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1 Úvod 

Současná doba je doba plná technologií a stále se zdokonalující vědou i technikou. Aby 

podnik v této době přežil, musí stále inovovat své výrobky a služby, aby byl konkurence 

schopný na trhu. Pro srovnání této konkurenceschopnosti slouží poměrně nová, mezi 

manažery velmi oblíbená metoda jménem benchmarking. Tato metoda slouží k oborovému 

srovnání podniku, pomocí níž, podnik zjistí, v čem je lepší před konkurencí a co by měl 

naopak zlepšit. Dalším předpokladem společnosti je také dostatečná výkonnost, která 

zahrnuje všechny oblasti podnikových činností, které je nutno dát do souladu, aby byl podnik 

prosperující a dobře fungující. K hodnocení výkonnosti existuje celá řada přístupů. V této 

práci bude využito zejména poměrových ukazatelů a také bankrotních a bonitních modelů.  

Ke zjišťování finančního zdraví podniku, konkurenceschopnosti a samostatnosti je velmi 

důležité získat kvalitní informační zdroje, ze kterých se při vyhodnocování bude vycházet. 

Nejčastějšími zdroji jsou rozvahy podniků, výkazy zisku a ztrát a výkazy cash flow, tyto 

výkazy jsou snadno zjistitelné například z výročních zpráv. Pokud podnik nevydává výroční 

zprávu, má nejlepší informace interní pracovník podniku, který s těmito informacemi pracuje 

neustále. Podnik, který není zapsán v obchodním rejstříku a nevydává výroční zprávu, má 

konkurenční výhodu před ostatními podniky. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční výkonnosti podniku a finančního zdraví. 

Pomocí poměrových ukazatelů zjistit finanční schopnost podniku, zda je firma likvidní, 

schopna dostát svých závazků, jak využívá a zhodnocuje vložený kapitál. Dále zde bude 

zjišťováno, zda firma využívá k financování i cizí kapitál a zda zadluženost podniku není 

příliš vysoká, či naopak velmi nízká. Také bude zkoumáno, jestli se firma v blízké době 

neocitne ve finančních potížích či zda ji nehrozí dokonce bankrot. Pomocí benchmarkingu 

bude zjišťováno a podrobněji hodnoceno, jak si firma stojí na trhu ve svém odvětví mezi 

konkurencí. Následně budou navrženy návrhy a doporučení na základě zjištěných údajů.  

První část této práce je věnována teoretickým východiskům, kde budou vysvětleny vzorce, 

pojmy a použité metody. Druhá část bude obsahovat představení podniku, základních 

informací a činností podniku. Dále zde budou představeny výsledky zjištěné pomocí metod 

hodnocení výkonnosti podniku. Nejdůležitější budou návrhy a doporučení, které budou 

zjištěny, poté závěr, tedy shrnutí všech informací, poznatků a doporučení.  
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2 Teoretická východiska hodnocení výkonnosti podniku 

V této kapitole budou teoreticky popsány a vysvětleny všechny použité vzorce, metody 

a definice. 

2.1 Výkonnost 

„Výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje způsob, respektive průběh, jakým 

zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním způsobem 

vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace této charakteristiky předpokládá schopnost 

porovnání zkoumaného referenčního jevu z hlediska stanovené kriteriální škály.“ (Wagner, 

2009, s. 17) 

Výkonnost má dvě formy. První z nich je efektivnost. Efektivnost znamená „dělat správné 

věci,“ tedy vybrat nejvhodnější činnost, kterou budeme provádět. Druhá forma výkonnosti 

uvádí „dělat věci správně“ to znamená, jakým způsobem provádíme danou činnost. Tato 

forma se obvykle nazývá účinnost.(Wagner, 2009)  

