.1 Finanční analýza a její uživatelé 

     Hlavním cílem finanční analýzy je zhodnotit současnou úroveň finanční situace 

společnosti, posoudit její budoucí vyhlídky a popřípadě stanovit opatření ke zlepšení 

ekonomické situace a ke zkvalitnění rozhodovacích procesů. Finanční analýza je tedy 

analýzou nejen minulého a současného vývoje, ale i hodnocením vývoje budoucího. [2]  

     Informace týkající se finančního zdraví jsou předmětem zájmu celé řady ekonomických 

subjektů, jež přicházejí do kontaktu s daným podnikem, přičemž každý z těchto subjektů má 

své zájmy, které ho vedou k potřebě údajů finanční analýzy. Předmětem zájmů vlastníků  

a investorů jsou zejména ukazatele ziskovosti, prostřednictvím kterých si ověřují, zda 

prostředky vložené do podnikání jsou dostatečnou měrou zhodnocovány a využívány, a zda 

tedy byly investovány vhodným způsobem. [10] 

     Banky, které jsou zpravidla dlouhodobými věřiteli, zajímá dosahování a zajišťování 

dlouhodobé likvidity, finanční stabilita a hodnocení ziskovosti v dlouhém časovém horizontu. 

Krátkodobé věřitele, kterými jsou nejčastěji obchodní partneři, zpravidla posuzují reálnost 

uzavřených obchodních smluv a jsou pro ně důležité zejména ukazatele zadluženosti  

a finanční stability podniku. [10] 

     Důležitým subjektem je také stát a jeho orgány, kteří věnují pozornost kontrole správnosti 

vykázaných a placených daní, shromažďují informace pro nejrůznější statistická šetření, 

rozdělují finanční výpomoci (dotace, garance, subvence úvěrů) a získávají přehledy  

o finančním zdraví podniků, kterým byly svěřeny státní zakázky na základě veřejné soutěže. 

[6] 
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      Manažeři podniku, kteří mají zpravidla přístup ke všem podnikovým informacím a znají 

pravdivý obraz finanční situace, využívají výstupy finanční analýzy pro operativní  

a strategická rozhodnutí podniku.  Zaměstnanci mají přirozený zájem na hospodářské  

a finanční stabilitě, neboť jim jde o jistotu zaměstnání a mzdové podmínky, popřípadě další 

výhody poskytované zaměstnavatelem. [6] 

 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

    Výchozím krokem finanční analýzy je dostatečné množství kvalitních a úplných informací. 

Obecně platí, že čím více informací o hodnoceném podniku má finanční analytik k dispozici, 

tím kvalitnější závěry provedená finanční analýza poskytuje.  

     Základním zdrojem finanční analýzy jsou výkazy vnitropodnikového účetnictví, kam jsou 

v podmínkách České republiky řazeny základní účetní výkazy podniku, rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty a příloha účetní závěrky.  

     Rozvaha podniku poskytuje základní informace o majetku společnosti a zdrojích jeho 

krytí k určitému datu. Porovnáním dvou rozvah je možné analyzovat změny ve finanční 

situaci a je možné učinit krátkodobá i dlouhodobá opatření k efektivnímu rozvoji podniku. 

Majetek podniku je v rozvaze členěn na stálá a oběžná aktiva Stálá aktiva charakterizují 

majetek společnosti, který je v podniku využíván v časovém horizontu delším než jeden rok  

a je postupně opotřebováván. Oběžná aktiva jsou naopak ve výrobě zpravidla spotřebovávána 

najednou a proces jejich přeměny na peněžní prostředky nepřesahuje jeden rok. Mezi oběžná 

aktiva jsou řazeny zásoby, pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé) a krátkodobý finanční 

majetek podniku. Zdroje podniku jsou členěny dle vlastnictví na vlastní kapitál a cizí zdroje. 

Významnou složkou vlastního kapitálu je základní kapitál. Dalšími složkami jsou kapitálové 

fondy, fondy ze zisku a výsledek hospodaření minulých let a běžného období.  Cizí zdroje 

zahrnují rezervy, závazky podniku a bankovní úvěry a výpomoci. [1] 

     Výkaz zisku a ztráty je konstruován za účelem zjištění výše a způsobu tvorby výsledku 

hospodaření. V České republice je zákonem stanovena stupňovitá podoba výkazu zisku  

a ztráty založená na zjednodušeném druhovém členění nákladů a výnosů, kdy jednotlivé 

položky jsou uspořádány do určitých oblastí, jež tvoří podnikové aktivy. Těmito oblastmi jsou 

provozní, finanční a mimořádné aktivity podniku.[1] 

     Příloha účetní závěrky upřesňuje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu 

zisku a ztráty. Jejím obsahem nejsou pouze účetní informace, ale i celá řada mimoúčetních 

údajů. Na základě opatření Ministerstva financí musí příloha účetní závěrky obsahovat obecné 
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údaje o podniku (popis podniku, údaje o kapitálových účastech, počet zaměstnanců včetně 

výše mzdových nákladů, údaje o půjčkách členům statutárních a řídících orgánů), informace  

o použitých účetních metodách či doplňující informace o majetku a zdrojích krytí (informace 

o čerpání úvěru, rozdělení výsledku hospodaření a další). [4] 

     Pro hodnocení finanční situace podniku je vnitropodnikové výkazy vhodné doplnit  

i o další relevantní informace, kam je možno zařadit firemní statistiky produkce a odbytu, 

odvětvové statistiky zpracovávané Ministerstvem průmyslu a obchodu, prognózy finančních 

analytiků či zprávy odborného tisku a nezávislá hodnocení. [2] 

2.3 Postup finanční analýzy 

     Výchozím krokem finanční analýzy je rozbor absolutních ukazatelů (aktiv, pasiv, nákladů 

a výnosů) a jejich meziročních změn za analyzované období. Jádrem finanční analýzy je 

následně rozbor poměrových ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability, aktivity  

a ukazatelů kapitálového trhu. Vypočtené hodnoty poměrových ukazatelů je vhodné 

analyzovat nejen v čase (trendová analýza), ale rovněž srovnat s doporučenými hodnotami  

a odvětvovými průměry (komparativní, selektivní, odvětvová analýza). Pokud je to možné, je 

užitečné hodnotit vzájemné vztahy mezi ukazateli a kvantifikovat vlivy dílčích změn 

(pyramidové soustavy ukazatelů). Výsledkem finanční analýzy by mělo být vytvoření návrhů 

opatření, která by měla sloužit jako podklad pro finanční řízení a plánování a prognózování. 

[12] 

 

2.4 Metody finanční analýzy a jejich členění 

     Metody používané pro rozbor finanční situace společnosti lze členit dle různých kritérií. 

Základní členění metod finanční analýzy je uvedeno v Obr. 2. 1. 

     Metody deterministické jsou řazeny k standardním nástrojům finanční analýzy a jsou 

využívány zejména pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet období. Metody 

matematické – statistické naopak čerpají z údajů delších časových řad a jsou určeny zejména 

pro posouzení faktorů vývoje a k určení vzájemných závislostí a vazeb. [1] 
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2.4 Poměrová analýza 

     Poměrová analýza je základním nástrojem v oblasti finanční analýzy. Při konstrukci 

ukazatelů jsou dávány do poměru údaje pouze z rozvahy, pouze z výkazu zisku a ztráty či 

jejich kombinace. Poměrové ukazatele jsou členěny zpravidla do malých soustav o 10 

ukazatelích. Podle způsobu konstrukce jsou rozlišovány pyramidové a paralelní soustavy. [1] 

     Pyramidová soustava je založena na existenci základního ukazatele, který je postupně 

dekomponován do dílčích vysvětlujících ukazatelů s cílem kvantifikovat vliv těchto dílčích 

ukazatelů.  Nejznámějším pyramidovým rozkladem je Du Pontův rozklad rentability vlastního 

kapitálu. [1] 

     Paralelní soustava ukazatelů je tvořena skupinami ukazatelů podle jejich příbuznosti  

a interpretace (ukazatele rentability, likvidity, stability, aktivity a ukazatele kapitálového 

trhu). [1] 

 

Poměrové ukazatele 

     Poměrové ukazatele jsou řazeny mezi nejčastěji používané nástroje pro hodnocení 

finančního zdraví společnosti. Hlavním důvodem je, že analýza vychází výhradně z údajů  

ze základních účetních výkazů, ke kterým má přístup každý externí finanční analytik.  

Při aplikaci poměrových ukazatelů je důležité si uvědomit, že ukazatele informují o změnách 

ve společnosti, nikoliv je vysvětlují. Ukazatele jsou pouze indikátorem změn, které je nutné 

vhodně interpretovat. [9] 

     Z hlediska zaměření lze poměrově ukazatele členit na ukazatele rentability, likvidity, 

finanční stability (zadluženosti), aktivity a ukazatele tržní hodnoty. Poměrová analýza je  

pro hodnocení finanční zdraví využívána více než 65% analytiky investičních fondů v ČR. [7] 

 

Ukazatele rentability 

     Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem úspěšnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability jsou 

využívány k hodnocení celkové efektivnosti činnosti podniku a jeho výdělkové schopnosti, 
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intenzity využití majetku a zhodnocení kapitálu vloženého do podnikání. Vypočtená hodnota 

ukazatelů je předmětem zájmu zejména akcionářů a budoucích investorů. [5] 

     Při konstrukci ukazatelů je vycházeno z poměru zisku k vloženému kapitálu. Při výpočtu 

ukazatelů rentability se lze setkat se třemi kategoriemi zisku. První kategorií je provozní 

výsledek hospodaření EBIT  neboli zisk před odečtením úroků a daní, který udává celkový 

efekt z hospodářské činnosti bez ohledu na strukturu financování. Ve finanční analýze je 

vhodné tuto kategorii použít, chceme-li provádět mezipodnikové srovnání. Kategorie EBT 

neboli provozní zisk upravený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého 

nebyly odečteny daně, je vhodné při výpočtu aplikovat tehdy, chceme-li hodnotit výkonnost 

firem s rozdílným daňovým zatížením. Čistý zisk EAT představuje tu část zisku, která je  

po skončení účetního období rozdělována mezi vlastníky či ponechávána ve firmě jako 

nerozdělený zisk určený jako zdroj dalšího financování.  Čistý zisk udává celkový efekt 

dosahovaný vlastníky. [10] 

     V následujícím obrázku je znázorněn vertikální rozklad zisku, který je doplněn i o další 

jeho kategorie. Kategorie EBITDA je zisk před úhradou úroků, daní a odpisů a udává celkový 

finanční efekt dosahovaný aktivy podniky. Kategorie EAR představuje nerozdělený zisk, tedy 

čistý zisk snížený o výplatu dividend. [1] 

 
Obr. 2. 2 Vertikální rozklad zisku 

ZISK 
EBITDA – zisk před odečtením úroků, odpisů a daní 

- Odpisy 
 EBIT – zisk před odečtením úroků a zdanění 

- nákladové úroky 
EBT- zisk před zdaněním 

- daň z běžné a mimořádné činnosti 
EAT – čistý zisk 

- vyplácené dividendy 
EAR – nerozdělený zisk 

Zdroj:  Dluhošová (2008, s. 56) – vlastní úprava 

 
     Rentabilita aktiv (ROA) je považována za klíčové měřítko hodnocení výkonnosti, neboť 

odráží celkovou výnosnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů je činnost 

podniku financována. Při výpočtu je často používán zisk před odečtením úroků a daní, neboť 

vypočtené hodnoty lze následně využít pro komparaci podniků s rozdílným daňovým  

a úrokovým zatížením, a pro srovnání s průměrnými hodnotami odvětví. Obecně lze hodnotu 

ukazatele, jež hodnotí výkonnost řídících pracovníků, vyjádřit dle vztahu, 
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aktiva

EBIT
ROA =   .     (2. 4) 

     Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu, který byl  

do podniku vložen přímo či nepřímo prostřednictvím nerozděleného zisku vlastníky podniku. 

Úroveň ukazatele je ovlivněna mnoha faktory. Růst hodnoty v čase může být zapříčiněn 

růstem zisku společnosti, snížením úrokové míry cizího kapitálu, snížením podílu vlastního 

kapitálu na celkových zdrojích společnosti či vzájemnou kombinací výše uvedených důvodů. 

Negativně se na vývoji ukazatele může projevit kumulace nerozděleného zisku z předchozích 

období, která je znakem chybné investiční politiky podniku. Vypočtené hodnoty ukazatele je 

vhodné porovnávat s bezrizikovou sazbou 
fr , která představuje výnosnost státem 

garantovaných cenných papírů a náklady na vlastní kapitál er  jednotlivých podniků či daného 

odvětví. Je-li hodnota ukazatele ROEvyšší než hodnota 
fr  a er , podnik vytváří kladnou 

ekonomickou hodnotu, tzn., podnik vyprodukuje více, než kolik činí náklady kapitálu 

z investovaných prostředků a investice do firmy mu přinášejí více než jiné alternativní 

investice. Hodnotu ukazatele lze stanovit dle vztahu,  

  .
kapitál vlastní 

EAT
ROE =     (2. 5) 

     Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) hodnotí efekt dlouhodobého investování. 

Hodnota ukazatele udává, jaká část zisku připadá na 1 Kč vloženého dlouhodobého kapitálu. 

Investovaný kapitál je vztažen jen ke zpoplatněnému a dlouhodobému kapitálů, při výpočtu 

jsou tedy vyloučeny krátkodobé zdroje podniku. Obecně lze hodnotu ukazatele vypočítat dle 

vztahu,       

 . 
dluhy  dlouhodobé   kapitál  vlastní

EAT
ROCE

+
=    (2. 6) 

    Rentabilita tržeb (ROS) je v praxi označována také jako zisková marže či ziskové rozpětí. 

Hodnota ukazatele udává schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, neboli 

jaká část čistého zisku připadá na 1 Kč dosažených tržeb. Nízká hodnota ukazatele je znakem 

chybného řízení, střední úroveň je znakem dobrého jména podniku na trhu a vysoká úroveň 

signalizuje nadprůměrnou úroveň podniku. Obecně je žádoucí rostoucí vývoj ukazatele 

v čase. Ukazatel je vhodné využívat pro mezipodnikové srovnání a srovnání v čase. Hodnotu 

ukazatele lze stanovit dle následujícího vztahu, 
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.  
tržby

EAT
ROS =      (2. 7) 

     Rentabilita nákladů je v praxi poměrně často využívaným ukazatelem k hodnocení 

výkonnosti podniku. Hodnota ukazatele udává, kolik Kč čistého zisku podniku získá vložením 

1 Kč celkových nákladů. Čím vyšší jsou dosahované hodnoty ukazatele, tím lépe jsou náklady 

podniku zhodnocovány, a tím vyššího zisku je dosahováno. Ukazatel je vhodné využívat  

pro mezipodnikové srovnání a srovnání v čase. Hodnotu ukazatele lze obecně stanovit dle 

následujícího vztahu, 

.  
kladycelkové ná

EAT
a nákladůrentabilit =    (2. 8) 

Ukazatele likvidity 

     Likviditu podniku lze charakterizovat jako schopnost podniku hradit v řádném termínu své 

splatné závazky. Trvalá platební schopnost podniku je jednou ze základních podmínek jeho 

existence. Likvidita podniku je závislá na vyjednávací pozici společnosti vůči odběratelům, 

zda má prodejné výrobky, či zda je v případě nutnosti podnik schopen odprodat své zásoby.  

     Ukazatele likvidity poměřují oběžná aktiva s výší krátkodobých závazků. Pro oběžná 

aktiva je používáno i označení pracovní kapitál, neboť představují zdroje, které může podnik 

ze dne na den přeměnit na dlouhodobě investovaný kapitál. [3] Čím vyšší je hodnota 

ukazatelů likvidity, tím vyšší je úroveň platební schopnosti podniku. Ukazatele likvidity 

vyjadřují vztah mezi složkami oběžného majetku a jeho krátkodobými závazky. [5] 

     Celková likvidita (běžná likvidita) je řazena k základním ukazatelům likvidity  

a charakterizuje schopnost podniku přeměnit oběžný majetek na peněžní prostředky a uhradit 

své krátkodobé závazky. Doporučovaná hodnota by se měla pohybovat v intervalu od 1,5  

do 2,5. Slabou stránkou ukazatele je, že při výpočtu jsou uvažována celková oběžná aktiva, 

přičemž ne všechna jsou v krátkém čase přeměnitelná na hotovost (zásoby). Ukazatel je 

vhodné analyzovat v čase a porovnávat s průměrnými hodnotami odvětví. Hodnotu ukazatele 

lze stanovit dle vztahu,  

  .
 závazkykrátkodobé

OA
kviditacelková li =    (2. 9) 

     Pohotová likvidita eliminuje základní nedostatky ukazatele celkové likvidity, kdy oběžná 

aktiva jsou snížena o nejméně likvidní složku, zásoby. Při výpočtu je rovněž vhodné upravit 

hodnotu pohledávek o pohledávky nedobytné (tj. pohledávky po korekci o opravnou 
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položku), jejichž návratnost je pochybná. Doporučená hodnota ukazatele by měla být 

v rozmezí 1 – 1,5.  Růst hodnoty v čase je odrazem zlepšující se finanční a platební situace 

podniku. Hodnotu ukazatele lze vyčíslit následovně, 

  .
 závazkykrátkodobé

yOA - zásob
ikviditapohotová l =   (2. 10) 

     Okamžitá likvidita představuje nejužší vymezení likvidity, kdy při výpočtu jsou brány 

v potaz pouze pohotové platební prostředky. Doporučovaná hodnota ukazatele by se v České 

republice měla pohybovat v intervalu 0,6 – 1, metodika Ministerstva průmyslu a obchodu 

připouští hodnotu ještě nižší – 0,2, tato hodnota ale představuje kritickou mez likvidity. 

Hodnotu ukazatele okamžité likvidity lze stanovit dle vztahu, 

  .
 závazkykrátkodobé

stredkyprolatební pohotove p
ikviditaokamžitá l =                         (2. 11) 

     Ukazatele likvidity je vhodné doplnit i o ukazatele charakterizující strukturu oběžného 

majetku, kterými jsou podíl pohledávek a podíl zásob na oběžných aktivech. Pro úroveň 

ukazatele podílu pohledávek na OA je žádoucí snižování hodnoty v čase. Pozitivně lze 

zvyšování úrovně hodnotit pouze v případě, jsou-li pohledávky řádně a včas spláceny. 

