
 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt v ČJ 

  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku. V první části je 

popsána teorie finanční analýzy, způsob výpočtů hlavních ukazatelů a jejich vzájemných 

vazeb. Práce také obsahuje popis základních principů benchmarkingu. Praktická část 

obsahuje, mimo jiné, vlastní výpočet ukazatelů jako je zadluženost, likvidita, aktivita, 

rentabilita.  

 

Klíčová slova: zadluženost; likvidita; aktivita; rentabilita 

 

Abstrakt v AJ 

  This work is focused on financial analysis. The first part describes the theory of 

financial analysis, the method of calculation of key indicators and their relationships. The 

work also contains a description of the basic principles of benchmarking. The practical part 

contains, among other things, own calculation of indicators such as leverage, liquidity, 

activity, profitability. 
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1. ÚVOD 

Finanční analýza je významným faktorem pro řízení každého podniku. Finanční 

analýzu využívají manažeři a vedoucí pracovníci pro stanovení efektivního využití finančních 

prostředků. Tato funkce finanční analýzy je jednou z nejdůležitějších, ne však jediná. Jako 

nástroj finančního řízení podniku poskytuje finanční analýza informace o finančním zdraví 

podniku. Odhaluje slabé a silné stránky daného podniku. Je základem pro řízení podniku,  

tak aby vytvářel zisk a zvyšoval tržní hodnoty podniku.  

V minulých letech se finanční analýzou zabývala především úzká skupina top 

manažerů. V současné době se finanční analýzou zabývá i širší okruh pracovníků. Finanční 

analýzu si v této době vypracovává každá prosperující firma. Z těchto informací čerpají další 

partneři v podnikání, jako jsou banky, investoři, dodavatelé, odběratelé, budoucí i současní 

obchodní partneři.  

Z důvodu častých změn v podnikatelském prostředí je zapotřebí zajistit vysokou 

úroveň finančního plánování. Stanovit řízení nákladů, prognózy cash flow, rozhodnout o ceně 

svých výrobků a produktů, rozhodovat o výši investic, stavu zásob, zadluženosti podniku.  

Jednou ze slabých stránek finanční analýzy, která vychází z finančního účetnictví 

daného podniku, je omezená funkce pro určení strategie podniku. Finanční ukazatelé jsou sice 

nezpochybnitelní, ale mají vypovídací schopnost o výsledcích z minulých období.  Finanční 

analýza není nástroj pro řešení, spíše pro zjištění aktuálního stavu. 

 Také z toho důvodu jsou v práci uvedeny základní principy benchmarkingu. Ve 

spojení s klasickou finanční analýzou by mohl být důležitým nástrojem pro určení, zda je 

podnik úspěšný nebo zda má nějaké rezervy, týkající se finančního řízení. Benchmarking 

může pomoci určit hranice úspěchu, protože se tato hranice jen obtížně stanovuje 

posuzováním vlastních dat, bez vnějších vstupů. Nejčastější definicí benchmarkingu je 

porovnání nebo srovnání. A nejčastějším nástrojem je poznání konkurence v oboru, poučit se 

z chyb a převzít mechanismy, které se jiným podnikům osvědčily.  

 V další části bakalářské práce je řešena finanční situace vybraného podniku, která si 

klade za cíl určit kroky pro zajištění finanční stability. Práce také obsahuje doporučení, které 

kroky by měl tento podnikatelský subjekt vykonat a jaké podmínky vytvořit pro lepší 

výsledky ukazatelů výkonnosti a finančního zdraví. Rovněž je v této práci aplikován 
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benchmarkingový systém  INFA, který slouží ke srovnání podniků v rámci trhu v ČR. Data 

pro finanční analýzu byla čerpána výhradně z externích zdrojů. 
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2. FINANČNÍ ANALÝZA 

2.1.  Zdroje dat finanční analýzy   

 Mezi hlavní zdroje dat pro vytvoření kvalitní finanční analýzy patří účetní výkazy, 

které obsahuje účetní závěrka. Jsou to rozvaha nebo také bilance, přehled o finančních tocích 

(cash flow), výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Mohou to být také statistiky 

výroční zprávy, zprávy auditorů apod. 

 Rozvaha  

 Rozvaha je základní účetní výkaz každého podniku. Je z ní patrné jaký majetek podnik 

vlastní na straně aktiv a jakým způsobem je tento majetek financován na straně pasiv. 

Rozvaha se vždy sestavuje k určitému datu a platí pravidlo, že se aktiva rovnají pasivům. 

Tab. 2.1. Strana aktiv v rozvaze 

AKTIVA 

 

  

  

    běžné účetní období minulé 

    brutto korekce netto úč. období 

AKTIVA CELKEM             

Dlouhodobý  majetek             

Dlouhodobý hmotný majetek             

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

  

        

Dlouhodobý finanční majetek             

Oběžná aktiva (krátkodobý majetek)           

Zásoby             

Krátkodobé pohledávky             

Krátkodobý finanční majetek 

  

        

Ostatní aktiva             

Časové rozlišení             

Náklady příštích období             

Příjmy příštích období             

Zdroj: [9] 
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Tab. 2.2. Strana pasiv v rozvaze  

PASIVA         

Běžné účetní 

obd. 

Minulé účetní 

obd. 

PASIVA CELKEM           

Vlastní kapitál           

Základní kapitál            

Kapitálové fondy 

   

    

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku       

Výsledek hospodaření minulých let 

 

    

Výsledek hospodaření běžného účetního období ( +/- )     

Cizí zdroje           

Dlouhodobé závazky 

   

    

Rezervy             

Krátkodobé závazky           

Bankovní úvěry a výpomoci         

Ostatní pasiva           

 Zdroj[9] 

Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát vypovídá o hospodaření podniku. Zahrnuje náklady, výnosy  

a výsledek hospodaření za dané období. Výnosy jsou definovány jako částky, které podnik 

získal svou činností.  Náklady definujeme jako peněžní částky, které podnik vynaložil za dané 

období k získání svých výnosů. Výsledek hospodaření tvoří rozdíl mezi výnosy  

a náklady. Je-li kladný podnik vytvořil zisk, je-li výsledek záporný podnik je ve ztrátě. 

 Výsledky hospodaření jsou rozděleny do tří částí: 

- výsledky hospodaření z běžné činnosti, 

- výsledky hospodaření z finanční činnosti, 

- výsledek hospodaření z mimořádné činnosti. 

Celkový výsledek hospodaření je součet těchto tří složek.  
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Tab. 2.3. Členění nákladů a výnosů 

Náklady     Výnosy       

Výkonová spotřeba   Tržby       

  spotřeba materiálu a energie   za prodej zboží   

  služby       za prodej výrobků a služeb 

Osobní náklady       z prodeje dlouhodobého majetku 

  mzdové náklady     

  

  

Daně a poplatky       

  

  

Odpisy               

Ostatní provozní náklady   Ostatní provozní výnosy   

Náklady z finančního majetku Výnosy z finančního majetku   

Nákladové úroky 

 

  Výnosové úroky 

 

  

Ostatní finanční náklady   Ostatní finanční výnosy   

Mimořádné náklady   Mimořádné výnosy     

Zdroj[4] 

Výkaz Cash flow 

Hlavní vypovídací hodnotou výkazu cash flow je určit  faktory ovlivňující příjem a 

výdej hotovosti a stav hotovosti k určitému okamžiku. Cash flow je toková veličina 

vyjadřující rozdíl odtoku a přítoku hotovosti za určité období.    