Výkonnost můžeme jinak vysvětlit jako schopnost podniku zhodnotit peníze vložené 

do podnikatelských aktivit v co nejvyšší míře. Výkonnost se hodnotí z pohledů manažerů, 

vlastníků či zákazníků firmy. Z pohledu zákazníka je výkonná taková firma, která dokáže 

předvídat přání zákazníka, nabídnout vždy poptávaný produkt za odpovídající cenu. Dalším 

z mnoha aspektů je kvalita, cena či dodací lhůta. Manažeři hodnotí firmu za výkonnou tehdy, 

pokud má stabilní podíl na trhu, nízké náklady, firma je likvidní a rentabilní. Vlastníci 

považují vysokou výkonnost při nejvyšším možném zhodnocení vloženého kapitálu do firmy, 

v co nejkratší době. Vlastník nevkládá do podniku jen peníze, ale zároveň myšlenku, 

jak vložený kapitál využít. 

Existuje několik přístupů měření výkonnosti podniku, jedním z nich je tradiční přístup 

měření finanční výkonnosti. Zde využíváme zejména poměrové ukazatele, pomocí nichž 

získáme rychlý přehled o situaci firmy. Další může být využita finanční analýza, díky ní 

zjistíme, zda je podnik finančně zdravý.  

Mezi další přístupy patří moderní přístupy měření finanční výkonnosti firmy. Mezi ně 

řadíme např. EVA – ekonomická přidaná hodnota (Ekonomic Value Adde), MVA – Tržní 

přidaná hodnota (Market Value Added). „Ekonomická přidaná hodnota je metoda založená 

 na ekonomickém zisku.“ (Čvančarová, 2007, s 223) Eva je formulována jako čistý provozní 
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zisk po odečtení nákladů jak na cizí kapitál, tak i na vlastní kapitál. MVA vyjadřuje rozdíl 

tržní hodnoty podniku s velikostí celkového investovaného kapitálu. Dalším ukazatelem 

moderních přístupů je ukazatel rentability investic na podkladě peněžních toků.(Čvančarová 

B, 2007) 

Také velmi důležitým kritériem měření výkonnosti firmy z hlediska vlastníků je čistá 

současná hodnota (NPV). Pro vlastníka je důležité, zda mu firma přinese větší hodnotu, než 

do ní vložil, tzn. zvýšení čisté hodnoty firmy. Pro vlastníka je výkonná taková firma, která má 

čistou současnou hodnotu kladnou, tedy NPV>0. (Neumaierová, 2002) 

2.2 Měření výkonnosti 

Existuje celá řada měřítek k měření výkonnosti podniku, avšak je velmi podstatné vhodně 

vybrat měřítko pro potřeby uživatele. Měřítka se od sebe liší zejména způsobem zjišťování 

výkonnosti a také vypovídací schopností. Proto existují dvě skupiny měřítek výkonosti, 

syntetická a analytická měřítka. Syntetická měřítka hodnotí výkonnost souhrnně, např. 

výsledek hospodaření, rentabilita výnosů či nákladů, tržní přidaná hodnota, ekonomická 

přidaná hodnota. Analytická měřítka se zaměřují pouze na specifickou část výkonnosti 

zkoumaného objektu, např. rozklad vrcholového ukazatele. 

I přes rozdělení těchto měřítek nesmíme opomenout, že tyto dvě skupiny měřítek na sebe 

obsahově i metodicky navazují, je tudíž podstatný propojený přístup k jejich řešení. 

Při výběru těchto měřítek bychom měli dbát na požadavky uživatelů na informace, vybírat 

taková měřítka, která jsou v praxi hojně využívána a přinesou nám vysokou vypovídající 

hodnotu. (Wagner, 2009) 

2.3 Finanční analýza 

Dle Růčkové, „Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.“(2010, s. 9) Finanční 

analýza je velmi důležitou částí finančního řízení podniku. K hlavním cílům finančního řízení 

podniku patří především finanční stabilita, odhalení silných a slabých stránek podniku. 

Účelem finanční analýzy je zhodnotit současnou finanční situaci podniku a získat podklady 

pro jeho kvalitní řízení. Výsledky finanční analýzy slouží zejména k budoucímu plánování 

podniku, jsou důležitým kritériem pro ekonomické rozhodování, dostávají se do podvědomí 

všech podnikatelů. Finanční analýza by neměla být podceňována, měla by se vyhodnocovat 
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pravidelně. Sestavení finanční analýzy by měla být jedna z dovedností každého manažera. 