Hodnotu ukazatele lze stanovit následovně,  

.  
OA

pohledávky
OA na pohledávek podíl =     (2. 12) 

     Podíl zásob na oběžných aktivech je úzce spojen s charakterem výroby a s politikou řízení 

zásob. Vzhledem ke skutečnosti, že zásoby představují nejméně likvidní položku OA, je 

žádoucí udržovat podíl zásob na stabilní úrovni. Hodnotu podílu zásob na oběžných aktivech 

je možno určit dle vztahu, 

.  
OA

zásoby
OA na zásob podíl =    (2. 13) 

     Rozdílový ukazatel čistý pracovní kapitál je významným indikátorem platební schopnosti 

podniku. Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobými zdroji.  Čím vyšší je úroveň ukazatele, tím vyšší by měla být při dostatečné 

likviditě schopnost podniku hradit své závazky. Záporná hodnota představuje tzv. nekrytý 

dluh společnosti. Úroveň ukazatele je odrazem i způsobu financování podniku, např.  

pro agresivní způsob financování jsou charakteristické záporné hodnoty ukazatele ČPK, 

neboť krátkodobý kapitál je použit i na financování stálého majetku. Hodnotu ukazatele lze 

stanovit dle vztahu, 
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závazky      krátkodobé OAČPK −= .   (2. 14) 

     Poměrový ukazatel likvidity je konstruován s využitím ukazatele čistého pracovního 

kapitálu, jehož hodnota je poměřována s výší oběžných aktiv podniku. Doporučená hodnota 

ukazatele je stanovena v rozmezí 30 – 50%. Úroveň ukazatele lze vyčíslit dle vztahu, 

OA

závazky krátkodobéOA-
likvidity ukazatel  rovýpomě =  .  (2. 15) 

     Ukazatel překapitalizování udává míru krytí dlouhodobého hmotného majetku vlastním 

kapitálem.  Obecně by mělo platit, že dlouhodobý majetek charakteristický pro dané odvětví 

by měl být financován z vlastních zdrojů podniku. Hodnotu ukazatele lze stanovit následovně, 

  .
DHM

pitálvlastní ka
zovánířekapitaliukazatel p =   (2. 16) 

 

Ukazatele aktivity 

     Ukazatele aktivity měří vázanost kapitálu v různých formách aktiv, jak krátkodobých tak 

dlouhodobých. Ukazatele aktivity je možno členit do dvou kategorií, na ukazatele doby obratu  

a obratovosti. Pro ukazatele doby obratu je žádoucí, aby jejich hodnota byla v čase  

co nejnižší, naopak hodnota ukazatelů obratovosti by měla být co nejvyšší. [2] 

     Obrat celkových aktiv je ukazatelem intenzity využití celkového majetku podniku. Úroveň 

ukazatele udává, kolikrát ročně jsou v průměru aktiva podniku přeměněna na tržby. Čím vyšší 

je hodnota ukazatele, tím efektivněji je majetek podniku využíván. Doporučovaná hodnota 

ukazatele by měla být v rozmezí 1,6 - 2,9. Pokud počet obrátek za rok je nižší  

než 1,5, hodnota ukazatele je znakem vysoké hodnoty majetku, který není v podniku 

dostatečně využíván a je spojen se zbytečnými náklady, které vedou k poklesu zisku. Jednou 

z možností, jak zvýšit úroveň ukazatele, je nepotřebný majetek prodat nebo pokud možno 

zvýšit tržby podniku. Ukazatel je vhodné používat pro mezipodnikové srovnání a srovnání 

s průměrnými hodnotami odvětví. Hodnotu ukazatele lze stanovit dle vztahu, 

aktiva  celková

tržby
  aktiv celkových obrátka =  .  (2. 17) 

     Doba obratu aktiv udává, za kolik dní dojde k obratu aktiv podniku. Výsledná hodnota 

ukazatele je závislá na charakteru výroby a s ní související majetkovou strukturou podniku. 

Čím vyšší je podíl fixních aktiv, tím vyšší je hodnota ukazatele. Hodnotu ukazatele lze 

vypočítat následovně,  
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  .
tržby

360  aktiva celková
 aktivobratu  doba

⋅
=    (2. 18) 

     Doba obratu zásob udává počet dní, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Ukazatel by měl mít co nejnižší hodnotu. Existují ale 

podniky, které pro zajištění plynulého chodu výroby potřebují udržovat hodnotu zásob  

na určité úrovni, proto je vhodné úroveň ukazatele porovnávat s příbuznými podniky nebo 

průměrnými hodnotami odvětví. Hodnotu ukazatele lze stanovit dle následujícího vztahu, 

  .
tržby

360  zásoby
  zásob udoba obrat

⋅
=    (2. 19) 

     Doba obratu pohledávek stanoví, za jak dlouho jsou v průměru hrazeny faktury podniku. 

Úroveň ukazatele charakterizuje platební morálku odběratelů společnosti a vypovídá o 

vyjednávací pozici podniku vůči svým odběratelům. Obecně lze hodnotu pohledávek kratší 

než 14 dní označit za výbornou. Úroveň ukazatele je ale opět ovlivněna charakterem výroby. 

Hodnotu ukazatele je možno určit dle následujícího vztahu, 

.  
tržby

360 pohledávky
  pohledávekobratu  doba

⋅
=   (2. 20) 

     Doba obratu závazků vyjadřuje počet dnů, na které byl podniku poskytnut obchodní úvěr. 

Úroveň ukazatele je signálem platební disciplíny podniku vůči dodavatelům. V praxi je 

užitečné porovnávat vypočtenou hodnotu s dobou obratu pohledávek. Pro zajištění 

solventnosti podniku je žádoucí, aby doba obratu pohledávek byla delší než doba obratu 

závazků, aby nedošlo k ohrožení finanční stability podniku Hodnotu ukazatele je možno 

vyčíslit dle vztahu, 

  .
tržby

360 závazky
závazk ůobratu  doba

⋅
=     (2. 21) 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

    Zadluženost podniku lze definovat jako stav, kdy podnik k financování svých aktiv  

využívá cizí zdroje. Financování aktivit podniku pouze prostřednictvím vlastního kapitálu je 

příčinou snížení celkové výnosnosti vlastního kapitálu, proto je vhodné nalézt optimální 

poměr mezi jednotlivými složkami kapitálové struktury. Podnik by měl využívat cizí kapitál 

pouze tehdy, je-li jeho výnosnost takto získaného kapitálu vyšší než náklady spojené s jeho 

splácením. [10]  

     Při hodnocení zadluženosti je důležité znát rovněž množství majetku, jež byl pořízen  

na leasing, neboť majetek takto financován není zachycen v rozvaze společnosti, ale pouze  

ve výkazu zisku a ztráty. A tedy relativně nezadlužený podnik dle poměru cizího a vlastního 
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kapitálu může být vzhledem k velkému množství „naleasovaného“ majetku podnikem 

zadluženým. [4] 

     Ukazatele zadluženosti jsou určeny k hodnocení finanční stability podniku, jež je obecně 

dána rovnováhou majetkové a finanční struktury podniku. Ukazatele zadluženosti jsou 

odvozeny z údajů rozvahy, ze vzájemného vztahu mezi položkami aktiv, závazků a vlastního 

kapitálu. [5] 

     Podíl vlastního kapitálu na aktivech neboli koeficient samofinancování je řazen 

k nejdůležitějším ukazatelům finanční stability. Hodnota ukazatele je signálem dlouhodobé 

finanční stability a udává, do jaké míry podnik kryje svůj majetek ze zdrojů akcionářů. Růst 

hodnoty ukazatele je znakem upevňování finanční stability, na druhou stranu vysoké hodnoty 

ukazatele mohou zapříčinit pokles výnosnosti vložených prostředků. Hodnotu ukazatele lze 

vyjádřit dle vztahu, 

aktiva

kapitál vlastní
    aktivech  na kapitálu   vlastního podíl = .   (2. 22) 

     Stupeň krytí stálých aktiv poměřuje dlouhodobý kapitál podniku s jeho stálými aktivy, 

neboť jedním z předpokladů pro stabilitu podniku je financování dlouhodobě vázaného 

majetku dlouhodobými zdroji společnosti (vlastními a cizími). Je tedy žádoucí, aby hodnota 

ukazatele dosahovala alespoň 100%, tedy veškerý stálý majetek byl financován 

dlouhodobými zdroji. Hodnotu ukazatele je možno vyčíslit dle následujícího vztahu, 

.  
aktiva stálá

kapitál dlouhodobý
aktiv   stálýchkrytí stupeň =    (2. 23) 

     Majetkový koeficient známý jako finanční páka představuje převrácenou hodnotu 

koeficientu samofinancování. Úroveň ukazatele udává, jak velká část majetku je financována 

vlastními zdroji. Financování podnikových potřeb převážně z vlastních zdrojů nejen že 

představuje nejdražší způsob financování (náklady na vlastní kapitál jsou vyšší než náklady 

cizího kapitálu, neboť akcionář nemá právo požadovat navrácení vloženého kapitálu a jeho 

splatnost se v podstatě blíží nekonečnu), ale může vést k finančnímu zatěžování podniku  

a jeho nedostatečně pružné reakci na finanční potřeby podniku. [1] Hodnotu ukazatele lze 

vypočítat dle vztahu,  

 .   
kapitál vlastní

aktiva celková
     koeficient majetkový =    (2. 24) 

     Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika) je řazen mezi základní 

ukazatele hodnotící finanční stabilitu podniku. Úroveň ukazatele vyjadřuje podíl věřitelů  
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na celkovém kapitálu podniku. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je  

i riziko věřitelů. Zadluženost nemusí pro podnik znamenat vždy negativní jev, a to v případě, 

pokud je podnik schopen dosáhnout vyššího výnosu, než kolik činí placené úroky  

ze zapůjčeného cizího kapitálu. Vývoj ukazatele je vhodné analyzovat společně se strukturou 

cizího kapitálu a s  celkovou výnosností vloženého kapitálu. Doporučovaná hodnota ukazatele 

by neměla přesahovat 50%. Hodnotu ukazatele je možno vyčíslit dle vztahu,  

aktiva celková

kapitál cizí
tizadluženos celkové ukazatel =

   
.   (2. 25) 

     S ukazatelem celkové zadluženosti je úzce spojen ukazatel dlouhodobé zadluženosti  

a běžné zadluženosti. Součtem těchto dílčích ukazatelů získáme zadluženost celkovou. 

Úroveň dlouhodobé zadluženosti je předmětem zájmu zejména komerčních bank, které 

posuzují podstupované riziko jimi poskytnuté půjčky. Hodnotu ukazatelů dlouhodobé a běžné 

zadluženosti lze vypočítat dle vztahů, 

  
aktiva  celková

kapitál cizí dlouhodobý
tizadluženos  dlouhodobé ukazatel = .  (2. 26) 

aktiva celková

kapitál cizí krátkodobý
tizadluženos žnébě ukazatel =   .  (2. 27) 

     Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, jehož použití je populární zejména 

v anglosaských zemích, představuje další z ukazatelů hodnotící finanční stabilitu podniku. 

Úroveň ukazatele je ovlivněna působením faktorů, kterými jsou fáze vývoje podniku či postoj 

vlastníků k riziku. U stabilních společností by se hodnota ukazatele měla pohybovat  

v rozmezí od 80 – 120%. Hodnotu ukazatele je možno stanovit dle vztahu, 

  .
pitálvlastní ka

álcizí kapit
o kapitálui vlastníhadluženostukazatel z =  (2. 28) 

     Ukazatel úrokového krytí je vhodné použít pro posouzení únosnosti dalšího dluhového 

financování. Úroveň ukazatele udává, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. Podnik 

dosahuje nulového zisku a vydělává na placení úroků v případě, je-li hodnota ukazatele rovna 

100%. Hodnota nižší než 100% může být znakem blížícího se úpadku, neboť podnik svou 

činností nevydělá ani na úroky. Pro podnik jsou žádoucí hodnoty dosahující trojnásobku  

a výše. Hodnotu ukazatele lze vypočítat dle vztahu,    

.  
úroky

EBIT
ytíúrokové kr =     (2. 29) 
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     Úrokové zatížení je převrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. Úroveň ukazatele 

udává, jaká část zisku je odčerpávána placenými úroky. Hodnota ukazatele je závislá na 

působení mnoha faktorů, mezi které je možno zařadit rentabilitu podniku, podíl bankovních 

úvěrů na struktuře zdrojů financování či výši úrokové sazby. Hodnotu ukazatele lze vyčíslit 

dle vztahu, 

EBIT

úroky
zatížení úrokové =    .    (2. 30) 

 

2.5 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

   Podstatou pyramidových rozkladů je postupný rozklad vrcholového ukazatele na jeho dílčí 

vlivy s cílem identifikovat a kvantifikovat vzájemné vztahy mezi dílčími ukazateli, jež působí 

na vývoj hodnoty vrcholového ukazatele. Prostřednictvím vhodně sestavených soustav lze 

hodnotit minulou, současnou ale i budoucí výkonnost podniku.[1] 

     Změnu vrcholového ukazatele jako součet vlivů změn dílčích ukazatelů lze matematicky 

vyjádřit pomocí vztahu, 

    ,xay
i ix ∑ ∆=∆      (2. 31) 

kde x je analyzovaný ukazatel, ∆  je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele,  je dílčí 

vysvětlující ukazatel, ∆  je vliv dílčího ukazatele  na analyzovaný ukazatel x. 

     V soustavách ukazatelů mohou mezi dílčími vlivy existovat vazby multiplikativní, aditivní 

a sporadicky vazby exponenciální. Pro multiplikativní vazbu je charakteristické, že dílčí vlivy 

jsou spojeny součinem nebo podílem, 

    .  aaaax ni
i

⋅⋅⋅=∏= K21     (2. 32) 

 V případě aditivní vazby platí, že dílčí ukazatele jsou spojeny součtem nebo rozdílem, 

.  aaaax n
i

i K++∑ == 21         (2. 33) 

Metody rozkladu multiplikativní vazby 

     Rozklad multiplikativní vazby vyskytující se mezi dílčími ukazateli může být proveden 

pomocí metody postupných změn, metody rozkladu se zbytkem, logaritmické metody 

rozklady či funkcionální metody rozkladu. [2] 

     Metodu postupných změn lze charakterizovat jednoduchostí výpočtu a bezezbytkovým 

rozkladem. Slabinou při aplikaci metody je závislost velikosti vlivů dílčích ukazatelů na jejich 

pořadí. Metoda patří v praxi k často používaným metodám zejména pro svou jednoduchost. 

V případě součinu tří dílčích ukazatelů, lze jednotlivé vlivy vyčíslit následovně, 
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   ,
x

y
aaax

x
,,a

∆

∆
⋅⋅⋅∆=∆ 030211

      

  ,
x

y
aaax

x
,,a

∆

∆
⋅⋅∆⋅=∆ 032112

       

.  
x

y
aaax

x
,,a

∆

∆
⋅∆⋅⋅=∆ 312113

                   (2. 34) 

     Metoda rozkladu se zbytkem odstraňuje základní nedostatky metody postupných změn. 

Zjištěné výsledky jsou jednoznačné a nejsou ovlivněny pořadím jednotlivých dílčích 

ukazatelů. Slabinou metody je ale existence zbytku, který nelze jednoznačně interpretovat,  

a proto je vhodné tuto metodu použít pouze při výskytu malého zbytku. V případě, že je 

každému vlivu přiřazen stejný zbytek, je možno multiplikativní vazby vyjádřit následovně, 

  ,
3

R
 

x

y
aaax

x
,,a +

∆

∆
⋅⋅⋅∆=∆ 030211

     

  ,
3

R

x

y
aaax

x
,,a +

∆

∆
⋅⋅∆⋅=∆ 032012

     

 ,
3

R

x

y
aaax

x
,,a +

∆

∆
⋅∆⋅⋅=∆ 312113

                               (2. 35) 

přitom zbytek [ ] .  
x

y
aaaaaaaaayR x

,,,,,,x
∆

∆
⋅∆⋅⋅+⋅∆⋅+⋅⋅∆−∆= 302010320103021  

     Logaritmická metoda rozkladu vycházející ze spojitých výnosů, při výpočtu reflektuje 

současnou změnu všech dílčích ukazatelů. Při aplikaci metody nevznikají problémy se 

zbytkem ani s pořadím dílčích ukazatelů. Nevýhodou logaritmické metody, jež vychází 

z výpočtu logaritmů indexů, je, že ji nelze aplikovat v případě záporných indexů. Vlivy 

dílčích ukazatelů lze vyjádřit takto, 

y
Iln

Iln
x x

x

a

a
i

i
∆⋅=∆ ,      (2. 36) 

kde 
x

x
I x

0

1=   je index analyzovaného ukazatele a 
a

a
Ia

,i

,i

i

0

1= 	 jsou dílčích ukazatelů. 

     Funkcionální metoda vycházející z diskrétních výnosů umožňuje provádět analýzy i při 

existenci záporných indexů. Výhody metody jsou shodné s výhodami metody logaritmické. 

V případě součinu tří dílčích činitelů, lze multiplikativní vazbu definovat následovně, 
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    (2. 37) 

kde 
a

a
Ra

,j

j

j

0

∆
= , 

x

x
Rx

0

∆
= , aaa ,i,ii 01 −=∆ . 

 

Rozklad rentability vlastního kapitálu 

     Nejčastěji aplikovaným pyramidovým rozkladem je rozklad rentability vlastního kapitálu, 

známý rovněž pod názvem Du Pontův rozklad, který byl poprvé použit v americké chemické 

společnosti E. I. Du Pont. [5] 

Obr. 2. 3 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

 

Zdroj: Dluhošová (2008, s. 89) – vlastní úprava 
 

     Smyslem rozkladu je postihnout změnu ukazatele rentability vlastního kapitál jako součet 

vybraných změn dílčích vlivů. Na první úrovni lze vlivy dílčích ukazatelů vyjádřit 

následovně,  

VK/AA/TT/EBITEBIT/EBTEBT/EATROE xxxxxy ∆∆∆∆∆∆ ++++= , (2. 38) 

kde ROEy∆  je celková změna ukazatele ROE, EBT/EATx∆  je vliv daňové redukce, EBIT/EBTx∆  je 

vliv úrokové redukce, T/EBITx∆  je vliv provozní rentability a VK/Ax∆  je vliv finanční páky. 
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2.6 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

     Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně známé rovněž pod názvem predikční modely 

jsou další ze skupin metod, kterou lze využít pro hodnocení finanční situace podniku. 