Obdobně jako výkaz zisku a ztrát dělíme i výkaz cash flow na několik částí. Výkaz 

cash flow lze rozdělit dle aktivit podniku na cash flow z provozní činnosti, cash flow 

z investiční činnosti a cash flow z finanční činnosti.                                                                         

Cash flow z provozní činnosti vyjadřuje aktivitu ovlivňující tvorbu čistého zisku. 

Základem je zisk z odbytové a provozní činnosti. 

Cash flow z investiční činnosti je odrazem činnosti související s pohybem investičních 

aktiv. 

Cash flow z finanční činnosti obsahuje všechny finanční transakce s věřiteli,  

a to střednědobé a krátkodobé půjčky, výdej a splátky obligací, příjem a splátky úvěrů, emise 

akcií.
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2.2.  Metody výpočtu finanční analýzy 

Ve finanční analýze podniku jsou využívány metody finanční analýzy jako nástroj 

finančního managementu nebo ostatních uživatelů. Klasická finanční analýza obsahuje dvě  

části, které se navzájem prolínají. Je to tzv. kvalitativní analýza, také nazývaná jako 

fundamentální analýza a kvantitativní, nazývaná jako technická analýza.   

Fundamentální analýza - je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků,  

na jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Východiskem 

fundamentální analýzy podniku je obvykle podrobné zjištění prostředí, ve kterém se podnik 

nachází. Kvalitativní analýza vytváří základní rámec pro technickou (kvantitativní) finanční 

analýzu.[9] 

Technická analýza - využívá statistické, matematické a další metody, které vedou ke 

kvantifikativnímu zpracování ekonomických dat s následným ekonomickým posouzením 

výsledků. Použití technické analýzy a její výsledné hodnocení se neobejde bez srovnání 

s výsledky, které byly dosaženy jinými technikami a odborným posouzením všech dílčích 

výsledků. 

Základní metody finanční analýzy: [4] 

- analýza stavových (absolutních) ukazatelů - jedná se o tzv. analýzu trendů   

(horizontální analýzu) a o procentní rozbor jednotlivých složek rozvahy 

- analýza tokových ukazatelů – týká se především analýzy výnosů, nákladů, zisku a 

cash-flow; opět je vhodné využití horizontální a vertikální analýzy 

- analýza rozdílových ukazatelů – hlavním ukazatelem je čistý pracovní kapitál 

- analýza poměrových ukazatelů – zde patří analýza ukazatelů likvidity, rentability, 

aktivity, zadluženosti, produktivity atd. 

- analýza soustav ukazatelů 

- souhrnné ukazatele hospodaření 
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2.2.1. Horizontální analýza 

Při využití horizontální analýzy jsou využívána data získaná z účetních výkazů jako 

jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, ale také z výročních zpráv. 

Název této metody je odvozen od způsobu sledování změn jednotlivých položek. Tyto 

položky se porovnávají po řádcích v jednotlivých výkazech – horizontálně. Jedná se o 

vyčíslení změny v daných položkách, vyjádřené v procentech v běžném roce oproti roku 

předchozímu. Mimo to se zkoumá také jejich absolutní hodnota měnící se v čase. Vývoje 

trendů ve struktuře majetku. 

Horizontální analýza slouží k určení vývoje trendů ve struktuře majetku (aktiv) a i 

kapitálu podniku (pasiv). Patří mezi nejjednodušší a nejčastěji používanou metodu při 

vypracování zpráv o hospodářské situaci podniku a jeho budoucím, ale i minulém vývoji. 

Budoucí vývoj se dá odhadnout podle vývoje dané položky v čase. Tuto analýzu lze velmi 

názorně, ilustrativně a přehledně zobrazit grafickou metodou například sloupcovým nebo při 

delším sledovaném období spojnicovým grafem.  

2.2.2. Vertikální analýza 

Při využití vertikální analýzy jsou posuzovány jednotlivé části majetku a kapitálu. Ze 

struktury aktiv a pasiv vyplývá složení hospodářských prostředků a z jakých zdrojů byly 

pořízeny. Podle schopnosti podniku udržovat rovnovážný stav mezi majetkem a kapitálem se 

dá určit ekonomická stabilita podniku. 

Označení vertikální analýza vzniklo proto, že při procentním vyjádření jednotlivých 

komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích) a nikoliv napříč 

jednotlivými roky. Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu Z/Z obvykle 

velikost tržeb (= 100%) a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku.[10] 

 

2.2.3.  Poměrové ukazatele 

Poměrová analýza je zobrazením vzájemného podílu mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli. Při využití poměrové analýzy se nejčastěji vychází z účetních dat 

(rozvaha, výkaz zisků a ztrát).  
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Poměrové ukazatele jsou řazeny mezi nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodu 

finanční analýzy, neboť poskytují rychlý obraz o základních finančních charakteristikách 

firmy. Umožňují mezipodnikové srovnávání nebo srovnání s odvětvovým průměrem. 

Finanční analytik musí přihlížet také k ekonomickému okolí firmy, především k tomu,  

na jakém typu trhu firma působí a jaké tam má postavení, zda-li dodává výrobky na místní trh  

či výrobky vyváží a podobně.[10] 

Poměrové ukazatele jsou zpravidla děleny do pěti skupin, jsou to ukazatele rentability, 

ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti, ukazatele aktivity a ukazatele finančního trhu. 

2.2.3.1.  Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti jsou využívány k měření dluhů používaných k financování 

majetku podniku. Zadluženost podniku nemusí nutně patřit mezi negativní vlastnost podniku, 

jelikož růst zadluženosti může přispět k celkové rentabilitě, a tím k vyšší tržní hodnotě 

podniku, ale jen do určité úrovně. Současně však zvyšuje riziko finanční nestability. 

K výpočtu zadluženosti podniku slouží mnoho ukazatelů. Za nejpoužívanější lze 

označit  celkovou zadluženost, úrokové krytí, úrokové zatížení, dlouhodobou zadluženost, 

běžnou zadluženost, úvěrovou zadluženost a dobu návratnosti úvěru. 

Celková zadluženost je podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům  

a měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší,  

tím vyšší je riziko věřitelů. Celková zadluženost podniku je dána následujícím vztahem 

 Ukazatel celkové zadluženosti     . (2.1) 

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je 

ukazatel roven 1, znamená to, že na placení úroků je třeba celého zisku a na vyplácení 

dividend nezůstanou finanční prostředky. Pokud je hodnota menší než 1, znamená to,  

že podnik nevydělá ani na úroky. [2] Čím je vyšší  hodnota tohoto ukazatele tím je to pro 

podnik efektivnější. Tento ukazatel je vyjádřen vzorcem 

 Úrokové krytí   .  (2.2)  
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Úrokové zatížení je opakem úrokového krytí a vyjadřuje, jaká část celkového 

vytvořeného efektu je určena na úroky. Pro je podnik lepší nižší hodnota ukazatele. Tento 

ukazatel vyjádřen následujícím poměrem - 

 Úrokové zatížení   .   (2.3)  

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje jaká část aktiv podniku je financována z 

dlouhodobých zdrojů. Napomáhá nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých 

cizích zdrojů. Takovou to zadluženost vypočítáme následujícím vzorcem -  

 Dlouhodobá zadluženost    .  (2.4)  

Běžná zadluženost poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Hodnotu 

ukazatele vypočteme - 

 Běžná zadluženost   .  (2.5)  

Úvěrová zadluženost je důležitým faktorem u podniků, jež používají k financování 

cizí zdroje. Úvěrová zadluženost by měla být pokud možno v čase stabilní [2] 

 Úvěrová zadluženost    .   (2.6)  