(Růčková, 2010) 

2.3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy jsou velmi důležité nejen pro vlastníky podniku, ale čerpají z nich 

i uživatelé, kteří nejsou součástí podniku tzv. externí uživatelé. Finanční analýzu využívají 

externí uživatelé (investoři, věřitelé, stát, zákazníci, dodavatelé, manažeři, vlastníci) i interní 

uživatelé (manažeři, zaměstnanci).  

Manažerům slouží finanční analýza pro krátkodobé a především dlouhodobé řízení podniku. 

Manažery je využívána zejména pro financování dlouhodobých aktiv, při rozhodování 

o investičních záměrech, při sestavování finančních plánů, k volbě kapitálové struktury 

a další. Manažeři využívají finanční analýzu ke každodenním účelům. Dále mají manažeři 

nejlepší možnost ke zpracování finanční analýzy, neboť disponují se všemi daty, která jsou 

veřejně nedostupná.  

Mezi další uživatele, kteří využívají finanční analýzu, řadíme investory, státní instituce, 

obchodní partnery, také zaměstnance, konkurenty, auditory i burzovní makléře. Musí se brát 

ohled rovněž na to, pro koho byla finanční analýza zpracována, neboť každý uživatel se 

zaměřuje na jiné informace.  

Jak již bylo řečeno, vlastníci podniku se budou starat hlavně o návratnost prostředků, které 

do podnikání vložili, tzn. hodnocení rentability vloženého kapitálu. Pro věřitele bude 

nejdůležitější schopnost obchodních partnerů splácet jejich závazky. Pokud se věřitelé 

nezajímají o tuto problematiku, mohou být překvapeni z neplnění závazků nespolehlivých 

věřitelů, které se mohou odrazit na jejich hospodaření. Pro státní instituce je velmi důležitý 

zisk, který účetní jednotka vytváří a poté se zajímá o odvod daně účetní jednotky do státního 

rozpočtu. Konkurenti se zajímají o finanční analýzy zejména takových podniků, kterým 

se daří, mohou si brát inspiraci a vylepšovat po vzoru konkurence své slabiny. Investoři jsou 

skupina, kterou tato data zajímají nejvíce. Mohou ovlivňovat jejich budoucí finanční 

rozhodnutí a záměry. Zaměstnanci se zajímají zejména o výši mzdy, prosperitě podniku 

a s tím spojenou sociální stabilitu. (Knápková, Pavelková, 2010) 
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2.3.2 Zdroje informací finanční analýzy 

Data použitá k vypracování finanční analýzy by měla být zejména kvalitní a také komplexní. 

Data jsou čerpána z účetních výkazů, které se dělí na finanční účetní výkazy, které poskytují 

informace externím uživatelům, dále se dělí na vnitropodnikové účetní výkazy, které slouží 

k upřesnění výsledků finanční analýzy, neboť tato data nemají závaznou právní úpravu. 

K nejvýznamnějším účetním výkazům k tvorbě finanční analýzy patří především rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. (Růčková, 2010) 

2.3.3   Rozvaha 

Rozvaha je stavový výkaz, který zachycuje hodnotu majetku na jedné straně a zdroje 

financování majetku na straně druhé, k určitému datu. Rozvaha se sestavuje vždy k určitému 

datu, nejčastěji k poslednímu dni každého roku.  

Rozvaha pracuje na principu bilančního pravidla, kde suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv.  