Podstatou modelů je vyjádřit finanční situaci a výkonnost podniku prostřednictvím jediného 

čísla. Aplikace souhrnných modelů by nikdy neměla tvořit jádro prováděné analýzy, jejich 

úloha při hodnocení finanční situace podniku by měla být spíše doplňková. [5] 

     Predikční modely lze členit do dvou základních skupin, na modely bankrotní a modely 

ratingové (bonitní). U obou skupin modelů je vycházeno ze stejného předpokladu, že existují 

jevy ve vývoji finanční situace (např. klesající hodnota ukazatelů likvidity, záporná hodnota 

ČPK), které jsou totožné se symptomy finanční situace, které mohou vyústit v bankrot 

společnosti. Společné pro obě skupiny metod je přiřazení koeficientů hodnocení jednotlivým 

poměrových ukazatelů. [1] 

 

Altmanův model 

     Altmanův bankrotní model (Altmanova z-score), jež hodnotí možnost úpadku podniku, byl 

sestaven v roce 1968 americkým profesorem Edwardem Altmanem, který na základě 

provedené statistické analýzy (diskriminační analýzy) stanovil 22 poměrových ukazatelů, 

prostřednictvím kterých bylo možno predikovat budoucí vývoj podniku. Původní model byl 

v průběhu času modifikován a dnes má model pro společnosti, jejichž akcie jsou obchodované 

na burze následující tvar, 

54321 X0,1X6,0X3,3X4,1X2,1Z +++⋅+⋅=  ,   (2. 39) 

kde ukazatel 1X  poměřuje pracovní kapitál a celková aktiva, 2X  nerozdělený zisk a celková 

aktiva, 3X  zisk před úroky a daněmi s celkovými aktivy, 4X  tržní cenu akcií s celkovými 

dluhy podniku a 5X  vyjadřuje poměr mezi tržbami podniku a celkovými aktivy. [13] 

     Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají 99.2Z > , podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají 81,1Z < . Podniky, jejichž scorez −  je mezi těmito dvěma 

hodnotami, se nachází v tzv. šedé zóně, kdy nelze odhadnout pravděpodobný vývoj. 

      Model je možné aplikovat i pro podniky, které nemají akcie kótované na burze, přičemž 

v tomto případě je nutné změnit váhy přiřazené jednotlivým ukazatelům. Z – score model má 

následující tvar, 

54321 X0,1X42,0X11,3X85,0X72,0Z ++++=      (2. 40) 

     Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají 9,2Z > , podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají 2,1Z < . 
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Index důvěryhodnosti IN  

     Index důvěryhodnosti IN byl sestaven a poprvé představen manželi Neumaierovými v roce 

1995. Indexy IN jsou řazeny do skupiny bankrotních a bonitních modelů. Index 

důvěryhodnosti je obdobně jako Altmanův model vyjádřen rovnicí, jež zahrnuje poměrové 

ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity.  

     Předností modelu IN je jednoduchý výpočet, transparentní algoritmy finančních ukazatelů, 

veřejně dostupná data o podnicích a aplikace na podniky obchodované i neobchodované  

na kapitálovém trhu. [14] 

     První verze modelu 95IN  se vyznačovala několika specifiky. Kromě věřitelského modelu, 

který respektoval nároky věřitelů z hlediska likvidity, model respektoval rovněž i obor, 

v rámci něhož podnik fungoval.  

 
výnosy

 PLZ
V

KBUKZ

OA
V

A

výnosy
V

A

EBIT
V

U

EBIT
V

CZ

A
V95IN 654321 ⋅−

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ,     (2. 41) 

kde A jsou aktiva, CZ  cizí zdroje, EBIT  hospodářský výsledek před daněmi a úroky, U

nákladové úroky, OA oběžná aktiva, KZ  krátkodobé závazky a KBU  krátkodobé bankovní 

úvěry a výpomoci a ZPL závazky po lhůtě splatnosti. 

Podnik s 295IN >  představuje podnik s dobrým finančním zdravím. Podnik s 295IN1 ><  

představuje podnik, který by mohl mít problémy, 195IN <  představuje finančně slabý podnik. 

  

     Vlastnický model 99IN , jež byl vytvořen o čtyři roky později, vychází ze skutečnosti, že 

z investorského hlediska není primární obor podnikání, ale schopnost nakládat se svěřenými 

prostředky, a proto váhy přiřazené jednotlivým podnikům jsou identické pro všechny obory.  

     
KBUKZ

OA
015,0

A

výnosy
481,0

A

EBIT
573,4

A

CZ
017,099IN

+
⋅+⋅+⋅+⋅−= . (2. 42) 

Z hlediska objektivního náhledu je doporučováno posuzovat indexy 95IN  a 99IN  společně. 

. Je-li 07,299IN > , jde o podnik s dobrým finančním zdravím, je-li 684.099IN < , jde  

o podnik, který není dostatečně bonitní, Je-li hodnota 07,299IN684,0 >< , jde o podnik 

s možnými budoucími problémy. 

     Index 01IN  byl vytvořen zejména pro průmyslové podniky a vznikl spojením předchozích 

verzí modelu. Model má následující tvar, 

KBUKZ

OA
09,0

A

výnosy
21,0

A

EBIT
92,3

U

EBIT
04,0

A

CZ
13,001IN

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= . (2. 43) 
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     Hodnota 77.101IN >  signalizuje podnik, který vytváří kladnou ekonomickou hodnotu a 

s pravděpodobností 67% dosahuje zisku. Hodnota 75.001IN <  je signálem hrozícího bankrotu 

podniku.  

     Poslední ze skupiny modelu IN, bankrotně – bonitní index 05IN , je aktualizací indexu 

01IN  a má následující tvar, 

KBUKZ

OA
09,0

A

výnosy
21,0

A

EBIT
97,3

uroky nakladové

EBIT
04,0

CZ

A
13,005IN

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= .  (2. 44) 

Je-li 6.105IN >  podnik je bonitní a tvoří hodnotu, je-li 9.005IN <  podnik pravděpodobně 

netvoří hodnotu, je-li hodnota 6.105IN9,0 ><  podnik leží v pásmu šedé zóny. 

 

Kralickův Quick – test 

     Kralickův test je řazen mezi bonitní modely, kdy vypočteným hodnotám vybraných 

poměrových ukazatelů jsou přiřazeny body z intervalu stanovených hodnot.  Při hodnocení 

jsou posuzovány následující ukazatele, 

aktiva

kapitál vlastní
1R = ,      (2. 45) 

( )
CF provozní

KFM - zdroje cizí
2R = ,     (2. 46) 

aktiva

EBIT
3R =  ,     (2. 47) 

výnosy provozní

CF provozní
4R =  ,     (2. 48) 

kde KFM je krátkodobý finanční majetek, CF peněžní tok podniku a EBIT zisk před daněmi a 

úroky. 

 

Tab. 2. 1 Bodování hodnot jednotlivých ukazatelů Kralickova testu 
Ukazatel R 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

1R  0,0 a méně 0,0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 0,3  a více 

2R  3 a méně 3 – 5 5 – 12 12 – 30 30 a více 

3R  0,00 a méně 0,00 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 0,15 a více 

4R  0,00 a méně 0,00 - 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,01 0,1 a více 

Zdroj: Kralicek, str. 70 – vlastní úprava 
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     Souhrnné hodnocení je určeno dle kritéria váženého průměru.  Výhodou testu je, že lze 

hodnotit nejen souhrnnou finanční situaci podniku 4R3R2R1RSH +++= , ale rovněž 

finanční stabilitu ( ) 2/2R1RFS +=  či výnosovou situaci ( ) 2/4R3RVS += . Vyjde-li 

hodnotící kritérium větší než 3 body, lze podnik považovat za velmi dobrý, hodnota menší 

než 1 naopak signalizuje velmi špatnou finanční situaci. 

  



22 
 

3 Charakteristika společnosti Pilana Knives s.r.o. 
 

     V následující kapitole bakalářské práce bude popsána společnost Pilana Knives s.r.o. 

působící v oblasti zpracování hutního materiálu. V první části kapitoly budou uvedeny 

základní charakteristiky společnosti, její historický vývoj a portfolio nabízených výrobků  

a služeb. Ve druhé části kapitoly bude blíže charakterizována majetková a finanční struktura 

společnosti s využitím deterministických metod finanční analýzy, vertikální a horizontální 

analýzy. Veškeré údaje, které jsou nezbytné pro provedení výpočtů, jsou uvedeny v příloze 

bakalářské práce. 

 

     Společnost Pilana Knives s.r.o. se sídlem v Hulíně je dynamicky se rozvíjející společnost 

zabývající se výrobou průmyslových nožů. Společnost Pilana Knives s.r.o. byla založena 

společenskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným a do Obchodního rejstříku byla 

společnost zapsána dne 5. března 1993. Základní kapitál společnosti činí 3 000 tis. Kč, 

jedinými jednateli společnosti jsou Ing. Jaroslav Čudrnák a Tomáš Čudrnák. 

   Společnost Pilana Knives s.r.o. je součástí skupiny PILANA TOOLS, která je složena z 5 

spolupracujících firem. Firma Pilana a.s. zajišťuje prodej výrobků, správu majetku a další 

služby pro ostatní společnosti skupiny a další subjekty. Firmy Pilana Knives s.r.o., Pilana 

Wood s.r.o., Pilana Saw Bodies s.r.o. a Pilana Metal s.r.o. zajišťují výrobu nástrojů. Skupina 

PILANA TOOLS exportuje přibližně 80% své produkce do více než 92 zemí světa a nachází 

uplatnění na všech významných světových trzích. 

     Světově známá hodnotící společnost Dun&Bradstreet ohodnotila skupinu PILANU 

TOOLS nejvyšším možným hodnocením A1, které signalizuje dlouhodobou finanční stabilitu 

a dobrou platební morálku společnosti. 

 

3.1 Historie společnosti  

     Společnost Pilana byla založena v roce 1934 v Hulíně panem Josefem Studeníkem, který 

zahájil provoz pod názvem „První moravská továrna na pily a nástroje“ a specializoval se  

na výrobu ručních a kotoučových pil. Výrobní sortiment byl postupně rozšiřován o frézy  

na dřevo, pilové kotouče s břity ze slinutých karbidů, rámové a kmenové pily, hoblovací  

a průmyslové nože, nástroje na dělení kovů a těla pil. 
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     Po převratu v roce 1948 byla společnost až do roku 1992 převedena ze soukromého 

vlastnictví do vlastnictví státního. V roce 1992 byla společnost privatizována a začala 

používat název PILANA TOOLS, přičemž pod tímto názvem společnost působí dodnes. 

 

3.2 Portfolio nabízených výrobků 

     Společnost Pilana Knives je v současnosti řazena k největším a nejvýznamnějším 

výrobcům průmyslových nožů na dřevo a plasty v Evropě. Měsíčně je ve společnosti Pilana 

Knives s.r.o. vyrobeno přes více než 20 000 roztřískovacích nožů, 3000 blanketů a 25 000 

hoblovacích nožů. V následující tabulce je uveden přehled sortimentu výrobků společnosti 

Pilana Knives. 

Tab 3. 1 Přehled sortimentu výrobků společnosti Pilana Knives s.r.o. 

  Typ Užití 

Roztřískovací nože 
- určeny pro přípravu suroviny pro výrobu 

dřevovláknitých desek 

Sekací nože 
- určeny pro stroje na výrobu štěpky a pro sekání 

odpadového dřeva 

Nože pro linky na řezání 
kulatiny 

- slouží k výrobě štěpky z nevyužitelných částí kmenů 
při zpracování kmenového dřeva na řezivo 

Nože na dýhy - určeny pro výrobu dýh z dřevěných masivů 

Korunkové nože - využívány pro drcení různých pevných odpadů 

Nože na plast 
- určeny pro rozmělňování a granulaci odpadu 

v plastikářském průmyslu 

Ostatní průmyslové nože 

- využívány pro opracování dřeva pro průmysl 
dřevařský, papírenský 

- určeny pro zpracování gumy, odpadů textilu, masa, 
kůží, výrobu celulózy a papíru, pro zemědělství 

Hoblovací a frézovací nože 
- určeny k výrobě hoblovaných povrchů a 

k profilování při výrobě nábytku a interiéru ze dřeva 

Zdroj: www.pilana.cz/cz/prumyslove-noze 
 
     Průmyslové nože jsou vyráběny z  materiálu, který je vhodný speciálně pro dané výrobky, 

zpravidla se jedná o materiál 19824, 19830, 19573, 19569 a 13180 (DIN 1.3355, 1.3343, 

1.2379, 1.2631, 1.2362, 1.2003) dovezený z Německa, Švédska a Rakouska. Provedení 

vyhovuje evropským standardům ISO a DIN. 

 

 3.3 Zaměstnanci  

     Ve společnosti Pilana Knives s.r.o. bylo k 31. 12. 2012 zaměstnáno 225 pracovníků, 

přičemž více než 150 z nich bylo zaměstnáno ve výrobě. V Tab 3. 2 je uveden počet 
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zaměstnanců společnosti v jednotlivých letech analyzovaného období, včetně výše osobních 

nákladů. Zvyšující se počet zaměstnanců ve společnosti Pilana Knives s.r.o. je odrazem růstu 

společnosti a úspěšné podnikatelské činnosti.  

Tab 3. 2 Počet zaměstnanců a výše osobních nákladů na zaměstnance (v tis. Kč) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Prům. počet zaměstnanců 163 160 183 215 225 
Výše osobních nákladů 64 464 61 777 77 130 94 145 100 970 

Zdroj: výroční zprávy Pilana Knives s.r.o. (vlastní úprava) 
 

3.4 Horizontální a vertikální analýzy rozvahy 

     Rozvaha je základním účetním výkazem, který zachycuje stav majetku a zdrojů krytí 

k určitému časovému okamžiku. Cílem horizontální a vertikální analýza rozvahy je posoudit 

nejdůležitější změny, ke kterým dochází ve struktuře aktiv a pasiv za sledované období. 

Vstupní hodnoty nezbytné k výpočtům jsou čerpány z rozvahy společnosti Pilana Knives 

s.r.o. za období let 2008 - 2012, které jsou součástí Přílohy č. 1 bakalářské práce. 

 

Horizontální a vertikální analýzy aktiv 

     Horizontální analýzy aktiv zachycuje změny jednotlivých položek aktiv v čase. V Tab 3. 3 

je zaznamenán vývoj stálých aktiv, oběžných aktiv a ostatních aktiv za analyzované období,  

a to jak v absolutních tak procentních hodnotách. 

Tab 3. 3 Horizontální analýzy aktiv společnosti Pilana Knives  za období  2008-2012 

Položka 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

v tis. Kč v  % v tis. Kč v  % v tis. Kč v  % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 24 175 12,95 78 428 37,2 68 618 23,72 48 489 13,55 
Stálá aktiva 2 978 7,59 30 464 72,2 13 404 18,45 12 109 14,07 
Oběžná aktiva 21 648 14,89 47 460 28,42 55 131 25,71 36 937 13,70 
Ostatní aktiva -451 -21,62 504 30,83 83 3,88 -557 -25,07 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
     Z vypočtených hodnot je patrné, že výše aktiv společnosti Pilana Knives s.r.o. 

v analyzovaných letech i přes konjunkturu na domácím a zahraničním trhu vzrostla o více  

než 117,7%, z hodnoty 186 643 tis. Kč v roce 2008 na hodnotu 406 353 tis. Kč dosahovanou 

v roce 2012. Nejvyšší meziroční nárůst aktiv o 37,2% je možno zaznamenat za období let 



2009-2010, kdy hodnota aktiv 

V analyzovaných letech dochází jak k

     Aktiva společnosti Pilana Knives s.r.o. 

přes 20% aktiv připadá na dlouhodobá aktiva a 1% tvo

položky časového rozlišení (náklady a p

aktiv a ostatních aktiv za období let 2008

Obr. 3. 1 Vertikálně – horizontální

Zdroj: vlastní zpracování 
 
     Dlouhodobá aktiva jsou obecn

nehmotným a dlouhodobým finan

majetku společnosti Pilana Knives

než 99% dlouhodobých aktiv. Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnující pouze software tvo

zbývající část stálých aktiv. Dlouhodobý finan

v držení společnosti. Struktura a výše dl

v následujícím Obrázku. 

Obr. 3. 2 Struktura a výše dlouhodobého hmotného majetku
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, kdy hodnota aktiv společnosti vzrostla z 210 818 tis. Kč na 289

analyzovaných letech dochází jak k nárůstu stálých, tak oběžných aktiv. 

Pilana Knives s.r.o. jsou tvořena z více než 70% 

ipadá na dlouhodobá aktiva a 1% tvoří ostatní aktiva, kam jsou 

asového rozlišení (náklady a příjmy příštích období). Podíl stálých ak

aktiv a ostatních aktiv za období let 2008-2012 je zachycen v Obr. 3. 1.    

horizontální analýza aktiv 

Dlouhodobá aktiva jsou obecně tvořena dlouhodobým hmotným, dlouhodobým 

nehmotným a dlouhodobým finančním majetkem. Rozhodující položkou dlouhodobého 

nosti Pilana Knives s.r.o. je dlouhodobý hmotný majetek, který tvo

než 99% dlouhodobých aktiv. Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnující pouze software tvo

ást stálých aktiv. Dlouhodobý finanční majetek není v žádném z

Struktura a výše dlouhodobého hmotného majetku je zachycena
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č na 289 246 tis. Kč. 