Doba návratnosti úvěru udává počet let nutných ke splacení dluhu z provozního 

Cash Flow (EAT + odpisy). Tento ukazatel používají často komerční banky při rozhodování o 

poskytnutí nebo neposkytnutí úvěru[2] . Tato doba je obecně vyjádřena vzorcem - 

 Doba návratnosti úvěru   .  (2.7) 

2.2.3.2.  Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům a úzce 

navazují na ukazatele zadluženosti. Pod pojmem likvidita lze chápat obecnou schopnost 

podniku hradit své závazky, získávat dostatek peněžních prostředků potřebných k provedení 

určitých plateb souvisejících s podnikáním[2] 

Při zjištění likvidity podniku jsou nejčastěji využívány ukazatele celkové likvidity, 

ukazatel pohotové likvidity a ukazatel okamžité likvidity. 
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Ukazatel celkové likvidity ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky. Pokud se celková likvidita pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5 pak hovoříme o 

přiměřené likviditě [2] a vypočte se z poměru - 

 Běžná likvidita   .  (2.8)  

Ukazatel pohotové likvidity vychází z ukazatele celkové likvidity a při výpočtu je 

odečtena hodnota zásob z oběžných aktiv. Doporučená hodnota ukazatele pohotové likvidity 

se nachází v rozmezí od 1 do 1,5 [2]. Pohotová likvidita je dána vztahem - 

 Pohotová likvidita  .   (2.9)  

Ukazatel okamžité likvidity měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy.  

Do čitatele jsou dosazovány peníze a jejich ekvivalenty např. volně obchodovatelné 

krátkodobé CP, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky. Pokud hodnota ukazatele vykazuje 

alespoň 0,2, je likvidita zajištěna [10]. Ukazatel je dán vztahem - 

 Okamžitá likvidita   .  (2.10)  

2.2.3.3.  Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability, nebo-li výnosnosti, poměřují zisk, kterého firma dosáhla svým 

podnikáním,  s výši zdrojů podniku, které byly použity k jeho dosažení. 

Rentabilita je určitý poměr konečné ceny výrobku a nákladů skutečně vynaložených 

na jeho výrobu. Společnost, která má náklady na výrobu vyšší než je cena konečného výrobku 

je tedy nerentabilní a z dlouhodobého hlediska není konkurenceschopná. 

Podle použitého druhu kapitálu jsou rozlišovány tyto ukazatele, a to rentabilitu aktiv 

(ROA), rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu tržeb (ROS). 

 Lze použít různé obměny ukazatelů rentability, které se liší podle toho, zda se pro 

výpočet použije zisk před úhradou úroků a daní tzv. EBIT, zisk před zdaněním tzv. EBT, zisk 

po zdanění tzv. EAT,  zisk po zdanění zvýšený o nákladové úroky respektive zvýšený o 

zdaněné úroky. 
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Ukazatel rentability aktiv (ROA) je jím poměřován zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly pořízeny. Tento ukazatel 

je považován za klíčové měřítko rentability a měl by mít rostoucí trend. Výpočet je dán 

vztahem - 

 ROA  .  (2.11)  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost 

vlastních zdrojů a tedy i zisku. I tento ukazatel by měl dlouhodobě růst a jeho výše je 

vypočtena dle následujícího vzorce - 

 ROE .  (2.12)  

Rentabilita tržeb (ROS) poměřuje zisk ve vztahu k tržbám. Je-li jeho hodnota nízká, 

poukazuje to na chybné řízení firmy. Střední úroveň znamená dobrou práci vedení podniku a 

vysoká hodnota ukazuje na nadprůměrnou úroveň společnosti. Také tento ukazatel by měl mít 

rostoucí trend. Rentabilita tržeb je popsána vztahem - 

 ROS   .  (2.13)  

2.2.3.4.  Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity vypovídají o tom, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Má-li aktiv více, než je účelné, vznikají zbytečné náklady, a tím i nižší zisk. Naopak má-li  

aktiv nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských 

příležitostí a přichází o výnosy, které by mohl získat. [10] 

Mezi ukazatele aktivity patří obrátka celkových aktiv, doba obratu aktiv, doba obratu 

zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. 

Obrátka celkových aktiv udává počet obrátek za daný časový interval.  

Čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik využívá majetek. Tato intenzita je vyjádřena 

poměrem - 

 Obrátka celkových aktiv  .   (2.14)  
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Doba obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv  

ve vztahu k tržbám. Efektivní je co nejnižší výsledná hodnota tohoto ukazatele. Tato doba se 

vypočítá jako - 

 Doba obratu aktiv   .  (2.15)  

Doba obratu zásob udává kolikrát dojde v průběhu roku k obratu zásob.  Pro podnik 

je nejpřijatelnější udržovat dobu obratu zásob na ekonomicky a technicky odůvodněné výši  

a ve vztahu k vlastní výrobě. Tento ukazatel aktivity se obecně vyjadřuje - 

 Doba obratu zásob  .  (2.16)  

Doba obratu pohledávek vypovídá o způsobu řízení pohledávek ve firmě a udává,  

za jak dlouho jsou průměrně hrazeny vydané faktury. Doba obratu pohledávek je vyjádřen  

vztahem - 

 Doba obratu pohledávek   .  (2.17) 

Doba obratu závazků udává, za jak dlouho firma hradí faktury svým dodavatelům. 

Zmiňovaný ukazatel lze vyjádřit následujícím vztahem - 

 Doba obratu závazků   .  (2.18)  

2.2.3.5.  Ukazatelé finančního trhu 

Ukazatelé finančního trhu nebo také ukazatele kapitálového trhu používají při svém 

výpočtu nejen údaje získané z účetních dokladů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát), ale také údaje 

vycházející z kapitálového trhu. Tyto ukazatelé jsou využívány firmami, jejichž právní 

formou je akciová společnost (a.s.) a další podmínkou pro výpočet těchto ukazatelů je 

obchodovatelnost akcií na kapitálovém trhu. 

Mezi nejznámější ukazatele patří účetní hodnota akcie (Book Value per Share), čistý 

zisk na akcii (EPS), P/E ratio, dividendový výnos (Dividend Yield), výplatní poměr (Payout 

Ratio), Market-to-Book Ratio a ziskový výnos. 
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Účetní hodnota akcie je vlastní kapitál dělený počtem kmenových akcií v oběhu. 

Účetní hodnotu akcií je vhodné srovnat s tržní hodnotou podniku stanovenou  

na kapitálovém trhu. Ukazatel je vyjadřujen jako - 

 Účetní hodnota akcie   .  (2.19)  

Čistý zisk na akcii (EPS - Earnings Per Share)  udává, kolik čistého zisku připadá 

na jednu akcii a jakou maximální výši dividend je možné vyplatit ze zisku společnosti na tuto 

jednu akcii. Výpočet je dán vztahem - 

 EPS   .  (2.20)  

Ukazatel P/E ratio (Price Earning ratio) určuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit 

za 1 korunu vykazovaného zisku na akcii, nebo také odhaduje počet let potřebných ke 

splacení ceny akcie jejím výnosem. Tento ukazatel je vyjádřen následujícím poměrem - 

 P/E  .  (2.21)  

Dividendový výnos určuje výnosnost akcie. Tento ukazatel je úměrný  

zvýšení nebo snížení tržní ceny akcie. Pokud se bude tržní cena akcie zvyšovat a nezmění se 

výše dividendy, hodnota ukazatele oproti předchozímu období klesne. Opačně to bude 

v případě snížení tržní ceny akcie. Ukazatel je  vyjádřen - 

 Dividendový výnos   .  (2.22)  

Výplatní poměr vyjadřuje, jak velký podíl vytvořeného čistého zisku je vyplácen 

akcionářům v podobě dividend. Výplatní poměr vypočítáme jako -  

 Výplatní poměr   .  (2.23)  

Market-to-Book-Ratio určuje poměr tržní hodnoty firmy k její účetní hodnotě. Dobře 

prosperující podnik by měl mít tržní hodnotu vyšší než je jeho účetní hodnota. Tento poměr se 

vypočítá -  

 Market-to-Book-Ratio   .  (2. 24) 
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2.3. Vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů 

Zadluženost a likvidita  

Vysoká zadluženost může vést ke snížení likvidity. Pro posouzení vztahu těchto dvou 

ukazatelů je nutné analyzovat strukturu cizích zdrojů z hlediska doby splatnosti. Vysoký podíl 

krátkodobých závazků a nízká hodnota oběžných aktiv může signalizovat problémy 

s likviditou. V případě cizích zdrojů dlouhodobých tento problém nemusí vzniknout.
 