AKTVIVA = PASIVA 

Tabulka 2.1: Struktura rozvahy 

Označ. Položka   Označ. Položka   

  AKTIVA CELKEM     PASIVA CELKEM   

A. Pohledávky za upsaný ZK   A. Vlastní kapitál   

B. Dlouhodobý majetek   A. I. Základní kapitál   

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek   A. II. Kapitálové fondy   

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   A. III. Fondy ze zisku   

B. III. Dlouhodobý finanční majetek   A. IV. VH minulých let   

C. Oběžná aktiva   A. V. VH běžného účetního obd.   

C. I. Zásoby   B. Cizí zdroje   

C. II. Dlouhodobé pohledávky   B. I. Rezervy   

C. III. Krátkodobé pohledávky   B. II. Dlouhodobé závazky   

C. IV. Krátkodobý finanční majetek   B. III. Krátkodobé závazky   

D. Ostatní aktiva   B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

D. I. Časové rozlišení   C. Ostatní pasiva   

      C. I. Časové rozlišení   

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 53)  

Základní členění aktiv je dle funkce a délky vázanosti ve výrobním cyklu podniku. Aktiva se 

proto člení na dlouhodobá aktiva a krátkodobá (oběžná) aktiva. Dlouhodobá aktiva neměnní 
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svůj charakter a životnost tohoto majetku je delší než jeden rok. Tento majetek se nenakupuje 

za účelem dalšího prodeje a není spotřebováván najednou. Dlouhodobý majetek se dělí (viz 

Tab. 2.1) na dlouhodobý nehmotný majetek (autorská práva, licence a patenty), dlouhodobý 

hmotný majetek (budovy, stavby, pozemky) a dlouhodobý finanční majetek (podílové cenné 

papíry, vklady v podnicích). Oběžná aktiva mají svou vázanost ve výrobním cyklu kratší jak  

1 rok. Tato část majetku se obvykle spotřebovává najednou a je rychle převoditelná na peníze. 

Oběžný majetek zahrnuje zásoby (materiál, nedokončená výroba, polotovary, hotové 

výrobky), dlouhodobé a krátkodobé pohledávky (dosud neuhrazené faktury za výrobky) 

a krátkodobý finanční majetek (peníze v pokladně, cenné papíry krátkodobé, peníze 

na účtech). (Dluhošová, 2010) 

Pasiva tvoří zdroje krytí aktiv, neboli zdroje z jakých jsou aktiva financována. Pasiva se člení 

z hlediska vlastnictví na vlastní kapitál a cizí zdroje (viz Tab. 2.1). Vlastní kapitál zahrnuje 

základní kapitál, který je nejdůležitější složkou vlastního kapitálu, dále kapitálové fondy, 

které nejsou složeny ze zisku, ale z externích zdrojů (dary, dotace, emisní ážio). Dále zahrnuje 

fondy ze zisku, které tvoří zejména účetní zisk, výsledek hospodaření minulých let a výsledek 

hospodaření běžného účetního období. Do cizích zdrojů patří rezervy, které podnik musí 

v budoucnu spotřebovat. Rezervy snižují výsledek hospodaření, protože jsou účtovány 

na vrub nákladových účtů např. rezerva na opravu majetku. Dále do cizích zdrojů řadíme 

dlouhodobé a krátkodobé závazky, které má podnik zaplatit svým věřitelům za již 

uskutečněné hospodářské operace. Dále se mezi ně řadí bankovní úvěry a výpomoci, které 

jsou vypůjčenými externími zdroji od jiných subjektů za úplatu. Do pasiv také patří ostatní 

pasiva, časová rozlišení. Zde jsou zahrnuty výdaje příštích období, např. nájemné, které je 

placeno pozadu a výnosy příštích období, např. nájemné placené předem. (Dluhošová, 2010) 

2.3.4  Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty tvoří přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Princip 

výkazu zisku a ztráty jednoduše vyjádříme: 

 „VÝNOSY – NÁKLADY= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ“ Dluhošová (2010, s. 57)  

 

 

 

 

 



12 

 