 

více než 70% oběžnými aktivy,  
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íštích období). Podíl stálých aktiv, oběžných 

 

ena dlouhodobým hmotným, dlouhodobým 
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     Dlouhodobý hmotný majetek spole

movitými věcmi, stavbami, pozemky, nedokon

a poskytnutými zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. Rozhodující položkou 

majetku společnosti Pilana Knives

přesahuje ve všech letech hranic

movité věci společnosti Pilana Knives

MORI SEIKI NH6300DCGII, laserové za

H63A). Výrobní stroje jsou č

i zástavním právem. Hodnota zastaveného majetku k

a jiné dopravní prostředky jsou nej

     Významnou položkou dlouhodobého hmotného majetku byly v

několikaleté investice (nedokon

konkurenceschopnost společnosti a napomoci do budoucna zvýšit její tržní podíl. Podíl této 

položky dosahoval 43% v roce 2008 a 31% v

      Nákup staveb byl hlavní př č

let 2009 - 2010, kdy hodnota dlouhodobého majetku vzrostla o více než 

tis. Kč na 72 658 tis. Kč. Sp

společnost Pilana a.s., přičemž tento odprodej bude probíhat i 

položky na dlouhodobém hmotném majetku se v

30 – 41%. 

  Oběžná aktiva společnosti Pilana Knives

pohledávkami a krátkodobým finan

ve společnosti účtováno. Struktura ob

Obr. 3. 3 Vertikálně – horizontální analýza ob

Zdroj: vlastní zpracování 
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jetek společnosti Pilana Knives s.r.o. je tvoř

stavbami, pozemky, nedokončeným dlouhodobým majetkem 

a poskytnutými zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. Rozhodující položkou 

nosti Pilana Knives s.r.o. jsou samostatné movité věci, podíl této složky 

esahuje ve všech letech hranici 50%, v roce 2009 hodnota dosahuje 68%. Samostatné 

nosti Pilana Knives s.r.o. jsou tvořeny zejména stroji a př

MORI SEIKI NH6300DCGII, laserové zařízení Laserfibre, OC HAAS VF

H63A). Výrobní stroje jsou často pořizovány na bankovní úvěr a jsou tedy 

i zástavním právem. Hodnota zastaveného majetku k 31.12.202 činila 27 200 tis. K

ředky jsou nejčastěji pořizovány formou leasingu.    

Významnou položkou dlouhodobého hmotného majetku byly v roce 2008 a 2009 

investice (nedokončený DHM), jejichž cílem bylo napomoci zvýšit 

čnosti a napomoci do budoucna zvýšit její tržní podíl. Podíl této 

roce 2008 a 31% v roce 2009.  

příčinou vysokého meziročního nárůstu stálých aktiv 

hodnota dlouhodobého majetku vzrostla o více než 30 mil. 

Společnost Pilana Knives s.r.o. odkoupila 

ř čemž tento odprodej bude probíhat i v budoucích letech

položky na dlouhodobém hmotném majetku se v období let 2010 – 2012 pohybuje v

čnosti Pilana Knives s.r.o. jsou tvořena zásobami, 

krátkodobým finančním majetkem. O dlouhodobých pohledávkách není 

Struktura oběžných aktiv je znázorněna v Obr. 3. 
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s.r.o. je tvořen samostatnými 

dlouhodobým majetkem  

a poskytnutými zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. Rozhodující položkou hmotného 

, podíl této složky 

roce 2009 hodnota dosahuje 68%. Samostatné 

a přístroji (např. OC 

ízení Laserfibre, OC HAAS VF–3YT/50, VOC 

r a jsou tedy často zatíženy  

200 tis. Kč. Osobní  

roce 2008 a 2009 

cílem bylo napomoci zvýšit 

nosti a napomoci do budoucna zvýšit její tržní podíl. Podíl této 

stálých aktiv za období 

30 mil. Kč ze 42 194 

 stavby od akciové 

budoucích letech. Podíl této 

2012 pohybuje v rozmezí 

ena zásobami, krátkodobými 

O dlouhodobých pohledávkách není  

Obr. 3. 3. 

 

Krátkodobý finanční 

žná aktiva
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     Zásoby vzhledem k výrobní povaze společnosti představují významnou složku oběžných 

aktiv, hodnota zásob za období let 2009-2012 vzrostla o vice než 64%, z hodnoty 77 627 tis. 

Kč dosahované v roce 2008 na 127 400 tis. Kč v roce 2012. Podíl zásob na oběžném majetku 

se pohybuje v jednotlivých letech v rozmezí 41- 53%. Rostoucí hodnota zásob, a to i přesto  

že zásoby představují nejméně likvidní složku oběžného majetku, není pro společnost Pilana 

Knives žádným rizikem. Rostoucí hodnota materiálu a hotových výrobků reflektuje růst firmy 

v kombinaci s požadavky zákazníků na skladové položky v uzavřených kontraktech.       

     Druhou významnou položku oběžných aktiv představuji krátkodobé pohledávky, jejíž 

podíl na oběžných aktivech se ve všech letech pohybuje přibližně okolo 50%. Rostoucí 

hodnota pohledávek z obchodních vztahů z hodnoty 56 566 tis. Kč dosahované v roce 2008 

na 121 878 tis. Kč evidované ke konci roku 2012 je odrazem růstu a zájmu o výrobky a zboží 

společnosti Pilana Knives s.r.o. K 31. 12. 2012 byly pohledávky ve výši 50 000 tis. Kč 

zajištěny zástavní smlouvou. Hodnota pohledávek po splatnosti v roce 2012 činila 21 556 tis. 

Kč, z toho téměř 11 000 tis. Kč byly pohledávky po splatnosti méně než 60 dnů, u kterých 

byla velká pravděpodobnost, že část z nich byla v roce 2013 proplacena 

     Krátkodobý finanční majetek, jehož podíl na oběžném majetku nepřesahuje 

v analyzovaných letech 10%, je tvořen hotovostí a penězi na bankovních účtech. Do roku 

2011 je možno pozorovat rostoucí hodnotu peněž na bankovních účtech. V roce 2012 došlo 

k výraznému poklesu z částky 25 429 tis. Kč na 11 497 tis. Kč, příčinou bylo zahájení investic 

do dotačních programů Ekoenergie a Inovace. Dotovaná částka je tvořena 50% z uznatelných 

výdajů, k proplacení dotace došlo až po ukončení projektů. Hodnota hotovosti se ve 

společnosti Pílana Knives s.r.o. v analyzovaných letech pohybuje v rozmezí 140 – 200 tis. Kč.  

 
Horizontální a vertikální analýza pasiv 

     Horizontální analýza pasiv zachycuje změny položek pasiv v čase. V Tab 3. 4 je zachycena 

změna celkové výše pasiv, vlastního kapitálu, cizích zdrojů a ostatních pasiv, a to jak 

v absolutních, tak procentních změnách. 

Tab 3. 4 Horizontální analýza pasiv společnosti Pilana Knives za období let 2008-2012 

Položka 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

v tis. Kč v  % v tis. Kč v  % v tis. Kč v  % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 24 175 12,95 78 428 37,2 68 618 23,72 48 489 13,55 
Vlastní kapitál 11  018 12,95 38 788 63,98 40 568 40,81 11 926 8,52 
Cizí zdroje 12 986 22,21 39 027 8,67 28 550 15,13 35 459 16,32 
Ostatní pasiva 171 58,56 613 132,4 -500 -46,47 1 104 191,67 

Zdroj: vlastní zpracování 



     Vypočtené hodnoty signalizují významné zm

financování. Hodnota pasiv za analyzované období vzrostla z

353 tis. Kč.  Ve sledovaném období 2008

kapitálu i cizích zdrojů. Skupina ostatních pasiv p

nevýznamnou skupinu zdrojů krytí.

     Příčinou nárůstu hodnoty vlastního kapitálu byl dosahovaný zisk spo

s.r.o. a kumulování nerozděleného 

období došlo k navýšení hodnoty

Kč, přičemž k  nejvyššímu meziro

kdy společnost dosáhla nejvyššího zisku za dobu existence spole

společnosti z hodnoty 136 756 tis. K

v roce 2012 byl zapříčiněn rozvojem spole

a hodnotě přijatých úvěrů. K 

2009-2010, kdy hodnota vzrostla o 39

     Výše celkových pasiv za období let

a cizími zdroji, které jsou použity k

znázorněn v Obr. 3. 4. 

Obr. 3. 4 Horizontální analýza pasiv 

Zdroj: vlastní zpracování  
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 ve struktuře zdrojů 

 643 tis. Kč na 406 
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s.r.o. jsou cizí zdroje. 
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Obr. 3. 5 Vertikálně – horizontální analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování   
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     Ve společnosti Pilana Knives s.r.o. nejsou vytvářeny žádné rezervy. Jejich tvorba není  

pro společnost ani z hlediska daňové optimalizace v současnosti nijak výhodná. Největší podíl 

na cizích zdrojích tvoří závazky společnosti, přičemž převažující položkou jsou závazky 

krátkodobé. Nejvýznamnější položku krátkodobých závazků představují závazky 

z obchodních vztahů, v roce 2012 jejich hodnota dosahovala výše 84 772 tis. Kč. Společnost 

se snaží dostát svým závazkům řádně a včas, v roce 2012 závazky po lhůtě splatnosti do 60 

dnů činily 928 tis. Kč a po lhůtě splatnosti do 120 dnů dosahovaly výše 196 tis. Kč.  

Ve společnosti nejsou žádné závazky kryté podle zástavního práva.   

     Poměr bankovních úvěrů na cizích zdrojích společnosti se pohybuje v rozmezí 24 – 35 %. 

V roce 2012 hodnota čerpaných bankovních úvěrů dosahovala výše 73 986 tis. Kč. Bankovní 

úvěry jsou z hlediska účelu rozděleny do dvou kategorií. Provozní, krátkodobé, úvěry jsou 

použity na krytí pohledávek, investiční úvěry jsou čerpány na nákup strojního vybavení. 

V roce 2012 bylo velké množství finančních prostředků investováno do procesních, 

produktových a technologických změn, které měly napomoci k posílení konkurenční pozice. 

 

3.5 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

     V další části kapitoly bude provedena horizontální a vertikální analýza výkazů zisku  

a ztráty, který zachycuje vývoj nákladů a výnosů za analyzované roky 2008 – 2012. Vstupní 

údaje, které jsou použity k výpočtu, jsou čerpány z výkazů zisku a ztráty společnosti Pilana 

Knives s.r.o., jež jsou uvedeny v Příloze č. 2 bakalářské práce. 

 

Horizontální a vertikální analýza nákladů 

     Náklady podniku je obecně možno členit na provozní, finanční a mimořádné. V následující 

tabulce je zachycen vývoj nákladů z provozní a finanční činnosti podniku, a to jak 

v absolutních, tak procentních změnách. Mimořádné náklady se v analyzovaných letech  

ve společnosti Pilana Knives s.r.o. nevyskytovaly. 

Tab 3. 5 Horizontální analýza nákladů společnosti Pilana Knives s.r.o. 

Položka 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

v tis. Kč v  % v tis. Kč v  % v tis. Kč v  % v tis. Kč v % 

Náklady celkem 212  0,1 104 127  32,2 106 990  25,0 86 568  16,2 
Provozní náklady 2 612 0,9 104 552 34,8 100 881 24,9 93 422 18,5 
Finanční náklady -1 385 -7,2 -2 122 -11,8 444 2,8 -166 -1,0 
Daň z příjmů  -1 015 -17,6 1 697 35,7 5 665 87,8 -6 688 -55,2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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     Velice důležitou nákladovou položkou jsou osobní náklady, jejich podíl na celkových 

nákladech se pohybuje v rozmezí 16 – 20%. Lze tedy konstatovat, že osobní náklady rostou 

téměř přímo úměrně s celkovými náklady. Součástí osobních nákladů jsou i mzdové náklady 

zaměstnanců, jejich rostoucí hodnota v čase je odrazem zvyšujícího se počtu zaměstnanců. 

Významnou nákladovou položkou, u které je možno pozorovat rostoucí trend v čase jsou 

náklady vynaložené na prodej zboží. V roce 2008 podíl této položky na celkových nákladech 

netvořil ani 1%, v roce 2012 tyto náklady tvořily téměř 20%.  

 

Horizontální a vertikální analýza výnosů 

      Horizontální analýza výnosů z provozní, finanční a mimořádné činnosti v absolutních i 

procentních změnách je zachycena v následující tabulce.  

Tab 3. 6 Horizontální analýza výnosů 

Položka 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

v tis. Kč v  % v tis. Kč v  % v tis. Kč v  % v tis. Kč v % 

Výnosy celkem -4 825 -1,5 131 897 40,6 118 770 26,0 57 926 10,2 
Provozní výnosy 531 0,2 131 387 40,4 110 028 24,1 69 293 12,2 
Finanční výnosy -5 474 -38,1 611 6,9 8 741 92,0 -11 349 -62,2 
Mimořádné 

výnosy 
118 - -101 -85,6 1 5,9 -18 -100 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

     Hodnota výnosů ve společnosti Pilana Knives s.r.o., s výjimkou roku 2009, kdy došlo 

k meziročnímu poklesu o 4 825 tis. Kč, výrazně vzrostla, což lze v době světové hospodářské 

krize vnímat více než pozitivně. Nejvyšší meziroční nárůst o 131 897 tis. Kč je možno 

pozorovat v období let 2009 – 2010, kdy výnosy společnosti vzrostly z hodnoty 334 192 tis. 

Kč na 466 089 tis. Kč. Nutné je zdůraznit rozdílný vývoj výnosů, co se týče provozní a 

finanční činnosti společnost. V případě provozních výnosů lze pozorovat rostoucí trend 

v čase, zejména  z důvodu růstu tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a tržeb za prodané 

zboží. V roce 2010, kdy došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu provozních výnosů, 

vzrostly tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb o 98 208 tis. Kč a tržby z prodeje zboží o 

20 941 tis. Kč.  

     Finanční výnosy, jež jsou tvořeny výnosovými úroky a ostatními provozními výnosy, 

vykazují kolísavý vývoj. Zatímco v období 2010 – 2011 lze pozorovat nejvyšší meziroční 

nárůst finančních výnosů z částky 9 500 tis. Kč na 18 241 tis. Kč, v roce 2012 dochází naopak 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Posouzení finanční situace podniku dle metod finanční analýzy 
 

     Čtvrtá kapitola bakalářské práce bude zaměřena na posouzení finanční situace společnosti 

Pilana Knives s.r.o. za období let 2008-2012. Finanční situace společnosti bude posuzována 

prostřednictvím nejvýznamnějších skupin poměrových ukazatelů - ukazatelů rentability, 

likvidity, aktivity a finanční stability. Vypočtené hodnoty finančních ukazatelů budou rovněž 

porovnány s průměrnými hodnotami odvětví, které jsou zveřejňovány na internetových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Společnost Pilana Knives s.r.o. dle Klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE) je řazena do skupiny 25 – Výroba kovových konstrukcí  

a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, a podskupiny 25.6 – Povrchová úprava  

a zušlechťování kovů; obrábění.1 Finanční situace společnosti bude posouzena  

i prostřednictvím vybraných souhrnných modelů. 

 

4.1 Ukazatele rentability 

     Rentabilita neboli výnosnost je řazena k nejdůležitějším charakteristikám společnosti. 

Ukazatele rentability jsou konstruovány v mnoha modifikacích v závislosti na tom, jaká 

položka se nachází ve jmenovateli. Mezi nejznámější a nejčastěji používané ukazatele je 

řazena rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu. V následující tabulce jsou 

zaznamenány vypočtené hodnoty ukazatelů rentability společnosti Pilana Knives s.r.o.  

za analyzované období 2008 – 2012 včetně průměrných hodnot odvětví.  

Tab. 4. 1 Hodnoty ukazatelů rentability společnosti Pilana Knives, s.r.o. v letech 2008-2012 

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA (v %) 2.4 13,68 9,36 16,90 18,64 7,73 
ROA odvětví (v %) - 9,86 6,39 5,82 4,79 8,33 

ROE (v %) 2.5 32,37 18,17 39,02 36,13 14,43 
ROE odvětví (v %) - 9,86 6,39 5,82 4,79 8,33 

ROCE (v %) 2.6 27,23 18,66 28,39 28,11 12,50 
ROS (v %) 2.7 5,07 3,37 8,61 9,24 3,57 
Rentabilita nákladů (v %) 2.8 4,97 3,41 9,08 9,46 3,53 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

     Rentabilita aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů byla aktiva financována. Ukazatel rentability aktiv vykazoval v čase kolísavý vývoj. 

                                                           
1 Klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE)nahradila odvětvovou klasifikaci ekonomických činností 
(OKEČ). Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický vývoj, změny hospodářství a je lépe srovnatelná 
s jinými mezinárodními klasifikacemi. 
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Pokles hodnoty v roce 2009 byl zapříčiněn nižším dosaženým ziskem společnosti. Nárůst 

ukazatele v období 2010 – 2011 poukazuje na efektivnější hospodaření majetku. Příčinou 

nárůstu hodnoty ukazatele byl zejména generovaný zisk, kdy společnost Pilana Knives s.r.o. 

dokázala využít krize na světových trzích a zvyšovat tržby z prodeje vlastních výrobků  

a služeb. Rozšíření portfolia o prodávané zboží z Číny vedlo k výraznému nárůstu tržeb 

z prodeje zboží, zatímco v roce 2008 tržby z prodeje zboží činily pouhých 2 834 tis. Kč, 

v roce 2012 dosahovaly částky 128 753 tis. Kč.  Nejvyšší hodnoty ukazatel dosahoval v roce 

2011, kdy společnost dosahovala nejvyššího zisku. V daném roce na 1 Kč investovaného 

kapitálu připadalo 0,1864 Kč zisku. Pokles hodnoty ukazatele v roce 2012 byl způsoben 

zejména nárůstem nákladů spojených s technologickými a procesními změnami uvnitř 

společností, které vedly k poklesu zisku.  

     Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je ukazatelem celkové výnosnosti vlastních zdrojů. 