[4] 

Likvidita a rentabilita 

Vysoké hodnoty likvidity, kde je velké množství oběžných prostředků v hotovosti 

nebo na běžném účtu, může mít vliv na rentabilitu podniku. Čím vyšší likvidita, tím nižší 

rentabilita Vzhledem k tomu, že v oběžném majetku je umrtven vložený kapitál.
 
[4] 

Likvidita a aktivita 

Likvidita poměřuje oběžný majetek s krátkodobými cizími zdroji. Ukazatelé aktivity 

měří obrat jednotlivý položek rozvahy. Je nutné sledovat vzájemné ovlivňování těchto 

položek. Například podnik vykazující nízkou likviditu, ale má delší dobu splatnosti 

pohledávek, problémy s likviditou mít nemusí.
 [4] 

Zadluženost a rentabilita 

Vyšší zadluženost může přispívat k vyšší rentabilitě, nebo naopak může na rentabilitu 

působit negativně. Pokud podnik dokáže s cizími zdroji efektivně, pak zvýšená zadluženost 

působí na rentabilitu pozitivně.
 [4] 

Aktivita a rentabilita  

Efektivní využití aktiv, které se projeví na vysoké obratovosti aktiv či jiných položek, 

povede ke zvýšení rentability. Existují odvětví, které mají rentabilitu aktiv vysokou díky 

vysoké ziskové marži, naopak některé odvětví využívají výhod v podobě vysokého obratu 

aktiv.[4] 
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2.4. Bonitní a bankrotní modely 

Bankrotní a bonitní modely jsou využívány k posouzení finanční situace podniku. 

Smyslem těchto modelů je vyjádřit výkonnost a finanční situaci podniku jedním číslem. 

Nejčastěji používané modely jsou zejména Index bonity, Altmanovo Z-score, Indexy IN a 

Kralickův rychlý test. 

Kralickův rychlý test má dobrou vypovídací schopnost klasifikace analyzované 

firmy. Při jeho sestavování bylo použito ukazatelů, které nepodléhají rušivým vlivům. Tento 

test pracuje s následujícími ukazateli - 

Kvóta vlastního kapitálu =  ,  (2.25) 

Doba splácení dluhu z CF =  ,  (2.26)  

Cash flow v % tržeb =  ,  (2.27)  

Rentabilita kapitálu (ROA) = ,   (2.28)  

Bonita se pak stanoví tak, že každý ukazatel se podle dosaženého výsledku nejprve 

oklasifikuje podle následující tabulky a výsledná známka se poté určí jako jednoduchý 

aritmetický průměr ze získaných známek. 

Tab. 2.4. Stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel Výborný (1) Velmi dobrý 

(2) 

Dobrý (3) Špatný (4) Ohrožen 

insolvencí (5) 

Kvóta vlastního kapitálu 
> 30% > 20% > 10% > 0% záporná 

Cash-flow v % tržeb 
> 10% > 8% > 5% < 5% záporný 

Rentabilita celkového 

kapitálu > 15% > 12% > 8% > 0% záporná 

Doba splácení dluhu 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Zdroj:[10] 

Index bonity, také označován jako indikátor bonity, je založen na multivariační 

diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Pracuje s následujícími šesti ukazateli: 
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X1 = cash flow /cizí zdroje,  (2.29)  

X2 = celková aktiva /cizí zdroje,  (2.30)  

X3 = zisk před zdaněním /celková aktiva,  (2.31)  

X4 = zisk před zdaněním /celkové výkony,  (2.32)  

X5 = zásoby /celkové výkony,  (2.33)  

X6 = celkové výkony /celková aktiva.  (2.34)  

Index bonity se vypočítá z rovnice,  

 Bi = 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1X6.  (2.35)  

Finanční situaci hodnoceného podniku zjistíme podle výše výsledné hodnoty Bi.  Vyšší 

hodnota znamená lepší situaci podniku. 

Tab. 2.5. Hodnotící stupnice Indexu bonity 

Situace Extrémně 

špatná 

Velmi 

špatná 

Špatná Určité 

problémy 

Dobrá Velmi 

dobrá 

Extrémně 

dobrá 

Hodnota (-3, -2) (-2, -1) (-1, 0) -0,1 -1,2 -2,3 3 a více 

Zdroj[10] 

Indexy IN jsou indexy autorů Inky a Ivana Neumaierových, kteří sestavili čtyři 

indexy, které umožňují posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti českých podniků. 

 IN = V1X1 + V2X2 + V3X3 + V4X4 + V5X5 + V6X6,  (2.36)  

X1 = aktiva / cizí kapitál,  (2.37)  

X2 = EBIT / nákladové úroky,  (2.38)  

X3 = EBIT / celková aktiva,  (2.39)  

X4 = tržby / celková aktiva,  (2.40)  

X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky + bankovní úvěry,  (2.41)  

X6 = závazky po lhůtě splatnosti / tržby.  (2.42)  

V1 až V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů a jsou důležitou složkou indexu. Váhy se 

přiřazují dle odvětví a např. pro gumárenský a plastikářský průmysl  mají následující hodnoty. 
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Tab. 2.6. Váhy pro gumárenský a plastikářský průmysl 

Váhy V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Hodnoty 0,22 0,11 5,87 0,38 0,1 43,01 

                   Zdroj[2] 

Index IN je vhodný pro roční hodnocení stavu firmy. IN menší než 1 - podnik finančně 

slabý. Podnik s IN mezi 1 a 2 - není ani špatný ani dobrý, jedná se o podnik, který by mohl 

mít problémy. Hodnota indexu IN větší než 2 - podnik s dobrým finančním zdravím. 

Altmanovo Z-score vychází z diskriminační analýzy uskutečněné u několika stovek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Tento model využívá dva tvary v závislosti,  

zda-li akcie podniku jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu či nikoli. Níže byl použit 

vzorec pro ostatní podniky, tedy pro podniky jejichž akcie nejsou obchodovatelné. 

 Z = 0,72X1 + 0,85X2 + 3,11X3 + 0,42X4 + 1,00X5  (2.43)  

 

X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva,   (2.44)  

X2 = nerozdělený zisk / celková aktiva,  (2.45)  

X3 = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva,  (2.46)  

X4 = hodnota vlastního kapitálu / hodnota celkových dluhů,  (2.47)  

X5 = tržby / celková aktiva. (2.48)   

Pokud je hodnota Z  1,2 je firma ohrožena vážnými finančními problémy. Je-li 

hodnota 1,2 < Z  2,9 je firma v tzv. šedé zóně, tedy v zóně nevyhraněných výsledku  

a nelze tedy s jistotou říci zda-li je firma v dobré finanční situaci či nikoliv. Z > 2,9 lze 

předvídat uspokojivou finanční situaci. 
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2.5. Benchmarking 

Benchmarking není normovanou metodou a proto je také interpretován různými 

způsoby.  Anglický výraz „benchmark“ je ve slovnících definován jako nivelační znak. 