Tabulka 2.2: Výkaz zisku a ztráty 

Symbol Položka Hodnota 

OM + OBCHODNÍ MARŽE   

Tp + Tržby za prodej vlastních výrobků   

Np - Provozní náklady   

VHp = Provozní výsledek hospodaření   

Vf + Výnosy z finanční činnosti   

Nf - Náklady z finanční činnosti   

VHf = Finanční výsledek hospodaření   

DB - Daň z příjmu za běžnou činnost   

VHB 

= Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost   

VM + Mimořádné výnosy   

NM - Mimořádné náklady   

DM - Daň z mimořádné činnosti   

VHM = Mimořádný výsledek hospodaření   

VH = Výsledek hospodaření za účetní období   

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 58) 

Stejně jako rozvaha je sestavován výkaz zisku a ztrát v pravidelných intervalech, nejčastěji 

ročních. Výkaz zisku a ztráty hodnotí zejména ziskovost podniku, jak jednotlivé položky 

působí na výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty je tokovým výkazem, neboť hodnotí 

určité časové období. (Růčková, 2010) 

Výsledek hospodaření se člení na výsledek hospodaření z provozní činnosti, výsledek 

hospodaření z finanční činnosti a výsledek hospodaření z mimořádné činnosti. Výsledek 

hospodaření z provozní činnosti je tvořen u většiny společností zejména z tržeb za prodej 

služeb a výrobků, jakmile jsou odečteny náklady na výrobu těchto služeb a výrobků. 

Výrobními náklady rozumíme spotřebu energie, materiálu a služeb.  

Pro potřeby finanční analýzy je často zisk rozkládán do dalších kategorií. EBITDA je celkový 

zisk před zdaněním, úroky a odpisy, který aktiva vyprodukují. EBIT udává zisk, který 

vygenerují aktiva před zdaněním a úhradou úroků. Při výpočtu finanční analýzy je nejčastěji 

používán při mezipodnikovém srovnání. EBT měří zisk před úhradou daně, také je často 

nazýván jako hrubý zisk. EAT je nazýván jako čistý zisk neboli zisk po zdanění. EAR jedná 

se o zisk, který je snížen o podíly na zisku a dividendy. (Dluhošová, 2010)  
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2.3.5 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow zaznamenává a sleduje pohyb peněžních toků podniku. Výkaz cash flow 

vyjadřuje reálnou skutečnost financí podniku, jejich strukturu a výši. Hlavním úkolem výkazu 

cash flow je zjistit, které vlivy působí na příjmy neboli přírůstky a výdaje neboli úbytky 

peněžních prostředků a ekvivalentů. Peněžními prostředky podniku jsou peníze na účtu 

i s pasivním zůstatkem, peníze v hotovosti, ceniny a peníze na cestě. Peněžní ekvivalenty jsou 

známy jako likvidní majetek. Struktura výkazu se dělí dle základních aktivit na cash flow 

z provozní činnosti, cash flow z investiční činnosti a cash flow z finanční činnosti. 

Pro výpočet cash flow se používají dvě metody. Metoda přímá, kde jsou příjmy a výdaje 

sledovány za určité období. Další metodou je metoda nepřímá, ta vychází z výsledku 

hospodaření za určité období (výnosy-náklady), který je transformován na tok peněz (příjmy-

výdaje).  (Růčková, 2010) 

2.4 Metody finanční analýzy 

Existuje celá řada metod k vyhodnocení finanční analýzy.  Při výběru analýzy musíme dbát 

na vhodnost výběru metody. Volba analýzy musí respektovat účelnost analýzy, což znamená, 

že metoda by se měla ztotožnit se zadaným cílem. Dále by měla být přiměřená nákladnosti, 

jak moc do hloubky a rozsahu analýzu zpracovávat, neboť čas a kvalifikovanost práce nese 

spoustu nákladů. Dalším aspektem je spolehlivost, což znamená, spolehlivě využít všechna 

data, která jsou k dispozici. Podstatné je si uvědomit, že pro zadavatele jsou důležité výsledky 

a ne způsob, jak k nim analytik přišel. Konečné zpracování analýzy je také velmi významné.  