Pokles hodnoty ukazatele v roce 2009 byl zapříčiněn nižším ziskem společnosti oproti roku 

předcházejícímu. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosahoval v roce 2010, kdy na 1 Kč 

investovaného vlastního kapitálu připadalo 0,39 Kč zisku. Rostoucí hodnoty vlastního 

kapitálu v důsledku kumulování nerozdělených zisků předcházejících let (špatná investiční 

činnost společnosti) byly hlavní příčinou snížení hodnoty ukazatele v roce 2011 a to i přesto, 

že tržby společnosti a s nimi spojený zisk významně vzrostl. Výrazný pokles hodnoty 

ukazatele v roce 2012 z 36,13% na 14,43% byl způsoben již výše zmíněnými faktory (pokles 

zisku daného období, kumulování nerozdělených zisků) a jednak i nárůstem zadluženosti 

v důsledku provedených změn ve společnosti Pilana Knives s.r.o.  

     Ukazatele rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu jsou využívány pro srovnání 

s průměrnými hodnotami odvětví. Na vývoji průměrných hodnot je zřetelně vidět dopad 

hospodářské krize, kdy v letech 2009 – 2011 lze zaznamenat snížení hodnoty ukazatelů. 

Ukazatele rentability vlastního kapitálu a rentability aktiv se vyvíjí v analyzovaném období 

protichůdně v porovnání s průměrnými hodnotami odvětví. Po celé sledované období se 

ukazatele rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu společnosti Pilana Knives s.r.o. 

nachází nad průměrnými hodnotami.   

 

 

 



36 
 

Obr. 4. 1 Vývoj ukazatelů ROA a ROE společnosti Pilana a odvětví v letech 2008 – 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
      Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) analyzuje význam dlouhodobého investování. 

Hodnoty ukazatele vykazují obdobný vývoj jako hodnoty ukazatele rentability vlastního 

kapitálu. Příčinou kolísavého vývoje je dosahovaný zisk společnosti Pilana Knives s.r.o. 

v jednotlivých letech sledovaného období a rostoucí hodnoty vlastního kapitálu a 

dlouhodobých zdrojů. Nejvyšší hodnoty ukazatel ROCE dosahoval v roce 2010, kdy na 1 Kč 

dlouhodobě investovaného kapitálu připadalo 0,2839 Kč zisku. 

     Rentabilita nákladů udává, kolik Kč čistého zisku podnik získá vložením 1 Kč celkových 

nákladů. Celkové náklady společnosti Pilana Knives s.r.o. jsou tvořeny zejména provozními 

náklady, podíl finančních nákladů je téměř zanedbatelný. Nejvýznamnější položkou 

provozních nákladů je spotřeba materiálu, která v analyzovaném období vykazuje rostoucí 

trend, jenž odráží zvýšený zájem o produkty společnosti Pilana Knives s.r.o. Svého maxima 

9,46% dosahoval ukazatel rentability nákladů v roce 2011, kdy na 1 Kč celkových nákladů 

připadlo 0,0946 Kč čistého zisku. 

     Rentabilita tržeb je jedním z běžně využívaných ukazatelů, který poskytuje informaci  

o tom, jaké množství zisku připadá na 1 Kč tržeb společnosti. Tržby společnosti Pilana 

Knives s.r.o. jsou tvořeny zejména tržbami z prodeje vlastních výrobků a služeb a od roku 

2009 dochází ke každoročnímu výraznému nárůstu tržeb z prodeje zboží. Nejvyšší hodnoty 

ukazatel rentability tržeb dosahoval v roce 2011, kdy společnost dosáhla nejvyššího čistého 

zisku 50 568 tis. Kč, a tržby společnosti činily 547 408 Kč. 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

2008 2009 2010 2011 2012

ROE odvětví

ROA odvětví

ROA

ROE



37 
 

Obr. 4. 2 Vývoj ukazatelů rentability společnosti Pilana Knives v letech 2008 – 2012 

 

Zdroj vlastní zpracování 

 

4.2 Ukazatele likvidity 

     Ukazatele likvidity jsou využívány pro rozbor platební schopnosti společnosti. Likviditu je 

možno chápat jako schopnost podniku hradit své závazky řádně a včas. V Tab. 4. 2 jsou 

zaznamenány vypočtené hodnoty ukazatelů likvidity společnosti Pilana Knives s.r.o. v období 

let 2008 – 2012 včetně průměrných hodnot odvětví. 

 

Tab. 4. 2 Hodnoty ukazatelů likvidity společnosti Pilana Knives, s.r.o. v letech 2008-2012 

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková likvidita 2.9 1,57 1,60 1,85 2,25 2,00 
Celková likvidita odvětví - 1,40 1,75 1,68 1,71 1,68 
Pohotová likvidita 2.10 0,73 0,88 1,04 1,30 1,17 
Pohotová likvidita odvětví - 0,8 1,1 1,07 1,01 1,03 

Okamžitá likvidita 2.11 0,09 0,10 0,16 0,21 0,08 
Okamžitá likvidita odvětví - 0,21 0,33 0,29 0,27 0,24 

Podíl pohledávek na OA (v %) 2.12 40,6 49,3 47,7 48,4 54,6 
Podíl zásob na OA (v %) 2.13 53,4 44,6 43,8 42,1 41,6 
Čistý pracovní kapitál 2.14 52 730 62 412 98 494 149 515 153 157 
Ukazatel překapitalizování (v %) 2.15 129,5 143,7 136,8 162,7 154,7 
Poměrový ukazatel likvidity (v %) 2.16 36,3 37,4 45,9 55,5 50 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

     Ukazatel celkové likvidity vykazoval v letech 2008 – 2011 rostoucí trend. Mírný nárůst 

v roce 2009 byl zapříčiněn nárůstem oběžných aktiv, kdy lze zaznamenat výrazný nárůst 

krátkodobých pohledávek, materiálu a peněz na bankovních účtech, zatímco krátkodobé 

závazky společnosti mírně poklesly v důsledku snížení hodnoty závazků z obchodních vztahů. 

Nárůst v následujících letech byl způsoben nárůstem hodnoty materiálu, zboží a pohledávek, 

kdy zvyšující se hodnota oběžných aktiv reflektovala zvyšující se zájem o výrobky  
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a prodávané zboží společnosti Pilana Knives s.r.o jak na domácím tam zahraničním trhu. 

Pokles hodnoty ukazatele v roce 2012 byl zapříčiněn investiční činností společnosti, k jejímuž 

financování byly využívány i bankovní úvěry a financováním projektů Ekoenergie a Inovace. 

Ve všech letech se vypočtené hodnoty ukazatele celkové likvidity nacházely 

v doporučovaném pásmu 1,5 – 2,5.  

     Ukazatel pohotové likvidity při výpočtu zohledňuje pouze pohotové prostředky, tzn., 

oběžná aktiva jsou očištěna o nejméně likvidní položku, zásoby. Doporučovaná hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5.  Ukazatel pohotové likvidity se v čase 

vyvíjí obdobně jako ukazatel likvidity celkové, s tím rozdílem že v roce 2009 je možno 

pozorovat výraznější nárůst hodnoty, neboť rozvahovou položkou, u které byl zaznamenán 

nejvyšší meziroční nárůst, byly krátkodobé pohledávky. Rostoucí hodnoty v čase jsou 

signálem zlepšující se finanční a platební situace, což je vidět i z Obr. 4. 3, pod doporučenou 

hranicí se hodnoty ukazatele pohotové likvidity nacházely pouze v roce 2008 a 2009. 

     Ukazatel okamžité likvidity, který poměřuje pohotové platební prostředky s výší 

krátkodobých závazků, vykazoval v letech 2008 – 2011 rostoucí trend, který byl odrazem 

zvyšujícího se množství peněž na bankovních účtech. V roce 2012 v souvislosti s realizací 

dotačních programů, kdy poklesla hodnota krátkodobého finančního majetku, lze zaznamenat 

výrazný pokles hodnoty.  Vypočtené hodnoty se ve všech letech nachází pod doporučovanou 

hranicí 0,2 – 0,5.  

     Ukazatele celkové, pohotové a okamžité likvidity je možné využít pro odvětvové srovnání. 

Z průměrných hodnot odvětví je opět patrný vliv hospodářská krize v odvětví zabývajícího se 

výrobou kovodělných výrobků, neboť od roku 2010 je možno pozorovat pokles hodnot 

ukazatelů pod hodnoty dosahované v roce 2009. Rostoucí hodnoty likvidity společnosti Pilana 

Knives s.r.o. jsou znakem zlepšující se finanční a platební situace, což dokazuje i to,  

že v letech 2011 a 2012 se hodnoty ukazatelů celkové a pohotové likvidity nacházely nad 

průměrnými hodnotami odvětví. Okamžitou likviditu společnosti lze označit za nízkou, 

vypočtené hodnoty se nachází jak pod doporučovanými tak i průměrnými hodnotami odvětvi. 

Pokles okamžité likvidity v roce 2012 nelze vnímat nijak kriticky, neboť dotovaná částka je 

50% z uznatelných výdajů, přičemž k proplacení prostředků dojde až po ukončení projektů. 
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Obr. 4. 3 Vývoj ukazatelů likvidity společnosti Pilana Knives  a odvětví v letech 2008-2012 

 

Zdroj vlastní zpracování 

 
     Podíl pohledávek na oběžných aktivech vykazuje s výjimkou roku 2010 rostoucí trend, 

hlavní příčinou byl každoroční nárůst pohledávek z obchodních vztahů, kdy společnosti 

Pilana Knives s.r.o. se díky aktivnímu přístupu a uskutečněným procesním změnám podařilo 

využít konjunktury na světových trzích. Rostoucí hodnotu tohoto ukazatele nelze vnímat 

negativně, přestože hodnota pohledávek po splatnosti v roce 2012 činila 21 556 tis. Kč. Více 

než polovina částky byla tvořena pohledávkami po splatnosti do 60 dnů, kdy se dá 

předpokládat, že dojde k jejich úplnému nebo alespoň částečnému proplacení. Hodnota 

pohledávek po splatnosti déle než půl roku činila 4 594 tis. Kč. 

     Podíl zásob na oběžných aktivech vykazuje v čase klesající trend, přestože každoročně 

dochází k nárůstu materiálu, hotových výrobků a zboží v důsledku rostoucího zájmu  

o produkty společnosti Pilana Knives s.r.o. Z vypočtených hodnot je zřejmé, že zásoby 

představují významnou položku oběžných aktiv. Podíl zásob na oběžných aktivech v roce 

2012 činil 41,56%.     

Obr. 4. 4 Vývoj podílu pohledávek a zásob na oběžných aktivech v letech 2008-2012 

 

Zdroj vlastní zpracování 
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   Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobými zdroji. Hodnota ukazatele v období let 2008 – 2012 vykazovala rostoucí trend, 

kdy hlavní příčinou byl meziroční nárůst oběžných aktiv, který převyšoval meziroční nárůst 

krátkodobých zdrojů společnosti. Hodnota čistého pracovního kapitálu za období 2008 – 2012 

vzrostla z hodnoty 52 730 tis. Kč na 153 157 tis. Kč, tedy o více než 100 000 tis. Kč. Kladné 

hodnoty ve všech letech jsou signálem toho, že společnost prostřednictvím dlouhodobých 

zdrojů financovala i trvale vázanou část oběžného majetku.   

Obr. 4. 5 Vývoj čistého pracovního kapitálu společnosti Pilana Knives v období let 2008-2012 

 

Zdroj vlastní zpracování 
 

      Poměrový ukazatel likvidity úzce souvisí s ukazatelem čistého pracovního kapitálu.  

Tento ukazatel je konstruován pomocí ukazatele čistý pracovní kapitál, a tedy na výslednou 

hodnotu ukazatele v jednotlivých letech působily tytéž faktory. Doporučená hodnota 

poměrového ukazatele likvidity by se měla pohybovat v rozmezí od 30 do 50%. Jak je vidět  

z Obr. 4. 6 hodnoty ukazatele se v analyzovaném období nacházely v doporučovaném pásmu.  

      Ukazatel překapitalizování vyjadřuje, do jaké míry je dlouhodobý hmotný majetek kryt 

vlastním kapitálem. Vypočtené hodnoty společnosti Pilana Knives s.r.o. signalizují,  

že ve všech letech byl vlastní kapitál použit nejen k financování dlouhodobého majetku. 

Rostoucí hodnoty ukazatele jsou odrazem rostoucího zisku společnosti a kumulování 

nerozděleného zisku minulých let. V analyzovaném období lze hovořit o společnosti Pilana 

Knives s.r.o. jako o překapitalizované společnosti. 
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Obr. 4. 6 Poměrový ukazatel a ukazatel překapitalizování v období let 2008-2012 

 

Zdroj vlastní zpracování 
 

4.3 Ukazatele aktivity 

     Ukazatele aktivity známé rovněž pod názvem ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv jsou využívány pro řízení aktiv. Obecně lze tyto ukazatele rozdělit 

do dvou základních skupin, a to na ukazatele doby obratu a ukazatele obratovosti. Pro 

hodnoty ukazatelů obratovosti je žádoucí rostoucí vývoj v čase, naopak hodnoty ukazatelů 

doby obratu by měly v čase klesat. Hodnoty ukazatelů aktivity společnosti Pilana Knives s.r.o. 

za analyzované období jsou uvedeny v  Tab. 4. 3. 

 
Tab. 4. 3 Hodnoty ukazatelů Tab. 4. 3aktivity společnosti Pilana Knives, s.r.o. v letech 2008-
2012 

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 2.17 1,698 1,552 1,558 1,530 1,510 
Obrat celkových aktiv odvětví - 1,28 1,03 1,15 1,2 1,18 
Doba obratu aktiv (dny) 2.18 211,99 231,98 231,06 235,35 238,47 
Doba obratu zásob (dny) 2.19 88,17 82,01 74,99 74,56 74,77 
Doba obratu pohledávek (dny) 2.20 67,06 90,59 81,72 85,88 98,29 
Doba obratu závazku (dny) 2.21 100,77 119,09 113,03 108,55 104,92 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

     Ukazatel obratu celkových aktiv je ukazatelem intenzity využití celkového majetku. Čím 

vyšší je vypočtená hodnota, tím intenzivnější je využití majetku. Ve společnosti Pilana Knives 

s.r.o. lze v období let 2008 – 2010 pozorovat klesající vývoj hodnoty ukazatele. K nejvyššímu 

meziročnímu poklesu hodnoty ukazatele z 1,698 na 1,552 došlo v letech 2008 – 2009, což 

bylo zapříčiněno zejména nárůstem krátkodobých pohledávek o více než 23 000 tis. Kč, 

přičemž tržby společnosti vzrostly meziročně pouze o 11 000 tis. Kč. Ve zbývajících letech 

lze zaznamenat pouze velice mírné snižování hodnoty ukazatele, kdy přestože dochází 
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k výrazným nárůstům tržeb společnosti v důsledku expanze na zahraničních trzích a posílení 

konkurenční pozice, dochází rovněž ke zvyšování hodnoty jak dlouhodobých tak oběžných 

aktiv.  

     Ukazatel obratu celkových aktiv je využíván pro srovnání s průměrnými hodnotami 

odvětví. Z Obr. 4. 7 je patrné, že vypočtené hodnoty ukazatele společnosti Pilana Knives s.r.o. 

jsou vyšší než hodnoty odvětví, kdy převažující složkou majetku společnosti, i přestože se 

jedná o výrobní podnik zpracovávající hutní materiál, jsou oběžná aktiva. Poměr oběžných  

a stálých aktiv ve společnosti Pilana Knives s.r.o. je přibližně v poměru 75:25. Z Obr. 4.7 lze 

zaznamenat obdobný vývoj ve vývoji hodnot průměrných hodnot a hodnot obratu aktiv 

společnosti. V roce 2009 je vidět poměrně významný pokles, který vystřídal nárůst a následný 

pokles v roce 2012. 

Obr. 4. 7 Vývoj obratu aktiv společnosti Pilana  Knives s.r.o. a odvětví v letech 2008-2012 

 

Zdroj vlastní zpracování 
 
     Doba obratu aktiv společnosti Pilana Knives s.r.o. v čase mírně rostla. Zatímco v roce 

2008 společnosti trvalo v průměru 212 dní, než dokázala veškerá aktiva přeměnit na tržby, 

v roce 2012 to bylo již 232 dní. Přestože celosvětová krize společnost nezasáhla a její tržby 

výrazně rostly, docházelo i k rozšiřování výroby s čímž byl spojen i odkup staveb  

od společnosti Pilana a.s. či navyšování hodnoty skladových zásob. 

    Doba obratu zásob má ve sledovaném období klesající trend.  Zatímco v roce 2008 doba 

obratu veškerých zásob dosahovala více než 88 dnů, v roce 2012 to bylo jen 75 dní. Klesající 

doba obratu je i přeš rostoucí hodnotu zásob v čase signálem jejich efektivního využití a toho, 

že ve společnosti Pilana Knives s.r.o. nedochází ke zbytečnému naskladňování materiálu,  

pro který není zajištěn následný odbyt. 

     Doba obratu pohledávek a doba obratu závazků spolu úzce souvisí, neboť poskytují obraz 

o solventnosti společnosti. Obecně by mělo platit, že doba obratu závazků by měla být delší 
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než doba obratu pohledávek. V analyzovaném období je možno pozorovat rostoucí vývoj 

hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek. Doba obratu pohledávek za sledované období 

vzrostla o 32 dní, tedy v roce 2012 odběratelům trvalo v průměru o měsíc déle než v roce 

2008, než uhradili své závazky. V roce 2012 doba obratu pohledávek činila 98,29 dní. 

Příčinou nárůstu byla zvyšující se hodnota pohledávek, která byla dána zvyšujícím se 

množstvím uzavřených kontraktů. Pozitivně lze hodnotit meziroční snížení hodnoty 

pohledávek po splatnosti v roce 2012 z hodnoty 45 714 tis. Kč na 21 556 tis. Kč.   

     Vývoj doby obratu závazků v letech 2008 – 2012 lze označit za téměř konstantní s mírným 

nárůstem v roce 2009, kdy hodnota závazků vzrostla o téměř 13 000 tis, Kč a tržby 

společnosti pouze o 10 000 tis. Kč. Doba obratu závazků společnosti je v rozmezí 100 – 120 

dní, přičemž v roce 2012 činila 104,92 dní. Srovnáme-li dobu obratu pohledávek a dobu 

obratu závazku, je možno konstatovat, že zvyšování doby obratu pohledávek a snižování doby 

obratu závazků by do budoucna mohlo představovat pro společnost Pilana Knives s.r.o. 

obrovský problém, neboť v roce 2012 rozdíl mezi touto dvojicí ukazatelů činil jen 6,63 dní. 