V oboru benchmarkingu má spíše význam ukazatele výkonnosti nebo ukazatel výkonnosti, 

jímž je možné se inspirovat. Je to laťka, kterou si podnik sám nastaví, aby ji v různých 

oblastech pokusil překonat, jako například u nákladů, hodnoty u zákazníka, produktivity, 

průběžného času procesu a mnoha dalších. V případě, že by byla vlastní výkonnost 

srovnávána se světovou špičkou, pak nalezené benchmarky mohou sloužit jako kritéria 

optimalizace našich aktivit. Obrázek 2.2. nabízí určité menu, které nabízí volbu vhodných 

výrazů k definici benchmarkingu.[6] 

Obr. 2.1. Benchmarking 
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2.5.1 Benchmarkingový diagnostický systém finančních ukazatelů INFA 

 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA je výsledkem 

spolupráce státní správy (Ministerstva průmyslu a obchodu) s akademickou sférou (Vysokou 

školou ekonomickou - Doc. Ing. Inkou Neumaierovou, CSc. a Ing. Ivanem Neumaierem - 

autory metodiky INFA). MPO zabezpečuje datovou základnu, programátorskou kapacitu  

a společně s VŠE metodický rámec a analytické práce.  

 Systém INFA slouží podnikům k ověření jejich finančního zdraví a porovnání jejich 

výsledků nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem z odvětví. Slouží k identifikaci 

hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůže odhalit a tím představuje 

prvním krok k jejich řešení. Je východiskem pro formování a určení podnikové strategie.  

 Zdrojem dat je statistické šetření ČSÚ. Jedinečnost zpracování dat spočívá  

v kombinaci individuálních dat ze dvou výkazů ČSÚ a individuálního ošetření podnikových 

dat. Vzniklá databáze podniků vykazuje průměrný podíl na obratu vůči všem podnikům  

v jednotlivých odvětvích. [14] 
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3. SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY FINANČNÍ ANALÝZY  

 Mezi slabé stránky finanční analýzy patří zejména problematická vypovídací 

schopnost účetních výkazů, které vždy nezobrazují reálné ekonomické výsledky firmy. Vliv 

na finanční analýzu mají také sezónní faktory nebo mimořádné události během účetního 

období.  Majetek firmy je oceňován historickými a nikoliv tržními cenami, není zohledňován 

faktor času a inflace. Způsob odepisování také nemusí odpovídat reálnému opotřebení 

majetku. Ke zkreslení hospodářských výsledků je podniky využívána také tvorba nebo 

čerpání rezerv. K dalšímu zkreslení dochází při pořízení majetku pomocí leasingu. Dle 

českých účetních předpisů nelze v aktivech vykázat takto pořízený majetek. Dále nejsou 

zohledněny nepeněžní faktory jako hodnota značky, kvalita pracovní síly, dodavatelsko-

odběratelské vztahy apod. 

 Jednou ze silných stránek finanční analýzy je rychlý přehled o finančním zdraví 

podniku. Finanční analýza vychází ze snadno dostupných dat, tedy výkazu zisku a ztrát  

a rozvahy a posuzuje podnik v několika finančních úrovních. Slouží také ke kontrole  

a hodnocení aktivit v rámci finančního řízení podniku. Také slouží k odhalení možných 

následků vlastních finančních rozhodnutí, k porovnání reálných výsledků s plánovanými  

a k identifikaci slabých míst a problémových oblastí.  
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4. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 

 Společnost se zabývá výrobou plastových hraček a zaměřuje se na distribuci 

kompletního sortimentu do všech zemí celého světa. 

 Distribuce na bývalých západních trzích zajišťuje mateřská firma založena  

v Německu. Většina výroby se realizuje pro zahraniční trh. Firma dodává zboží ze skladu  

u Ostravy do Německa, Holandska, Norska, Švédska, Anglie, Irska, USA, Rakouska, Polska, 

Slovenska, Ruska  a Švýcarska. 

Firma má výhradní zastoupení i pro země tzv. východního bloku tj. Slovensko, Polsko, 

Maďarsko, Slovinsko, Lotyšsko.  

Historie 

Firma vznikla v roce 1997 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského 

obchodního soudu v Ostravě jako společnost s ručením omezeným. Firma začala podnikat     

v pronajatých prostorách (hala o velikosti 740 m2) firmy HD Hlučín. Tento areál sloužil 

převážně jako skladovací prostor, dále pak jako montážní hala, kde pracovalo 2-5 montážních 

dělnic. S postupem času a s ohledem na růst odbytu bylo v průběhu roku 1998 přijato dalších 

5 montážních dělnic a montáž začala ve 2-směnném provozu. 

Největším dodavatelem polotovarů v té době byla firma, jejíž zakázky pro firmu  

převýšily 80% své produkce. Toto byl impuls pro zahraničního partnera firmy ke koupi, 

popřípadě k vybudování vlastních skladů. Tento plán byl realizován v prosinci roku 1998, kdy 

došlo k přestěhování firmy do objektu v Ludgeřovicích (3.500 m2 zastavěná plocha + cca. 

25000 m2 plocha volná). 

Po rozsáhlé rekonstrukci objektů (infrastruktura, stavební úpravy, opravy stávajících 

rozvodů a kanalizací, pořízení nových výrobních prostředků atd.) zde začala firma   

od 01. 09. 1999 vyrábět ve vlastní vstřikovně plastů. Výroba probíhá ve 3-4 směnném 

provozu a montáž v provozu 2-směnném. Počet zaměstnanců se ustálil na 50 stálých a cca 40 

externích pracovnících. 

V roce 2005 došlo k uzavření výrobního závodu v Německém městě Roth  

a k přestěhování kompletní výroby do České republiky.  
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Vybudované sklady a celkové prostory v areálu v Ludgeřovicích se staly postupem 

času nevyhovující a nestačily současné produkci a potřebám firmy, proto se v červnu roku 

2009 začalo se stavbou nové budovy (5000 m
2
 zastavěná plocha) v Dolním Benešově, kde 

začala firma  vyrábět a expedovat od 11. 11. 2009.  

4.1.  Poměrové ukazatele 

4.1.1. Ukazatelé rentability 

Výpočet rentability ROS, ROA, ROE – výpočet je proveden za období 2010 – 2012, 

data k výpočtu byla převzata z rozvahy podniku a výkazu zisku a ztrát a to vždy sestavené 

k 31. 12. daného roku.  

Obr.4.1. Rentabilita tržeb ROS  

                               

   

   

 

 

 

 

 

Z grafu je patrné, že rentabilita 

tržeb ve sledovaných obdobích 

má různorodou tendenci. 

Důvodem poklesu sledovaného 

ukazatele v roce 2011 oproti roku 

2010 je téměř 23% nárůst tržeb a 

pokles čistého zisku o téměř 18%. 

Snížení hodnoty ukazatele v roce 

2012 oproti roku 2011 má za 

následek pokles tržeb o více než 

12% a pokles čistého zisku cca 

37%. 