Zpracování dat do grafů a tabulek umožní zadavateli lepší přehled a orientaci. Obecně 

můžeme říci, že čím lepší metodu si analytik vybere, tím bude jeho výsledek přesnější a bude 

mít větší přínos pro zadavatele. (Růčková, 2010) 

2.5 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální i vertikální analýza by měla umožnit lepší orientaci a pochopení souvislostí 

ve finančních výkazech. Vývoj zkoumané veličiny v čase v případě horizontální analýzy, 

vertikální analýza zkoumá strukturu výkazu ke vztahující se veličině.  

2.5.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza vývojových trendů sleduje změny absolutních ukazatelů 

a jejich procentní rozdíly v čase. V případě horizontální analýzy se porovnávají údaje 
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minimálně za dvě po sobě jdoucí období. Jednotlivé položky výkazů se srovnávají v čase 

po řádcích (horizontálně), proto horizontální analýza. Technika rozboru této analýzy vypadá 

následovně. 

                                            (2.1) 

                  
                

          
             (2.2) 

Čím delší časovou řadu pro výpočet analýzy použijeme, tím přesnější bude výpočet a také 

lepší odhad budoucího vývoje ukazatele. (Grunwald, Holečková, 2008) 

2.5.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli strukturální analýza sleduje podíl položek finančních výkazů 

ke zvolenému základu. Nejčastěji analyzovaným výkazem je rozvaha, kde jsou jednotlivé 

položky vyjádřeny jako procento z celkových aktiv či pasiv. Nemusejí být analyzovány pouze 

celkové položky, jako např. aktiva, ale mohou být analyzovány také různé podpoložky 

např. cizí zdroje financování nebo oběžný majetek. Pro rozbor u výkazu zisku a ztrát se jako 

základ pro procentní vyjádření jisté položky využívá zejména velikost celkových výnosů nebo 

tržeb. Dále je často využívána při analýze tržeb, zisku, složek finančních toků. Pro zpracování 

této analýzy můžeme vycházet pouze z jednoho účetního období. Avšak čím více období je 

hodnoceno, tím větší vypovídající schopnost vertikální analýza podá a může najít závažnější 

změny. Nevýhodou však je, že na tyto změny upozorní, ale příčiny jejich vzniku neukáže. 

(Grunwald, Holečková, 2008) 

Podíl jednotlivých složek na celku můžeme vyjádřit vzorcem,  

                
  

   
        (2.3) 

Kde:   - hodnota jednotlivého ukazatele 

     - velikost absolutního ukazatele. (Dluhošová, 2010) 

2.6 Poměrová analýza 

Poměrové ukazatele se řadí k nejčastěji používaným ukazatelům při tvorbě finanční analýzy, 

neboť všechny vychází ze základních účetních výkazů. K výpočtu stačí pouze veřejně 

dostupné informace, má k nim tedy přístup externí analytik. Poměrová analýza hodnotí 

poměry jedné, či několika účetních položek k jiné položce, které vychází z rozvahy, výkazu 
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zisku a ztráty a výkazu cash flow. Mezi ukazatele poměrové analýzy patří ukazatele likvidity, 

rentability, zadluženosti, aktivity. Dále se mezi ně řadí ukazatele tržní hodnoty, které 

v praktické části nebudou využity. (Růčková, 2010) 

2.6.1 Ukazatele zadluženosti 

Zadlužeností rozumíme, využívání podniku k financování aktiv zejména cizí zdroje, tedy 

dluh. Nepřichází v úvahu, aby podniky, obzvláště velké, financovaly veškerá aktiva jen 

z vlastních nebo naopak pouze z cizích zdrojů. Jestliže je podnik financován pouze z vlastních 

zdrojů, vede tato cesta ke snížení celkové výnosnosti celkového kapitálu, neboť vlastní kapitál 

je dražší než cizí. Na druhé straně, pokud by byl podnik financován jen z cizích zdrojů, měl 

by potíže získat vložený kapitál zpět. Základním úkolem analýzy zadluženosti je tedy hledání 

optima mezi vlastním a vypůjčeným kapitálem.  