Společnost by následně musela řešit problém, jakým způsobem bude hradit své závazky. 

Obr. 4. 8 Vývoj ukazatelů doby obraty společnosti Pilana Knives s.r.o. v letech 2008-2012  

 
Zdroj vlastní zpracování 
 

4.4 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

    Finanční stabilita podniku je dána strukturou zdrojů financování společnosti. Finanční 

stabilita a s ní úzce související zadluženost je hodnocena prostřednictvím vztahů mezi 

podnikovými aktivy a zdroji jejich kryti. Vypočtené hodnoty ukazatelů jsou uvedeny  

v Tab. 4. 4. 
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Tab. 4. 4 Hodnoty ukazatelů zadluženosti společnosti Pilana Knives s.r.o. v letech 2008-2012 

Ukazatel vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl VK na aktivech (v %) 2.22 26,58 28,76 34,37 39,12 37,38 
Podíl VK na aktivech odvětví - 49,08 48,99 46,18 44,97 49 

Stupeň krytí stálých aktiv (v %) 2.23 194,42 227,13 218,55 250,76 233,53 
Majetkový koeficient 2.24 3,76 3,48 2,91 2,56 2,68 
Celková zadluženost (v %) 2.25 73,72 71,02 65,26 60,72 62,20 
Dlouhodobá zadluženost (v %) 2.26 14,27 16,70 20,53 21,19 19,04 
Běžná zadluženost (v %) 2.27 58,99 54,32 44,73 39,53 43,17 
Zadluženost VK (v %) 2.28 257,67 249,99 189,88 155,24 166,4 
Úrokové krytí 2.29 6,90 4,99 13,40 16,65 7,76 
Úrokové zatížení (v %) 2.30 14,49 20,05 7,46 6,01 12,88  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Podíl vlastního kapitálu na aktivech charakterizuje míru finanční samostatnosti. Rostoucí 

hodnota je znakem zvyšující se finanční stability. Ve společnosti Pilana Knives s.r.o. došlo 

v letech 2008 – 2012 k nárůstu hodnoty ukazatele z 26,58% na 39,12%, přestože docházelo 

k nárůstu jak vlastního kapitálu, tak aktiv. Příčinou byla zvyšující se hodnota vlastního 

kapitálu v důsledku rostoucího zisku společnosti (v roce 2011 bylo dosaženo nejvyšší hodnoty 

zisku za dobu existence společnosti) a kumulování nerozděleného zisku za předcházející 

zdaňovací období. V roce 2012 došlo k mírnému poklesu hodnoty ukazatele na 37,38% 

v důsledku nárůstu aktiv, kdy byly odkoupeny stavby od společnosti Pilana a.s. a došlo 

k navýšení krátkodobých pohledávek. Dalším faktorem byl pokles zisku oproti roku 

předcházejícímu, který byl zapříčiněn rozsáhlou investiční činností společnosti.  

Ve společnosti Pilana Knives s.r.o. docházelo v letech 2008 – 2012 k upevnění finanční 

pozice, nicméně ani poměrně nízké hodnoty ukazatele v roce 2008 nebyly pro společnost 

žádným výrazným rizikem, neboť ve všech letech společnost dokázala financovat svůj 

dlouhodobý majetek prostřednictvím vlastního kapitálu. 

     Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech je možno využít pro odvětvové srovnání. 

Porovnáním vypočtených hodnot s průměrnými hodnotami odvětví, lze konstatovat, že 

hodnoty ukazatele se v čase vyvíjely zcela protichůdně.  V roce 2011, kdy hodnota podílu 

vlastního kapitálu na aktivech společnosti Pilana Knives s.r.o. dosáhla za analyzované období 

svého maxima, průměrná hodnota odvětví dosahovala svého minima. Ve všech letech 

průměrné hodnoty odvětví převyšovaly hodnoty podílu vlastního kapitálu na aktivech 

společnosti. 
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Obr. 4. 9 Podíl VK na aktivech společnosti Pilana Knives s.r.o. a odvětví v letech 2005-2009 

 
Zdroj vlastní zpracování 
 

     Stupeň krytí stálých aktiv poměřuje dlouhodobý kapitál se stálými aktivy. Vypočtená 

hodnota ukazatele by neměla poklesnout pod 100%, neboť v tom případě by společnost 

financovala část dlouhodobého majetku prostřednictvím krátkodobých zdrojů, což by mohlo 

představovat značné riziko. Vypočtené hodnoty ukazatele, přestože ve sledovaném období 

docházelo ke kolísání jejich hodnoty, ve všech letech výrazně převyšují doporučenou hranici, 

znamená to tedy, že ve všech letech byl prostřednictvím dlouhodobých zdrojů financován 

nejen dlouhodobý ale i krátkodobý majetek. Je nutné si ale uvědomit, že dlouhodobé zdroje 

představují pro podnik zdroje nejdražší a jejich použití k financování oběžného majetku může 

vést k poklesu výnosnosti. Nejvyšší hodnoty ukazatele bylo dosaženo v roce 2011, kdy 

vypočtená hodnota dosahovala 250%.  

Obr. 4. 10 Vývoj stupně krytí stálých aktiv společnosti Pilana Knives v letech 2008-2012 

 

Zdroj vlastní zpracování 
 

     Majetkový koeficient neboli finanční páka poměřuje celková aktiva s hodnotou vlastního 

kapitálu. Na základě vypočtených hodnot lze v letech 2008 – 2011 pozorovat klesající trend, 
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přestože docházelo k nárůstu aktiv tak vlastního kapitálu. Aktiva společnosti Pilana Knives 

s.r.o. rostla v důsledku změn zejména ve struktuře oběžného majetku, kdy v důsledku expanze 

společnosti docházelo k nárůstu pohledávek a zásob. Rostoucí hodnota vlastního kapitálu byla 

způsobena zvyšujícím se ziskem společnosti a kumulováním nerozděleného zisku minulých 

let. Nárůst hodnoty ukazatele v roce 2012 byl způsoben nižším meziročním nárůstem hodnoty 

vlastního kapitálu v důsledku nižšího zisku a nárůstem hodnoty aktiv společnosti, kdy došlo 

k odkupu staveb od společnosti Pilana a.s. a k navýšení hodnoty zásob, daňových pohledávek 

a pohledávek z obchodních vztahů.  

Obr. 4. 11 Majetkový koeficient společnosti Pilana Knives s.r.o. v letech 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

     Ukazatele celkové, dlouhodobé a běžné zadluženosti spolu úzce souvisí. Součtem 

zadluženosti běžné a dlouhodobé lze získat celkovou zadluženost podniku. Celková 

zadluženost společnosti Pilana Knives s.r.o. v analyzovaných letech 2008-2012 vykazuje 

klesající trend. Celková zadluženost společnosti byla zejména v letech 2008 a 2009 poměrně 

vysoká, převyšovala hranici 70%. Vysoké hodnoty zadluženosti se mohou negativně projevit 

na výnosnosti podniku. Přestože v daném období docházelo k nárůstu cizích zdrojů, jak 

úvěrů, tak závazků společnosti, navyšovala se i aktiva společnosti, přičemž meziroční růst 

aktiv byl vyšší než meziroční nárůst cizích zdrojů. Ve společnosti Pilana Knives s.r.o. 

docházelo i ke změnám ve struktuře zdrojů financování, kdy v důsledku zvyšující se hodnoty 

zisku a kumulování nerozděleného zisku rostl podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích 

podniku. Celková zadluženost v roce 2011, kdy dosáhla svého minima, činila 60,72%. V roce 

2012 lze zaznamenat mírný nárůst zadluženosti, který meziroční nárůst cizích zdrojů 

převyšoval meziroční nárůst hodnoty aktiv společnosti. Příčinou bylo čerpání provozních 

bankovních úvěrů, kdy jejich hodnota meziročně vzrostla o více než 24 000 tis. Kč   
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     Ukazatel běžné zadluženosti se vyvíjí v čase obdobně jako ukazatel zadluženosti celkové. 

V letech 2008 – 2011 lze pozorovat klesající trend, v roce 2012 mírný nárůst. Hodnota 

zadluženosti za období 2008 - 2011 poklesla o 20%, z hodnoty 59,99% na 39,53%. Nárůst 

v roce 2012 byl způsoben čerpáním provozním úvěrů společnosti. 

     Dlouhodobá zadluženost společnosti Pilana Knives s.r.o. se v analyzovaných letech 

pohybuje v rozmezí 14 – 21 %, přičemž v letech 2008 – 2011 lze zaznamenat rostoucí vývoj, 

který byl zapříčiněn čerpáním investičních úvěrů, které byly použity na rozšiřování výroby a 

odkup staveb od společnosti Pilana a.s. Hodnotu dlouhodobé zadluženosti lze i přes její nárůst 

označit za přijatelnou. 

Obr. 4. 12 Vývoj celkové, dlouhodobé a běžné zadluženosti v letech 2008-20012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

     Obdobnou vypovídací schopnost jako ukazatel celkové zadluženosti má ukazatel 

zadluženosti vlastního kapitálu. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat 

v rozmezí  

80 – 120%.  Vypočtené hodnoty společnost Pilana Knives s.r.o. se zejména v letech 2008 a 

2009 nachází vysoko nad doporučovanou hranicí. V roce 2008, kdy hodnota ukazatele za 

sledované období dosahovala svého maxima, byla zadluženost vlastního kapitálu necelých 

276%. V letech 2008 – 2011 dochází k poklesu hodnoty ukazatele v důsledku rostoucí 

hodnoty vlastního kapitálu. Mírný nárůst v roce 2012 byl způsoben poklesem zisku 

společnosti v důsledku investiční činnosti, jejímž cílem bylo posílit konkurenční pozici 

společnosti na světových trzích. 
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Obr. 4. 13 Vývoj zadluženosti vlastního kapitálu společnosti Pilana v letech 2008–2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

     Mezi ukazatele finanční stability jsou řazeny i ukazatele úrokového krytí a úrokového 

zatížení. Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je výše úroku kryta dosaženým 

provozním ziskem, naopak ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jakou část z vytvořeného 

zisku odčerpávají placené úroky. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Pilana Knives s.r.o. 

využívá k financování investičního majetku a ke krytí pohledávek bankovní úvěry, 

představují placené úroky pro společnost významnou nákladovou položku. Ukazatele 

úrokového krytí i úrokového zatížení vykazovaly v čase kolísavý vývoj.  Ukazatel úrokového 

krytí dosahoval svého maxima 16,65 v roce 2011, tedy generovaný provozní zisk byl více než 

16krát vyšší než placené úroky. V daném roce společnost vykazovala nejvyšší zisk. Naopak 

ukazatel úrokového zatížení v daném roce dosahoval svého minima 6,01% za sledované 

období. Příčinou zhoršení vývoje ukazatelů v roce 2012 byl nižší dosahovaný provozní zisk 

oproti roku předcházejícímu.  

 

4.5 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

      V následující části kapitoly bude proveden pyramidový rozklad rentability vlastního 

kapitálu (Du Pontův rozklad). Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu za období let 

2008 – 2012 je charakterizován vysokým nárůstem, tak poklesem hodnoty. Hodnoty ukazatele 

ROE včetně meziročních změn jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tab. 4. 5 Hodnoty ukazatele ROE a jeho meziroční změny za období let 2008 - 2012 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 32,37% 18,17% 39,02% 36,13% 14,43% 

∆ ROE  -14,2% 20,85% -2,89% -21,7% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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     Pyramidový rozklad ukazatele ROE byl proveden pomocí logaritmické a funkcionální 

metody. Výchozím předpokladem pro použití logaritmické metody bylo stanovení indexů, 

pro použití funkcionální metody určení diskrétních výnosů. V následující části je zachyceno 

srovnání výsledků vypočtených dle obou metod a blíže charakterizován rozklad ROE dle 

logaritmické metody. Rozklad ROE provedený pomocí funkcionální metody je uveden 

v Příloze č. 4 bakalářské práce. 

 
Rozklad rentability vlastního kapitálu za období 2008 - 2009 

     Hodnota ukazatele ROE v období 2008 – 2009 meziročně poklesla o 14,2%. Vliv dílčích 

ukazatelů na vrcholový ukazatel je uveden v Tab. 4. 6.  

Tab. 4. 6 Pyramidový rozklad ROE za období let 2008 - 2009 

Vlivy Logaritmická metoda Funkcionální metoda 

Daňové břemeno -1,27% -1,29% 

Rentabilita aktiv -9,33% -9,29% 

Provozní rentabilita -3,29% -3,29% 

Obrat aktiv -1,03% -1,03% 

Ziskový účinek fin. páky -3,59% -3,61% 

Úrokové břemeno  -20,11% -20,11% 

Fin. Páka -23,58% -23,58% 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Na pokles hodnoty ukazatele ROE za období let 2008 – 2009 o 14,2% se negativně podílí 

vývoj ukazatele daňového břemene a to -1,27%, rentabilita aktiv a to -9,33% a ziskový účinek 

finanční páky -3,59%. Hodnotu rentability aktiv negativně ovlivnil meziroční pokles provozní 

rentability a pokles obratu aktiv. V roce 2009 došlo ve společnosti Pilana Knives s.r.o. 

k poklesu zisku oproti roku předcházejícímu. Na výsledek hospodaření měl vliv zejména 

finanční výsledek, který meziročně poklesl o více 5 000 tis. Kč z důvodu poklesu ostatních 

finančních výnosů. Provozní výsledek hospodaření společnosti Pilana Knives s.r.o. se 

meziročně mírně snížil z hodnoty 26 817 tis. Kč na 24 736 tis. Kč a to i přesto, že tržby 

společnosti z prodeje zboží vzrostly o více než 13 tis. Kč. Meziroční nárůst aktiv o 24 125 tis. 

Kč zapříčiněný zejména pohledávek z obchodních vztahů, byl příčinou poklesu obratu aktiv. 

Negativní vliv ziskového účinku finanční páky byl zapříčiněn poklesem úrokového břemene  

o 5,6% a poklesem ukazatele finanční páky o -28,5%, což bylo zapříčiněno meziročním 

nárůstem vlastního kapitálu, který převýšil meziroční nárůst aktiv. 
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Obr. 4. 14 Pyramidový rozklad ROE za období let 2008 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

    

Rozklad rentability vlastního kapitálu za období 2009 - 2010 

   Hodnota ukazatele ROE v období let 2009 – 2010 vzrostla o 20,85%, což představuje 

nejvyšší meziroční nárůst za analyzované období. Na základě provedených výpočtů bylo 

zjištěno, že vypočtené výsledky jsou bez ohledu na použitou metodu téměř identické. 

 

Tab. 4. 7 Pyramidový rozklad ROE za období let 2009 - 2010 

Vlivy Logaritmická metoda Funkcionální metoda 

Daňové břemene 5,59% 5,70% 

Rentabilita aktiv 16,1% 16,05% 

Provozní rentabilita 7,49% 7,49% 

Obrat aktiv 0,05% 0,05% 

Ziskový účinek. fin. páky -0,88% -0,91% 

Úrokové břemeno  40,00% 40,20% 

Fin. Páka -48,79% -48,98% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Rentabilita aktiv se na růstu ROE podílela nejvíce, a to z 16,1%. Pozitivně se na vývoj 

rentability aktiv promítl zejména meziroční nárůst ziskové marže i nepatrné navýšení obratu 

aktiv. Nárůst čistého zisku společnosti o 27 770 tis. Kč z hodnoty 11 018 tis. Kč na 38 788 tis. 

Kč byl způsoben zejména nárůstem tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. Dané tržby 

vzrostly o 98 208 tis. Kč, zatímco náklady s nimi spojené o 78 578 tis. Kč (do výpočtu byly 

zahrnuty i osobní náklady) Výrazně méně se na nárůst hodnoty ROE promítl meziroční nárůst 
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daňového břemene a to 5,59%. Negativně, i když pouze nepatrně, na vývoj ukazatele ROE 

působil ziskový účinek finanční páky. Nárůst úrokového břemene nestačil eliminovat 

negativní působení finanční páky, kdy hodnota ukazatele finanční páky meziročně poklesla  

o 0,57, a to z důvodu nárůstu vlastního kapitálu, ke kterému došlo zejména v důsledku 

kumulování nerozděleného zisku a dosahovaného zisku. 

 

Obr. 4. 15 Pyramidový rozklad ROE za období let 2009 - 2010 

 

Zdroj:vlastní zpracování 
 

Rozklad rentability vlastního kapitálu za období 2010 - 2011 

      V roce 2011 společnost Pilana Knives s.r.o. vykazovala nejvyšší zisk za dobu existenci 

společnosti, přesto je možno zaznamenat meziroční pokles hodnoty ukazatele ROE o 2,89%.  

Souhrnné výsledky logaritmické a funkcionální metody jsou uvedeny v Tab. 4. 8. 

Tab. 4. 8 Pyramidový rozklad ROE za období let 2010 – 2011 

Vlivy Logaritmická metoda Funkcionální metoda 

Daňové břemeno -2,29% -2,29% 

Rentabilita aktiv 3,7% 3,68% 

Provozní rentabilita 2,06% 2,06% 

Obrat aktiv -0,33% -0,33% 

Ziskový účinek. fin. páky -4,27% -4,28% 

Úrokové břemeno  3,97% 3,98% 

Fin. Páka -32,92% -32,93% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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     Na celkové meziroční změně rentability vlastního kapitálo o -2,89% se pozitivně projevila 

rentabilita aktiv, její hodnota činila 3,7%. Negativně se naopak projevil vliv daňového 

břemene a vliv ziskového účinku finanční páky. Pozitivního efektu provozní rentability bylo 

docíleno v důsledku nárůstu provozní rentability z 10,8% na 12,2%. Tento kladný efekt zcela 

převýšil negativní vliv obratu aktiv. K poklesu obratu aktiv došlo zejména v důsledku nárůstu 

oběžných aktiv, kdy v souvislosti s rostoucím množstvím uzavřených kontraktů bylo nutné 

navýšit výrobu, s čímž bylo spojeno i navýšení zásob. V daném roce došlo i k navýšení 

krátkodobých pohledávek, kdy významnou položkou nebyly jen pohledávky z obchodních 

vztahů ale i daňové pohledávky. Z rozkladu finanční páky je zřejmé, že negativní vliv 

finanční páky mnohonásobně eliminoval pozitivní působení úrokového břemeno. Pozitivní 

vliv úrokového břemeno dosahoval 3,97%, zatímco negativní působení finanční páky činilo 

32,92%. Pokles ukazatele finanční páky z 2,91 na 2,56 byl způsoben narůstající hodnotou 

vlastního kapitálu, jehož nejvýznamnější složkou jsou výsledek hospodaření běžného 

účetního období a výsledek hospodaření minulých let.  