Vzorec pro výpočet  2.13 
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Obr.4.2. Rentabilita vlastního kapitálu ROE        

                               

 

 

 

 

Obr.4.3.  Rentabilita aktiv ROA 

   

 

 

 

 

Také tento ukazatel má klesající 

tendenci. Důvodem poklesu v roce 

2011 oproti roku 2010 o více než 

6 p.b.(procentní bod) je snížení 

hodnoty čistého zisku o téměř 

18%. Důsledkem snížení hodnoty 

čistého zisku v roce 2012 oproti 

roku 2011, a to o více než 37%,  je 

opětovné snížení hodnoty 

ukazatele rentability vlastního 

kapitálu. 

Z grafu je patrný klesající vývoj 

sledovaného ukazatele. Důvodem 

poklesu v roce 2011 oproti roku 

2011 je 8% pokles provozního 

výsledku hospodaření (pro výpočet 

byl použit provozní výsledek 

hospodaření) a 6% pokles 

celkových aktiv. Pokles v roce 2012 

oproti roku 2011 byl způsoben 

poklesem provozního výsledku 

hospodaření o více než 40% a 

nárůst celkových aktiv o 6%. 

Ukazatel je také porovnán v rámci  systému 

INFA (příloha č. 1).  

Vzorec pro výpočet  2.12 

Vzorec pro výpočet  2.11 
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4.1.2. Ukazatelé likvidity 

Zdroj pro výpočet likvidity je shodný s výpočtem ukazatelů rentability tzn. rozvaha 

sestavená k 31. 12. daného kalendářního roku. 

Obr.4.4. Okamžitá likvidita  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto obrázku je zřejmý nárůst 

sledovaného ukazatele.  Podmínku, 

kterou uvádí J. Sedláček a které byla 

popsána v kapitole 2.2.3.2., tedy 

dosáhnout okamžité likvidity alespoň 

hodnoty 0,2 byla výpočtem potvrzena 

ve sledovaných obdobích 2011 a 2012. 

Důvodem nárůstu tohoto ukazatele 

v roce 2011 oproti roku 2010 byl 

nárůst hodnoty peněz a peněžních 

ekvivalentů o více než 16% a zároveň 

pokles krátkodobých závazků o téměř 

45%.  Opětovný nárůst ukazatele 

v roce 2012 oproti roku 2011 má za 

následek nárůst peněž a peněžních 

ekvivalentů o více než 100% . 

Ukazatel je také porovnán v rámci  

systému INFA (příloha č.3).  

 

Vzorec pro výpočet  2.10 
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Obr.4.5. Pohotová likvidita 

 

 

 

 

Obr.4.6. Běžná likvidita  

 

                              

  

 

Také z tohoto grafu je patrný 

rostoucí vývoj sledovaného 

ukazatele. Důvodem nárůstu 

ukazatele v roce 2011 oproti roku 

2010 bylo snížení zásob, je o téměř 

100% a pokles krátkodobých 

závazků o téměř 45%. Důvodem 

zvýšení hodnoty ukazatele v roce 

2012 oproti roku 2011 je pokles 

zásob o více než 13%.  

Z obrázku je patrný rostoucí vývoj 

daného ukazatele. Důvodem 

nárůstu v roce 2011 oproti roku 

2010 je růst oběžných aktiv o cca 

6% a pokles krátkodobých závazků 

o téměř 45%.  Důvodem nárůstu 

ukazatele v roce 2012 oproti roku 

2011 je nárůst oběžných aktiv        

o více než 12%. Podmínka popsána 

v kapitole 2.1.2 byla splněna 

v prvním sledovaném období  

a v následujících obdobích byla 

překročena. 

Ukazatel je také porovnán v rámci  

systému INFA (příloha č.4 ).  

 

Ukazatel je také porovnán v rámci 

systému INFA (příloha č.5 ).  

 

Vzorec pro výpočet  2.9 

Vzorec pro výpočet  2.8 
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4.1.3. Ukazatelé aktivity  

Výpočet obsahuje dobu obratu aktiv, obrátku aktiv, dobu obratu zásob, pohledávek a 

závazků.  

Obr.4.7. Obrátka celkových aktiv 

 

 

 

 

 

Tab.4.1. Doba obratu aktiv  

 

2010 2011 2012 

448 dnů 344 dnů 416 dnů 

   Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky je patrný různorodý vývoj daného ukazatele. Důvodem poklesu v roce 2011 

oproti roku 2010 je pokles celkových aktiv o 6% a nárůst tržeb o necelých 23%.  Naopak 

nárůst v roce 2012 oproti roku 2011 je způsoben nárůstem celkových aktiv o 6% a pokles 

tržeb o více než 12%.  Doba obratu aktiv je rovněž závislá na celkových tržbách. Po finanční 

krizi v roce 2009 tyto tržby rapidně klesly. Vzhledem k vyráběnému sortimentu zákazníci 

dávali přednost jinému druhu zboží .                                               

 

Z grafu je patrné, že rentabilita tržeb 

ve sledovaných obdobích má 

různorodou tendenci. Důvodem 

nárůstu sledovaného ukazatele, 

v roce 2011 oproti roku 2010, je 

téměř 23% nárůst tržeb a pokles 

celkových aktiv o 6%. Snížení 

hodnoty ukazatele v roce 2012 

oproti roku 2011 je pokles tržeb o 

více než 12% a nárůst aktiv o cca 

6%. 

 

Ukazatel je také porovnán v rámci  

systému INFA (příloha č.2 ).  

 

Vzorec pro výpočet  2.14 

Vzorec pro výpočet  2.15 
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Tab.4.2. Doba obratu zásob 

 

2010 2011 2012 

46 dnů 75 dnů 74 dnů 

  Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky je patrná vzrůstající tendence daného ukazatele. Důvodem nárůstu ukazatele 

v roce 2011 oproti roku 2010 bylo snížení zásob o téměř 100% a nárůst tržeb o necelých 23%.  

Důvodem zvýšení hodnoty ukazatele v roce 2012 oproti roku 2011 je pokles zásob o více než 

13% a pokles tržeb o více než 12%. Za sledované období 2011 a 2012 se výše ukazatele drží 

na téměř stejné úrovni. 

 

Tab.4.3. Doba obratu pohledávek 

 

2010 2011 2012 

125 dnů 78 dnů 74 dnů 

  Zdroj: vlastní výpočet 

Z výše znázorněné tabulky je zřejmý různorodý vývoj daného ukazatele. Důvodem 

poklesu v roce 2011 oproti roku 2010 je pokles pohledávek o více než 28% a nárůst tržeb o 

necelých 23%.   Za nárůstem ukazatele v roce 2012 oproti roku 2011 stojí nárůst pohledávek 

o 22% a pokles tržeb o více než 12%. Do tohoto ukazatele se v roce 2010 promítla 

celosvětová finanční krize z roku 2009, která zasáhla všechny odvětví ekonomiky. Výsledek 

v roce 2010 také nepříznivě ovlivnila stavba nových výrobních prostor, nákup strojů a 

přemístění výroby. Totéž lze tvrdit o době obratu závazků. 

Tab.4.4. Doba obratu závazků 

 

2010 2011 2012 

110 dnů 50 dnů 54dnů 

   Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky je patrný výrazný pokles v roce 2010 oproti roku 2011, důvodem je pokles 

závazků o téměř 45% a nárůst tržeb o necelých 23%. Důvodem nárůstu ukazatele v roce 2012 

oproti roku 2011 je pokles tržeb o více než 12%.  