 

Obr. 4. 16 Pyramidový rozklad ROE za období let 2010 – 2011 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

 
Rozklad rentability vlastního kapitálu za období 2011 - 2012 

     V roce 2012 došlo ve společnosti Pilana Knives s.r.o. k poklesu zisku v důsledku 

investiční činnosti, což se projevilo i na hodnotách rentability vlastního kapitálu. Rentabilita 

vlastního kapitálu poklesla o 21,7 % z hodnoty 36,1%  na hodnotu 14,4%. 
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Tab. 4. 9 Pyramidový rozklad ROE za období let 2011 – 2012 

Vlivy Logaritmická metoda Funkcionální metoda 

Daňové břemeno -0,15% -0,16% 

Rentabilita aktiv -20,8% -20,76% 

Provozní rentabilita -10,75% -10,74% 

Obrat aktiv -0,16% -0,17% 

Ziskový účinek. fin. páky -0,72% -0,77% 

Úrokové břemeno  -17,97% -17,98% 

Fin. Páka 10,72% 10,73% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Na poklesu rentability vlastního kapitálu o -21,69% se podílí rentabilita aktiv -20,8 

procentními body, daňové břemeno -0,15 procentními body a ziskový účinek finanční páky  

-0,72 procentními body. Rozkladem rentability aktiv na ziskovou marži a obrat aktiv bylo 

zjištěno, že meziročně došlo k poklesu jejich hodnoty. Příčinou výrazného poklesu provozní 

rentability o 7,2% byl nižší zisk společnosti v důsledku investiční činnosti do procesních  

a technologických změn a pokračující trend každoročně navyšujících se tržeb. Čistý zisk 

společnosti meziročně poklesl z hodnoty 50 568 tis. Kč na 21 926 tis. Kč. Z rozkladu finanční 

páky vyplývá, že na její celkové změně se zcela převážil pokles úrokového břemene, který 

eliminoval pozitivní efekt působení finanční páky.  

 
Obr. 4. 17 Pyramidový rozklad ROE za období let 2011 – 2012 

 

Zdroj:vlastní zpracování 
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4.6 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

     Souhrnné modely jsou další z možností pro hodnocení finanční úrovně společnosti. 

Podstatou těchto modelů je rozpoznat příčiny nestability podniků, které mohou signalizovat 

jejich úpadek. Predikční modely finanční úrovně je možno rozdělit do dvou skupin,  

na modely bankrotní a bonitní. Pro hodnocení finanční situace společnosti Pilana Knives s.r.o. 

je využit Atmanův model, index důvěryhodnosti IN, jež k hodnocení využívá i Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, a Kralickův rychlý test.  

 

Altmanův model 

     Altmanův model je typickým zástupcem ze skupiny bankrotních modelů. Přestože je 

model pro svou jednoduchost v České republice velmi oblíben, není jeho použití v naší zemi 

zcela vhodné, neboť model byl konstruován na datech amerických společností. V praxi jsou 

rozlišovány dvě základní verze modelu dle toho, zda společnost je či není veřejně 

obchodovatelná na burze. Společnost Pilana Knives s.r.o. patří ke společnostem veřejně 

neobchodovatelným, proto k výpočtu Altmanova z-score je použit vzorec 2.40.  

Tab. 4. 10 Almanovo z-score pro společnost Pilana Knives s.r.o. 

Váha 2008 2009 2010 2011 2012 

Pracovní kapitál/Aktiva 0,72 0,283 0,296 0,341 0,418 0,377 

Nerozdělený zisk/Aktiva 0,85 0,162 0,220 0,198 0,241 0,312 

EBIT/Aktiva 3,11 0,137 0,094 0,169 0,186 0,077 

VK/Cizí zdroje 0,42 0,363 0,405 0,527 0,644 0,601 

Tržby/Aktiva 1 1,698 1,552 1,558 1,530 1,510 

Altmanovo z-score   2,617 2,413 2,719 2,885 2,539 

    šedá zóna 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Vypočtené hodnoty Altmanova modelu ve všech letech leží v tzv. „pásmu šedé zóny“,  

a tedy společnost Pilana Knives s.r.o. nelze jednoznačně označit za úspěšnou, ale stejně tak ji 

nelze hodnotit jako společnost s finančními problémy.  Ve všech analyzovaných letech jsou 

vypočtené hodnoty velice vzdáleny od pásma bankrotu (hodnoty Altmanova z-score menší 

než 1,2). V roce 2011 bylo téměř dosaženo pásma prosperity, o kterém lze hovořit  

od hodnoty vyšší než 2,9. 

 

Index důvěryhodnosti 

     Indexy důvěryhodnosti, jež jsou řazeny mezi bankrotní a bonitní modely, byly vytvořeny  

a otestovány na datech průmyslových podniků v podmínkách České republiky. Index IN je 
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autory neustále vyvíjen a zatím poslední verzí modelu je index IN05, který byl konstruován 

s ohledem na tvorbu hodnoty. V příloze bakalářské práce jsou vypočteny veškeré verze 

modelu IN. V následující tabulce je proveden výpočet poslední verze modelu, index IN05, dle 

vzorce 2.44. 

 
Tab. 4. 11 Index IN95 a společnost Pilana Knives s.r.o. 

Váha 2008 2009 2010 2011 2012 

A/CZ 0,13 1,3649 1,4080 1,5324 1,6468 1,6076 

EBIT/ Náklad. úroky 0,04 6,8997 4,9881 13,4024 16,6488 7,7637 

EBIT/A 3,97 0,1368 0,0936 0,1690 0,1864 0,0773 

Výnosy/A 0,21 1,8164 1,5852 1,6114 1,6343 1,5818 

OA/ Krátkodobé CZ 0,09 1,5694 1,5968 1,8494 2,2453 1,9987 

IN05 1,5191 1,2308 1,9112 2,1652 1,3384 
šedá 

zóna 

šedá 

zóna 

podnik je bonitní a tvoří 

hodnotu 

šedá 

zóna 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Vypočtené hodnoty signalizují, že nejlepší finanční výsledky byly vykazovány v roce 2010 

a 2011, kdy společnost Pilana Knives s.r.o. vytvářela kladnou ekonomickou hodnotu. Vytváří-

li podnik kladnou ekonomickou hodnotu, znamená to, že vytváří minimálně tolik kolik, činí 

náklady z investovaných prostředků (nákladem vlastního kapitálu je dividenda, nákladem 

cizího kapitálu je placený úrok). Ve zbývajících letech podnik ležel v tzv. šedé zóně, kdy opět 

nelze zcela jednoznačně finanční situaci označit za úspěšnou, ale na druhou stranu společnost 

se nenachází ani v situaci, která by signalizovala blížící se problémy. Vypočtené hodnoty byly 

ve všech letech dalece vzdáleny hodnotě, která představuje hranici mezi podniky v šedé zóně 

a podniky, které netvoří hodnotu. 

     Obdobné výsledky jako model 05IN  poskytuje i model 01IN , neboť jediným rozdílem 

mezi těmito modely je váha, jež je přiřazena ukazateli uroky nákladové/EBIT . Váha, jež je 

přiřazena ukazateli v modelu 01IN  je 3,92, v modelu 05IN  dosahuje 3,97. Danému ukazateli 

je zároveň přiřazena nejvyšší váha v celém modelu, což je zřejmé i z Tab. 4. 11. 

 

Kralickův test 

      Kralickův rychlý test je bonitním modelem, kdy vypočteným hodnotám jednotlivých 

ukazatelů jsou přiřazeny body z intervalu stanovených hodnot. Předností tohoto modelu je, že 

jeho prostřednictvím může být hodnocena nejen souhrnná finanční situace, ale rovněž 
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finanční stabilita a výnosová situace společnosti. Body přiřazené jednotlivým ukazatelům 

byly určeny dle Tab. 2. 1, která je uvedena v teoretické části bakalářské práce.   

 

Tab. 4. 12 Kralickův test a společnost Pilana Knives s.r.o. 

2008 2009 2010 2011 2012 

R1= vlastní kapitál/aktiva 0,27 0,29 0,34 0,39 0,37 

Body 3 3 4 4 4 

R2=(cizí zdroje - KFM)/nezdaněný CF 4,86 6,39 3,21 2,60 5,66 

Body 3 2 3 4 2 

R3=EBIT/aktiva 0,14 0,09 0,17 0,19 0,08 

Body 3 2 4 4. 2. 

R4=nezdaněný CF/provozní výnosy 0,08 0,07 0,12 0,13 0,07 

Body 3. 2. 4. 4. 2. 

Finanční stabilita 3,0 2,5 3,5 4,0 3,0 

Dobrá Velmi dobrá Dobrá 

Výnosová situace 3,0 2,25 3,75 4,0 2,5 

Dobrá Velmi dobrá Dobrá 

Souhrnné hodnocení fin. situace 3 2,375 3,625 4 2,75 

Dobrá Velmi dobrá Dobrá 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Vypočtené hodnoty Kralickova testu potvrzují výsledky, které již byly uvedeny. Nejlepší 

finanční situace společnosti bylo dosaženo v roce 2010 a 2011, kdy společnost dokázala 

využít světové krize a generovala nejvyšší zisk. V daných letech je možno finanční zdraví 

společnosti Pilana Knives s.r.o. označit za velmi dobré, a to jak z hlediska finanční stability, 

tak výnosové situace. Pokles v roce 2012 je odrazem investiční činnosti, kdy i přesto že 

společnost dosahovala nejvyšších tržeb za sledované období, došlo k poklesu zisku.  

Ve zbývajících analyzovaných letech je možno finanční situaci společnosti označit za dobrou. 

 

4.7 Zhodnocení finanční situace společnosti 

     Finanční situace společnosti Pilana Knives s.r.o. za období let 2008- 2012 byla posuzována 

prostřednictvím nejvýznamnějších metod finanční analýzy. Majetková a finanční struktura 

společnosti byla hodnocena s využitím horizontální a vertikální analýzy. Oblast rentability, 

finanční stability (zadluženosti), likvidity a aktivity společnosti byla hodnocena s využitím 

poměrových ukazatelů a nejvýznamnějších souhrnných bankrotních a bonitních modelů. 

Vzhledem ke značnému kolísání jednoho z nejdůležitějších poměrových ukazatelů, ukazatele 
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rentability vlastního kapitálu (ROE), byl proveden i jeho pyramidový rozklad na dílčí 

ukazatele s cílem kvantifikovat jednotlivé vlivy za analyzované roky.  

     Ve sledovaném období došlo k výrazným změnám jak v majetkové tak kapitálové 

struktuře společnosti. V důsledku expanze a rostoucího odbytu společnosti výrazně vzrostly 

hodnoty oběžného majetku, zejména zásob a pohledávek z obchodních vztahů. Na nárůstu 

hodnoty stálých aktiv se promítlo rozšíření výroby, s čímž byl spojen nákup strojního 

vybavení a odkup staveb od společnosti Pilana a.s. Změny ve finanční struktuře společnosti 

byly způsobeny rostoucí hodnotou vlastního kapitálu v důsledku rostoucího zisku společnosti 

a kumulování nerozděleného zisku společnosti. V roce 2008 podíl vlastního kapitálu  

na zdrojích společnosti činil 27%, v roce 2012 dosahoval hodnoty 38%.  

     Rentabilita neboli výnosnost je jednou z nejdůležitějších charakteristik společnosti.  

Ve sledovaném období rentabilita společnosti rostla, v roce 2012 došlo k výraznému snížení 

hodnot ukazatelů v důsledku investiční činnosti společnosti, která by měla upevnit její 

konkurenční pozici na světových trzích. Vývoj ukazatelů byl odrazem úspěšné činnosti 

společnosti. Společnosti Pilana Knives s.r.o. se podařilo využít konjunktury na světových 

trzích a v analyzovaném období mnohonásobně vzrostly tržby z prodeje jejích výrobků 

(průmyslových nožů), navíc od roku 2009 společnost rozšířila portfolio nabízených produktů 

o prodej zboží nakupovaného z Číny. V roce 2011 společnost dosáhla nejvyššího zisku  

za dobu své existence, přesto u některých ukazatelů rentability bylo možno pozorovat snížení 

jejich hodnoty. Ukazatel rentability vlastního kapitálu poklesl v důsledku kumulování 

nerozděleného zisku minulých let, což ukázal i pyramidový rozklad. Pokud by tyto zdroje 

byly využity k financování investiční činnosti společnosti v roce 2012, nemuselo by dojít 

k tak výraznému snížení zisku a hodnot ukazatelů rentability, jinou možností by bylo 

investování prostředků na kapitálovém trhu. Hodnoty ukazatelů rentability vlastního kapitálu 

a rentability aktiv byly porovnány i s průměrnými hodnotami odvětví.  

Ve všech letech se vypočtené hodnoty ukazatelů rentability nacházely nad průměrnými 

hodnotami odvětví. 

     Likvidita charakterizuje schopnost podniku hradit své závazky ve stanovené výši  

a stanoveném čase. Rostoucí hodnoty likvidity v letech 2008 – 2011 jsou znakem zlepšující se 

platební a finanční situace společnosti. Pokles hodnot ukazatelů likvidity v roce 2012 byl 

způsoben investicí do dotačních programů Ekoenergie a Inovace. Dotace bude poskytnuta  

ve výši 50% uznatelných výdajů po ukončení projektů. Celková likvidita společnosti se  

ve všech letech nachází v doporučovaném intervalu hodnot 1,5 – 2,5 a s výjimkou roku 2009  

i nad průměrnými hodnotami odvětví. Ukazatel pohotové likvidity, při jehož výpočtu není 
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brána v potaz nejméně likvidní složka oběžného majetku, se v letech 2008 – 2011 nacházel 

pod průměrnými hodnotami odvětví. Nejkritičtějším problémem společnosti Pilana Knives 

s.r.o. je její okamžitá likvidita, která i poté co výrazně vzrostl krátkodobý finanční majetek  

za období 2008 - 2011 nedosahuje doporučovaných ani průměrných hodnot odvětví, a to  

i v případě pokud by nebyla uvažována výše zmíněná investice do dotačních programů v roce 

2012. Důležitým ukazatelem likvidity je i ukazatel čistého pracovního kapitálu, který 

poskytuje informace o financování majetku společnosti. Kladné a rostoucí hodnoty jsou 

znakem toho, že k financování oběžného majetku společnosti Pilana Knives s.r.o. jsou 

využívány i dlouhodobé zdroje, jejichž nevýhodou je to, že v porovnání s krátkodobými zdroji 

představují dražší způsob financování majetku. Na druhou stranu každá výrobní společnost by 

pro zajištění plynulého chodu měla disponovat určitou trvalou vázanou hodnotou oběžného 

majetku (pojistné rezervy), který by měl být financován právě s využitím dlouhodobého 

majetku.  

     Ukazatele aktivity poskytují informace o hospodaření společnosti s jejím majetkem. Doba 

obratu aktiv společnosti Pilana  Knives s.r.o. v analyzovaných letech mírně poklesla.  

Ve srovnání s průměrnými hodnotami odvětví lze konstatovat, že vypočtené hodnoty jsou 

vyšší zejména v důsledku toho, že převažující složkou majetku jsou oběžná aktiva nikoliv 

dlouhodobý majetek. Poměr oběžného a dlouhodobého majetku se pohybuje v rozmezí 3:1. 

Pozitivně lze hodnotit snižující se dobu obratu zásob a to i přesto, že zásoby společnosti  

za sledované období výrazně vzrostly v důsledku zvýšené produkce po výrobcích a zboží 

společnosti Pilana Knives s.r.o. Srovnáme-li dobu obratu pohledávek a mírně se snižující 

dobu obratu závazku, je možno konstatovat, že zvyšování doby obratu pohledávek by  

do budoucna mohlo představovat pro společnost Pilana Knives s.r.o. obrovský problém, 

neboť v roce 2012 rozdíl mezi touto dvojicí ukazatelů činil jen 6,63 dní. Společnost by 

následně musela řešit problém, jakým způsobem bude hradit své závazky. Možností by  

pro společnost bylo prodloužení termínů splatnosti, popřípadě k úhradě závazků by bylo nutné 

čerpat krátkodobé úvěry vzhledem k velice nízkým hodnotám okamžité likvidity společnosti. 

     Zadluženost společnosti Pilana Knives s.r.o. ve sledovaném období poklesla z důvodu 

změn ve finanční struktuře společnosti. Zvyšující se hodnota vlastního kapitálu v důsledku 

rostoucího zisku a kumulování nerozděleného zisku vedla ke zvyšující se hodnotě podílu 

vlastního kapitálu na aktivech, kdy hodnota vzrostla v 26,58% v roce 2008 na 37,38% v roce 

2012. I přes zvyšující se finanční stabilitu společnosti se hodnoty ukazatele podílu vlastního 

kapitálu na aktivech nachází pod průměrnými hodnotami odvětví. I přes vysoké hodnoty 

zadluženosti (zejména v letech 2008 a 2009) společnost dokázala ve všech analyzovaných 
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letech financovat dlouhodobý majetek dlouhodobými zdroji jak je žádoucí. Rozborem celkové 

zadluženosti společnosti bylo zjištěno, že převažující složkou je zadluženost běžná 

(krátkodobá). Společnost Pilana Knives s.r.o. dle vypočtených hodnot ukazatele úrokového 

krytí vytvářela dostatečně velký „ bezpečnostní polštář“ pro věřitele, neboť dosahovaný zisk 

společnosti několikanásobně převyšoval placené úroky. V roce 2011, kdy společnost 

generovala nejvyšší zisk, tato hodnota činila 16,65. 

     Dobrou finanční situaci společnosti Pilana Knives s.r.o. potvrdily i výsledky aplikovaných 

bankrotních a bonitních modelů. Společnost v letech 2010 – 2011, kdy generovala nejvyšší 

zisk, dosahovala nejlepších finančních výsledků a tvořila kladnou ekonomickou hodnotu.  

Ve zbylých letech analyzovaného období se společnost nacházela v tzv. šedé zóně, kdy nelze 

jednoznačně finanční situaci označit za úspěšnou, na druhou stranu její finanční vývoj 

nevykazuje ani známky blížícího se bankrotu. 
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5 Závěr 
 

     Znalost finančního zdraví společnosti je výchozím krokem při přijetí každého investičního 

a finančního rozhodnutí. Základním nástrojem, který je využíván pro komplexní hodnocení 

finanční situace společnosti, je finanční analýza. Finanční analýza nehodnotí pouze 

momentální stav, ale především základní vývojové tendence, stabilitu, resp. volatilitu 

výsledků a porovnává je se standardními hodnotami v oboru či odvětví. Analýza minulého  

a současného stavu poskytuje informace o kladech a záporech výkonnosti a o potenciálních 

rizicích, které plynou z jejího fungování. 

          Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci společnosti Pilana Knives s.r.o., 

jež je řazena k největším výrobcům průmyslových nožů v Evropě, za období let 2008 – 2012.  

Finanční zdraví společnosti bylo posuzováno s využitím nejznámějších metod finanční 

analýzy. 

     Druhá kapitola bakalářské práce byla zaměřena na metodologii finanční analýzy. 

Výchozím a nejdůležitějším krokem finanční analýzy jsou informace, zpravidla výkazy 

vnitropodnikového účetnictví. V rámci kapitoly byly popsány jednotlivé zdroje informací  

a používané metody, přičemž největší pozornost byla věnována poměrovým ukazatelům.  

     Ve třetí kapitole bakalářské práce byla krátce charakterizována společnost Pilana Knives 

s.r.o. a portfolia nabízených produktů a služeb. Majetková a finanční struktura společnosti 

byla posouzena s využitím vertikální a horizontální analýzy. 

      Čtvrtá kapitola bakalářské práce byla kapitolou aplikační. Finanční situace společnosti 

Pilana Knives s.r.o. byla posuzována prostřednictvím poměrových ukazatelů, přičemž 

vypočtené hodnoty byly srovnávány nejen s doporučovanými hodnotami, ale i s průměrnými 

hodnotami odvětví. Vzhledem ke značnému kolísání rentability vlastního kapitálu  

za analyzované roky byl proveden i pyramidový rozklad s využitím logaritmické  

a funkcionální metody. V závěru kapitoly bylo provedeno zhodnocení finanční situace  

i prostřednictvím souhrnných modelů, jejíž použití je v podmínkách České republiky stále 

oblíbenější, neboť poskytují rychlou informaci o finančním zdraví společnosti. 

     Provedená finanční analýza ukázala, že finanční situace společnosti Pilana Knives s.r.o. se 

od roku 2008 výrazně zlepšila a v současnosti je možno danou společnost označit za finančně 
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zdravou. Společnost by do budoucna měla věnovat pozornost oblasti řízení pohledávek, neboť 

doba jejich obratu v čase výrazně roste a mohla by velice brzy převýšit dobu obratu závazků a 

společnosti by mohl vzniknout problém s jejich splácením. Slabinou společnosti je také její 

okamžitá likvidita, kdy společnost Pilana Knives s.r.o. vzhledem k výši krátkodobých 

závazků udržuje pouze velice nízké množství prostředků v nejlikvidnější podobě.   
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   Příloha č. 1 Rozvaha společnosti Pilana Knives s.r.o. za období 2008 -2012 (v tis. Kč) 

    2008 2009 2010 2011 2012 

  Aktiva celkem 186 643 210 818 289 246 357 864 406 353 

A Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0 0 0 0 0 

B Dlouhodobý majetek 39 216 42 194 72 658 86 062 98 171 
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 

121 58 90 343 671 
B.I 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a 

činnosti 
0 0 0 0 0 

B.I 3 Software 121 58 90 343 671 
B.I 4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
B.I.5 Goodwill 0 0 0 0 0 
B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.I 8 Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 39 095 42 136 72 568 85 719 97 500 
B.II 1 Pozemky 0 0 1 301 1 215 1 966 

B.II 2 Stavby 210 203 26 917 25 401 40 143 
B.II 3 Samostatné movite věci a 

soubory movitých věcí 21 429 28 808 37 623 44 753 49 670 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 
0 0 0 0 0 

B.II 5 Základní stádo a tažná zviřata 0 0 0 0 0 
B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

0 0 0 70 93 
B.II 7 Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 16 784 13 125 4 819 12 040 5 573 

B.II 8 Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 672 0 1 908 2 240 55 

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0 0 

 

Zdroj: výkazy společnosti Pilana Knives s.r.o. 
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     Příloha č. 1 Rozvaha společnosti Pilana Knives s.r.o. za období 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
B.III 
1 

Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 

0 0 0 0 0 

B.III 
2 

Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

B.III 
3 

Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 

0 0 0 0 0 

B.III 
4 

Půjčky a úvěry ovládaným a 
řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným 
vlivem 

0 0 0 0 0 

B.III 
5 

Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 

0 0 0 0 0 

B.III 
6 

Pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III 
7 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý finanční majetek 

0 0 0 0 0 

C Oběžná aktiva 145 341 166 989 214 449 269 580 306 517 

C.I Zásoby 77 627 74 533 93 867 113 373 127 400 

C.I 1 Materiál 38 731 33 170 57 990 62 913 63 787 

C.I 2 Nedokončená výroba a 
polotovary 

17 276 12 565 13 810 21 855 21 347 

C.I 3 Výrobky 19 824 19 579 17 567 19 532 34 341 

C.I 4 Zvířata 0 0 0 0 0 

C.I 5 Zboží 354 7 800 4 415 6 471 6 909 

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 1 442 1 419 85 2 602 1 016 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II 1 Pohledávky z obchodních 
vztahů 0 0 0 0 0 

C.II 2 Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami 

0 0 0 0 0 

C.II 3 Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 

0 0 0 0 0 

C.II 4 Pohledávky za společníky, 
členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0 0 0 0 0 

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 
0 0 0 0 0 

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

C.II.7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.8 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

Zdroj: výkazy společnosti Pilana Knives s.r.o. 
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Příloha č. 1 Rozvaha společnosti Pilana Knives s.r.o. za období 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

C.III Krátkodobé pohledávky 59 040 82 323 102 297 130 586 167 481 
C.III 1 Pohledávky z obchodních 

vztahů 
56 566 73 674 95 055 108 363 121 878 

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami 0 0 0 0 0 

C.III 3 Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 

0 0 0 0 0 

C.III 4 Pohledávky za společníky, 
členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0 0 0 0 0 

C.III 5 Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

0 0 0 0 0 

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 2 206 8 333 7 046 21 346 38 404 
C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 

157 240 98 298 134 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 98 63 10 0 0 

C.III.9 Jiné pohledávky 13 13 88 579 7 065 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 8 674 10 133 18 285 25 621 11 636 

C.IV 1 Peníze 143 237 203 192 139 

C.IV 2 Účty v bankách 8 531 9 896 18 082 25 429 11 497 
C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a 

podíly 
0 0 0 0 0 

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý 
finanční majetek 

0 0 0 0 0 

D.I Časové rozlišení 2 086 1 635 2 139 2 222 1 665 

D.I 1 Náklady příštích období 2 086 1 634 2 122 2 215 1 626 
D.I 2 Komplexní náklady příštích 

období 0 0 0 0 0 

D.I 3 Příjmy příštích období 0 1 17 7 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: výkazy společnosti Pilana Knives s.r.o. 
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    Příloha č. 1 Rozvaha společnosti Pilana Knives s.r.o. za období 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 
  Pasiva celkem 186 643 210 818 289 246 357 864 406 353 

A Vlastní kapitál 49 605 60 623 99 411 139 979 151 905 

A.I Základní kapitál 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

A.I 1 Základní kapitál 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

A.I.2 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly 

0 0 0 0 0 

A.I.3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
A.II 
1 

Emisní ažio 0 0 0 0 0 

A.II 
2 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A.II 
3 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 

0 0 0 0 0 

A.II 
4 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách 

0 0 0 0 0 

A.III Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 300 300 300 300 300 

A.III 
1 

Zákonný rezervní 
fond/Nedělitelný fond 

300 300 300 300 300 

A.III 
2 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV Výsledek hospodaření z 
minulých let 

30 250 46 305 57 323 86 111 126 679 

A.IV 
1 

Nerozdělený zisk minulých let 30 250 46 305 57 323 86 111 126 679 

A.IV 
2 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A.V 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 
16 055 11 018 38 788 50 568 21 926 

 

 

 

 

 

Zdroj: výkazy společnosti Pilana Knives s.r.o. 
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    Příloha č. 1 Rozvaha společnosti Pilana Knives s.r.o. za období 2008 – 2012 (v tis. Kč) 
  2008 2009 2010 2011 2012 

B Cizí zdroje 136 746 149 732 188 759 217 309 252 768 
B.I Rezervy 0 0 0 0 0 
B.I 1 Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 0 0 0 0 0 

B.I 2 Rezerva na důchody a 
podobné závazky 

0 0 0 0 0 

B.I.3 Rezervna na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
B.I.4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
B.II Dlouhodobé závazky 26 639 35 213 59 381 75 832 77 353 
B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 22 772 17 712 16 837 

B.II 2 
Závazky k ovládaným a 
řízeným osobám 

0 0 0 0 0 

B.II 3 
Závazky k účetním jednotkám 
pod podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

B.II 4 
Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0 0 0 0 

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
B.II.6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
B.II.8 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
B.II.9 Jiné závazky 24 636 31 636 35 136 56 750 59 151 
B.II.10 Odložený daňový závazek 2 003 3 577 1 473 1 370 1 365 
B.III Krátkodobé závazky 62 081 73 010 82 114 89 224 101 429 
B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 26 371 44 487 52 386 74 287 84 772 

B.III 2 
Závazky k ovládaným a 
řízeným osobám 

0 0 0 0 0 

B.III 3 
Závazky k účetním jednotkám 
pod podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

B.III 4 
Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

4 582 0 0 0 7 200 

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 29 029 26 196 21 846 4 651 4 457 

B.III 6 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

1 546 1 700 2 215 2 635 2 489 

B.III 7 
Stát - daňově závazky a 
dotace 

361 413 5 247 6 881 537 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 15 94 402 770 1 876 
B.III.9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
B.III.10 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 27 
B.III.11 Jiné závazky 177 120 18 0 71 

Zdroj: výkazy společnosti Pilana Knives s.r.o. 
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    Příloha č. 1 Rozvaha společnosti Pilana Knives s.r.o. za období 2008 – 2012 (v tis. Kč) 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 48 026 41 509 47 264 52 253 73 986 
B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 17 496 9 942 13 423 21 412 22 055 
B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 23 275 24 312 27 000 27 000 51 931 
B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci 7 255 7 255 6 841 3 841 0 
C.I Časové rozlišení 292 463 1 076 576 1 680 
C.I 1 Výdaje příštích období 292 463 1 076 576 1 680 
C.I 2 Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: výkazy společnosti Pilana Knives s.r.o. 
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Pilana Knives s.r.o. za období 2008 – 2012 (v tis. Kč) 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 

I Tržby za prodej zboží 2 834 15 918 36 859 103 678 128 753 

A Náklady vynaložené na prodej zboží 1 361 12 926 32 034 93 450 120 917 

+ Obchodní marže 1 473 2 992 4 825 10 228 7 836 

II Výkony 317 224 305 813 409 924 450 620 488 019 

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 312 037 310431 408 639 438 360 473435 

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 4 889 -4942 1 015 12 260 14584 

II. 3 Aktivace 298 324 270 0 0 

B Výkonová spotřeba 220 317 213 780 277 005 294 916 345 071 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 178 495 171049 229 371 250 080 289642 

B. 2 Služby 41 822 42731 47 634 44 836 55429 

+ Přidaná hodnota 98 380 95 025 137 744 165 932 150 784 

C Osobní náklady 64 464 61 777 77 130 94 145 100 969 

C. 1 Mzdové náklady 46 030 45193 55 874 68 259 72841 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
15 961 14392 18 699 22 732 24503 

C. 4 Sociální náklady 2 473 2192 2 557 3 154 3625 

D Daně a poplatky 36 33 83 222 214 

E Odpisy investičního majetku 4 516 6064 7 879 10 959 15232 
III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
2 085 811 5 153 5 370 11 243 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 604 500 376 1 668 2 507 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 481 311 4 777 3 702 8 736 
F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 

a materiálu 
2 570 356 5 161 4 510 11 040 

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 1 895 123 0 1 201 2 485 

F.2 Prodaný materiál 675 233 5 161 3 309 8 555 

G Změna stavu rezerv a opravných položek 2 054 -3190 22 -789 951 

IV. Ostatní provozní výnosy 2 511 2643 4 636 6 932 7 878 

H Ostatní provozní náklady 2 519 8703 5 687 8 469 4 910 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 26 817 24 736 51 571 60 718 36 589 

             

 

 

 

Zdroj: výkazy společnosti Pilana Knives s.r.o. 
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Pilana Knives s.r.o. za období 2008 – 2012 (v tis. Kč) 
 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 0 0 0 0 

  Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

VII. 
1 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0 0 0 0 0 

VII. 
2 

Výnosy z ostatních CP a vkladů 0 0 0 0 0 

VII. 
3 

Výnosy z ostatních finančních investic 0 0 0 0 0 

VIII
. 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 

0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 99 10 4 4 139 

N. Nákladové úroky 3 700 3956 3 648 4 006 4 045 

XI. Ostatní finanční výnosy 14 264 8879 9 496 18 237 6 753 

O Ostatní finanční náklady 15 651 14010 12 196 12 282 12 077 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -4 988 -9 077 -6 344 1 953 -9 230 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 5 774 4 759 6 456 12 121 5 433 

Q1. splatná 4 512 3185 8 561 12 224 5 438 

Q2. odložená 1 262 1574 -2 105 -103 -5 

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 16 055 10 900 38 771 50 550 21 926 

XIII
. 

Mimořádné výnosy 0 118 17 18 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0 0 0 0 0 

S1. splatná 0 0 0 0 0 

S2. odložená 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 118 17 18 0 

T Převod podílu na HV společníkům 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 16 055 11 018 38 788 50 568 21 926 

  Výsledek hospodaření před zdaněním 21 829 15 777 45 244 62 689 27 359 

 
 
 
Zdroj: výkazy společnosti Pilana Knives s.r.o. 



 

    

3/1 

Příloha č. 3 Index důvěryhodnosti (IN95, IN99, IN01, IN05) 
 

IN95 váha 2008 2009 2010 2011 2012 
Aktiva/Cizí zdroje 0,022 1,3649 1,4080 1,5324 1,6468 1,6076 

EBIT/Nákladové úroky 0,11 6,8997 4,9881 13,4024 16,6488 7,7637 

EBIT/Aktiva 8,33 0,1368 0,0936 0,1690 0,1864 0,0773 

Výnosy/Aktiva 0,52 1,8164 1,5852 1,6114 1,6343 1,5818 

OA/Krátkodobý cizí kapitál 0,1 1,5694 1,5968 1,8494 2,2453 1,9987 
Závazky po 

splatnosti/Výnosy -16,8 0,0102 0,0018 0,0029 0,0005 0,0017 

2,8592 2,3129 3,8897 4,4861 2,5262 

dobré finanční zdraví 

 
 

  
IN99 váha 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva/Cizí zdroje -0,017 
1,3649 1,4080 1,5324 1,6468 1,6076 

EBIT/Aktiva 4,573 0,1368 0,0936 0,1690 0,1864 0,0773 
Výnosy/Aktiva 0,481 1,8164 1,5852 1,6114 1,6343 1,5818 

OA/Krátkodobý cizí kapitál 0,015 1,5694 1,5968 1,8494 2,2453 1,9987 

  1,4995 1,1905 1,5498 1,6441 1,1169 

kladná ek. hodnota s pravděpodobností 
64,97% 

šedá 
zóna 64,97% 64,97% 

šedá 
zóna 

  

  

  

  
IN01 váha 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva/Cizí zdroje 0,13 1,3649 1,4080 1,5324 1,6468 1,6076 

EBIT/Nákladové úroky 0,04 6,8997 4,9881 13,4024 16,6488 7,7637 

EBIT/Aktiva 3,92 0,1368 0,0936 0,1690 0,1864 0,0773 

Výnosy/Aktiva 
0,21 

1,8164 1,5852 1,6114 1,6343 1,5818 

OA/Krátkodobý cizí kapitál 
0,09 

1,5694 1,5968 1,8494 2,2453 1,9987 

  1,5123 1,2261 1,9028 2,1559 1,3346 

  
šedá 
zóna 

šedá 
zóna 

tvoří 
hodnotu 

tvoří 
hodnotu 

šedá 
zóna 

  
Zdroj: vlastní zpracování 
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IN05 váha 2008 2009 2010 2011 2012 
Aktiva/Cizí zdroje 0,13 1,3649 1,4080 1,5324 1,6468 1,6076 

EBIT/Nákladové úroky 0,04 6,8997 4,9881 13,4024 16,6488 7,7637 

EBIT/Aktiva 
3,97 

0,1368 0,0936 0,1690 0,1864 0,0773 

Výnosy/Aktiva 
0,21 

1,8164 1,5852 1,6114 1,6343 1,5818 

OA/Krátkodobý cizí kapitál 0,09 1,5694 1,5968 1,8494 2,2453 1,9987 

 1,5191 1,2308 1,9112 2,1652 1,3384 
šedá 
zóna 

šedá 
zóna dobrá fin. situace 

šedá 
zóna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 Du Pontův rozklad ROE funkcionální metodou 
 
 
Du Pontův rozklad za období let 2008 - 2009 

 

 
 
 
 
Du Pontův rozklad za období let 2009 – 2010 

 

 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 Du Pontův rozklad ROE funkcionální metodou 
 
 

Du Pontův rozklad za období let 2010 – 2011 

 

 
 

 

 

Du Pontův rozklad za období let 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 