Vzorec pro výpočet  2.16 

Vzorec pro výpočet  2.17 

Vzorec pro výpočet  2.18 
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4.1.4. Ukazatelé zadluženosti  

Obr.4.8. Celková zadluženost 

 

 

 

 

Obr.4.9. Dlouhodobá zadluženost 

 

 

 

 

 

Z grafu je patrný pokles hodnot 

tohoto ukazatele. Nejvyšší hodnoty 

dosahuje ukazatel v prvním 

sledovaném období. Důvodem 

poklesu v roce 2011 je snížení 

hodnoty cizího kapitálu o téměř 27%. 

Nejnižší hodnoty dosáhl ukazatel 

v roce 2012, přestože jeho snížení 

oproti roku 2011 nebylo tak výrazné 

a bylo způsobeno zvýšení hodnoty 

celkových aktiv o 6%.  

 

Ve všech sledovaných obdobích byl 

dlouhodobý cizí kapitál roven nule a 

k výpočtu byla použita hodnota 

dlouhodobých úvěrů. Ve 

sledovaných letech hodnota 

dlouhodobé zadluženosti meziročně 

klesla pokaždé o 1 p.b. (procentní 

bod).  Důvodem poklesu hodnoty 

v roce 2011 bylo snížení hodnoty 

dlouhodobých úvěrů o téměř 11%, 

přičemž došlo také ke snížení 

hodnoty celkových aktiv o 6%. 

V roce 2012 došlo sice ke zvýšení 

hodnoty dlouhodobých úvěrů o více 

než 4%, ale zároveň se zvýšila 

hodnota celkových aktiv o 6%. 

 

Vzorec pro výpočet  2.1 

Vzorec pro výpočet  2.4 
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Obr.4.10. Běžná zadluženost 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.11. Úvěrová zadluženost 

 

 

 

 

Běžná neboli krátkodobá 

zadluženost je odrazem 

krátkodobých cizích závazků a 

celkových aktiv. Z grafu je patrné, 

že krátkodobá zadluženost 

nedosahuje ani 25% hranice ve 

sledovaných obdobích. Snížení, 

které bylo zaznamenáno v roce 

2011, bylo způsobeno snížením 

hodnoty cizích zdrojů o 27%. Rok 

2012 byl ve znamení snížení 

hodnoty tohoto ukazatele o jeden 

procentní bod a bylo způsobeno 

snížení hodnoty celkových aktiv o 

6%. 

 

Hodnota úvěrů ve vztahu 

k vlastnímu kapitálu je v roce 2010 

významná. Lze říci, že úvěry 

pokrývají svými 60% vlastní 

kapitál. Snížení o 15 procentních 

bodů v roce 2011 bylo způsobeno 

snížením hodnoty úvěrů o 11% a 

zvýšení hodnoty vlastního kapitálu 

o 18%.  Snížení hodnoty v roce 

2012 bylo zapříčiněno zvýšením 

hodnoty vlastního kapitálu o téměř 

10%. 

 

Vzorec pro výpočet  2.5 

Vzorec pro výpočet  2.6 
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Obr.4.12. Úrokové zatížení 

 

 

 

 

 

Obr.4.13. Úrokové krytí 

 

 

 

 

 

 

Hodnota ukazatele úrokové zatížení 

ve sledovaných obdobích roste. 

Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v 

roce 2010, oproti tomu rok 2011 je ve 

znamení růstu tohoto ukazatele a to 

vlivem růstu nákladových úroků v 

roce 2011 o více než 50% oproti roku 

2010. Oproti tomu vzrůst v roce 2012 

oproti roku 2011 je velmi nepatrný, 

důvodem je pokles nákladových úroků 

v roce 2012 oproti roku 2011 o více 

než 38%, ale zároveň došlo také k 

poklesu provozního výsledku 

hospodaření v roce 2012 oproti roku 

2011 o více než 40%. 

Oproti úrokovému zatížení tento 

ukazatel ve sledovaných obdobích 

klesá, i když je vždy překročena 

hranice hodnoty 1 a tedy že provozní 

výsledek hospodaření převyšuje 

placené úroky. Důvodem poklesu 

hodnoty v roce 2011 je zvýšení 

hodnoty nákladových úroků o více 

než 50%. V roce 2012 nákladové 

úroky poklesly oproti roku 2011       

o více než 38%, ale zároveň došlo 

k poklesu provozního výsledku 

hospodaření o více než 40%, což 

zapříčinilo pokles ukazatele o 0,3 

p.b. 

 

Vzorec pro výpočet  2.3 

Vzorec pro výpočet  2.2 
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Tab.4.5. Doba návratnosti úvěru 

 

2010 2011 2012 

684 dnů 576 dnů 900 dnů 

Zdroj: vlastní výpočet   
 

Hodnota toho ukazatele udává, za jak dlouho firma splatí úvěry.  V prvních dvou 

sledovaných obdobích by firma splatila úvěry do dvou let. Pokles, který byl zaznamenán 

v roce 2011, byl způsoben poklesem hodnoty úvěrů o téměř 11% oproti roku 2010, nárůstem 

hodnoty čistého zisku o 28% a zvýšením hodnoty odpisů o téměř 50%. Oproti tomu, nárůst 

hodnoty v roce 2012 oproti roku 2011 byl značný a důvodem byl nárůst hodnoty úvěrů           

o téměř 5%, snížení hodnoty čistého zisku o 37% a snížení hodnoty odpisů o 27%. Firma by 

tedy v roce 2012 potřebovala ke splácení úvěrů 2,5 roku. 

4.1.5. Bonitní a bankrotní modely 

Pro výpočet byly vybrány dva modely – Altmanův vzorec -  Z-score a index IN. 

 

Tab.4.6. Z-score 

 

2010 2011 2012 

  2,01 2,69 2,47 

Výsledek 

1,2 < Z < 2,9 1,2 < Z < 2,9 1,2 < Z < 2,9 

neurčitý stav  neurčitý stav  neurčitý stav  

 finanční situace  finanční situace  finanční situace 

 Zdroj: vlastní výpočet 

Ve všech třech sledovaných obdobích se analyzovaná společnost ocitla v zóně, kdy 

nelze zjistit finanční situaci podniku. Ani v jednom ze sledovaných období se společnost 

nepřiblížila hraniční hodnotě pro špatný či dobrý podnik. Můžeme tedy říci, že společnost 

dosahuje průměrných výsledků, i když v rámci vývoje by mohla dosáhnout hranice pro 

podniky s nízkou pravděpodobností bankrotu. Lze tedy konstatovat, že společnost svou 

produkcí a vykazovanými výsledky není náchylná k bankrotu a v letech hodnota Z-score roste 

a s touto hodnotou i úspěšnost firmy. 

Vzorec pro výpočet  2.7 

Vzorec pro výpočet  2.43 
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Tab.4.7. Index IN 

 

2010 2011 2012 

0,43 0,48 0,4 

Zdroj: vlastní výpočet 
  

Vzhledem k nemožnosti zjištění hodnoty proměnné Závazky po lhůtě splatnosti, se 

výsledky výpočtu Indexu IN nacházejí pod hranicí 1. Což znamená, že podnik je finančně 

slabší a mohl by být ohrožen bankrotem. Z tohoto pohledu jsou výsledky značně ovlivněny. 

Vzorec pro výpočet  2.36 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat metody finanční analýzy. Postup je 

popsán na vybraném průmyslovém podniku.  V bakalářské práci jsou rovněž uvedeny návrhy 

na zlepšení finanční situace tohoto podniku. Vzhledem k danému odvětví výroby a právní 

formě podniku, lze do výpočtu použít ukazatele a modely uvedené v kapitole 4. 

Výpočet běžné likvidity ukazuje na fakt, že v prvním hodnoceném roce dosahuje 

požadovaných hodnot rozmezí 1,5 – 2,5 v roce 2011 a 2012 toto rozmezí výrazně převyšuje. 

U pohotové likvidity splňuje doporučenou hodnotu v roce 2010 a 2011. V roce 2012 je opět 

nad doporučeným limitem. Okamžitá likvidita v roce 2010 nedosahuje doporučené hodnoty 

0,2. Následující období se okamžitá likvidita zvýšila na 0,26 a v roce 2012 na 0,57. Důvodem 

nárůstu tohoto ukazatele v roce 2011 oproti roku 2010 byl nárůst hodnoty peněz a peněžních 

ekvivalentů o více než 16% a zároveň pokles krátkodobých závazků o téměř 45%.  Opětovný 

nárůst ukazatele v roce 2012 oproti roku 2011 má za následek nárůst peněz a peněžních 

ekvivalentů o více než 100%.  Podle výsledků systému INFA podnik nedosahuje průměrné 

okamžité likvidity v žádném sledované období. U pohotové likvidity je situace srovnatelná 

s průměrem odvětví. U běžné likvidity v letech 2011 a 2012 výrazně převyšuje průměr 

odvětví. V roce 2010 se přibližuje průměru. Pro další zvyšování likvidity je společnosti 

doporučeno, zvýšit hodnotu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Tím se zvýší 

oběžná aktiva, což se odrazí na zvýšení hodnoty likvidity ve sledovaných obdobích. Pokud by 

společnost nebyla schopna zvýšit peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, pak je vhodné 

snížit hodnotu krátkodobých závazků. Také tato změna se projeví ve zvýšení hodnoty všech 

stupňů likvidity.  

  Nejvyšší hodnoty celkové zadluženosti dosahuje ukazatel v prvním sledovaném 

období. Důvodem poklesu v roce 2011 je snížení hodnoty cizího kapitálu o téměř 27%. 

V roce 2012 celková zadluženost také mírně klesá. Ve všech sledovaných obdobích byl 

dlouhodobý cizí kapitál roven nule a k výpočtu byla použita hodnota dlouhodobých úvěrů.   

Ve sledovaných letech hodnota dlouhodobé zadluženosti meziročně klesla pokaždé o 1%.  

Důvodem poklesu hodnoty v roce 2011 bylo snížení hodnoty dlouhodobých úvěrů o téměř 

11%, přičemž došlo také ke snížení hodnoty celkových aktiv o 6%. V roce 2012 došlo sice ke 

zvýšení hodnoty dlouhodobých úvěrů o více než 4%, ale zároveň se zvýšila hodnota 

celkových aktiv o 6%. Doba návratnosti úvěru v roce 2010 dosahovala 684 dnů, v roce 2011 

576 dnů. Oproti tomu nárůst hodnoty v roce 2012 oproti roku 2011 byl značný. Důvodem byl 
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nárůst hodnoty úvěrů o téměř 5%, snížení hodnoty čistého zisku o 37% a snížení hodnoty 

odpisů o 27%. Firma by tedy v roce 2012 potřebovala ke splácení úvěrů 2,5 roku. V případě 

zadluženosti, která po sledovaná období klesala, je vhodné snížit hodnotu cizího kapitálu          

a v případě úrokového krytí či zatížení snížit hodnotu nákladových úroků. Snížení hodnoty 

cizího kapitálu se kladně odrazí na zadluženosti společnosti. Je však důležité mít na paměti, 

že krátkodobá aktiva by měla být kryta z cizích zdrojů a fixní aktiva vlastním kapitálem. Pro 

společnost je vždy vhodná určitá míra zadluženosti. 

Celkově lze říci, že podnik dosahuje v oblasti zadluženosti klesajících výsledků, což je 

pro další vývoj firmy velmi příznivé. Je zde také zachována podmínka pro úrokové krytí, 

které má být větší než 1, aby firma svým ziskem nesplácela jen nákladové úroky. Oproti tomu 

ukazatelé likvidity mají ve všech sledovaných obdobích vzrůstající tendenci, což je pro 

podnik taktéž velmi příznivé, a to z pohledu dodavatelů, pro které jsou ukazatelé likvidity 

známkou platební schopnosti podniku. Společnost je tedy schopna dostát svým závazkům. 

V oblasti rentability společnost dosahuje klesajících výsledků, což může dlouhodobě 

poukazovat na problémy společnosti s vytvářením zisku. Z pohledu bankrotních a bonitních 

modelů (Z–score) se společnost nachází v zóně šedých podniků. Nelze tedy s jistotou říci, 

zda-li je podnik vystaven nebezpečí bankrotu. Vypočtené hodnoty mají však vzrůstající 

tendenci a v posledním sledovaném období se přibližují k hranici pro podniky s dobrou 

bonitou. Z pohledu zadluženosti, likvidity a Z-score byl velmi úspěšný rok 2012. Naopak 

z pohledu rentability byl nejúspěšnější rok 2010. 

Byla provedena analýza některých ukazatelů pomocí srovnávacího systému INFA. 

Klasifikace pro danou firmu podle CZ-NACE je 022 – výroba pryžových a plastových 

výrobků. Hodnocený podnik dosahuje průměru svého odvětví v  ukazateli ROE pouze v roce 

2010, další rok ztrácí 7% a následující rok opět přibližně 7%. Důvodem je snížení čistého 

zisku  v roce 2011 o 18%  a v roce 2012 o 37%. Další vybraný ukazatel je obrátka celkových 

aktiv. Odvětvového průměru nedosahuje ani v jednom  ze sledovaného období. V roce 2010 a 

2012 má téměř poloviční hodnotu a to okolo 0,8.  V roce 2011 je výsledek 1,14  avšak průměr 

je 1,66. 

Finanční krize v roce 2009 se nevyhnula ani tomuto podniku. Podle výsledků 

z následujících let se s finanční krizí podnik vypořádal a může se dále vyvíjet odpovídajícím 

směrem. Dle výpočtů v praktické části bakalářské práce je sledovanému podniku doporučeno, 

aby neměnil politiku zadluženosti a přidružených ukazatelů. Také po stránce likvidity je 
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situace podniku stabilizovaná. Na druhou stranu ukazatelé rentability mají klesající trend než 

by bylo pro podnik vhodné. Podnik by se měl snažit tento vývoj změnit. U všech vypočtených 

rentabilit se jejich hodnoty zvýší se zvýšením objemu tržeb, které jsou klíčové pro tvorbu 

zisku. Pro zlepšení stavu ukazatele ROA je podniku doporučeno: například změnit 

naskladňování zásob z nynější metody na metodu Just in Time. V případě ukazatele ROE by 

bylo vhodné pro zlepšení situace investovat nerozdělený výsledek hospodaření minulých let. 

Je také doporučeno zachovat dobré vztahy s dodavateli i všemi obchodními partnery, udržovat 

a posilovat svou pozici na trhu. 

Veškeré doporučení jsou výsledkem analýzy dostupných dat a informací a pro 

zavedení opatření je nutné dodatečné prozkoumání všech okolností s vedením podniku. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

EAT Earnings After Tax 

 Zisk po zdanění, čistý zisk 

EBIT Earnings Before Interest and Tax 

 Zisk před zdaněním a úroky 

EPS Earnings Per Share 

 Čistý zisk na akcii 

P/E ratio Price/Earning ratio 

 Tržní cena akcie/čistý zisk na akcii 

ROA Return on Assets 

 Rentabilita aktiv 

ROE Return on Equity 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS Return on Sales 

 Rentabilita tržeb 
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