                                
            

              
   (2.4) 

Ukazatel zadluženosti, často nazýván také ukazatel věřitelského rizika (debt ratio), vyjadřuje 

podíl celkových dluhů k celkovým aktivům podniku. Představuje tak podíl věřitelů na celkový 

kapitál, z něhož se financuje majetek podniku. Hodnota tohoto ukazatele by neměla být příliš 

vysoká, neboť čím vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší riziko věřitelé podstupují. Tento 

ukazatel je často využíván především dlouhodobými věřiteli. K tomuto ukazateli jsou 

analytickými ukazateli dlouhodobá zadluženost a běžná zadluženost.    

                                           
            

               
  (2.5) 

Podobnou vypovídací schopnost má ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu. Hodnota tohoto 

ukazatele u stabilních společností by se měla pohybovat v rozmezí 80 % - 120 %.  

                                       
                

             
  (2.6) 

Tento ukazatel hodnotí finanční stabilitu podniku a vyjadřuje schopnost podniku krýt svůj 

majetek vlastními zdroji a také udává jeho finanční samostatnost. Podíl vlastního kapitálu 

na aktivech je jedním z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti hodnotící finanční situaci 

podniku. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je finanční stabilita lepší. Je třeba dbát na to, že 

velmi vysoká hodnota ukazatele přispívá k poklesu výnosnosti vložených prostředků.  

                
    

     
                   (2.7) 
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Pomocí tohoto ukazatele lze posoudit vývoj hospodaření firmy. Ukazatel vyjadřuje, kolikrát je 

zisk větší než placené úroky. Tento ukazatel by měl mít hodnotu vyšší 100 %, neboť pokud se 

rovná 100 % firma vydělává jen na úroky. Převrácená hodnota tohoto ukazatele znamená 

úrokové zatížení. (Dluhošová, 2010) 

2.6.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří mezi nejpoužívanější ukazatele, neboť vyjadřují výnosnost, jaké 

bylo dosaženo a to vloženým kapitálem. Obecně je rentabilita vloženého kapitálu vyjádřena 

jako poměr zisku a vloženého kapitálu a slouží k hodnocení efektivnosti určité činnosti. 

Podle toho jaký vlastní kapitál je použit, jsou rozlišovány tři základní formy ukazatele 

rentability, rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita dlouhodobě 

investovaného kapitálu. Hodnoty těchto ukazatelů by měly v časové řadě růst.  

      
    

      
        (2.8) 

Ukazatel ROA neboli ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy, která jsou 

vložená do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. ROA klasifikuje 

výnosnost celkového vloženého kapitálu.  

      
   

               
       (2.9) 

Ukazatel ROE neboli ukazatel rentability vlastního kapitálu hodnotí celkovou výnosnost 

vlastních zdrojů. Závislost ROE je na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího 

kapitálu. Nárůst ukazatele ROE může být zapříčiněn např. vytvořením většího zisku 

společností, snížením úrokové míry cizího kapitálu, snížením podílu vlastního kapitálu 

či jejich kombinací. (Dluhošová, 2010) 

       
    

                                
               (2.10) 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů se mnohdy používá k mezipodnikovému srovnání. 

Klasifikuje význam dlouhodobé investice na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu 

s dlouhodobými zdroji. (Dluhošová, 2010) 

      
          

     
                  (2.11) 

Ukazatel rentability tržeb je využíván především k mezipodnikovému porovnání. Nízká 

úroveň tohoto ukazatele znamená chybné řízení podniku, střední úroveň ukazuje na dobrou 
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práci managementu a vysoká úroveň poukazuje na nadprůměrnou úroveň podniku. Tento 

ukazatel často doplňuje ukazatel rentability nákladů.  

                      
   

               
               (2.12) 

Ukazatel hodnotí, kolik Kč čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč celkových nákladů. Čím 

vyšší hodnotu má tento ukazatel, tím více jsou zhodnoceny vložené náklady, tudíž i procento 

zisku bude mít vyšší hodnotu. Tento ukazatel by měl být hodnocen v jednotlivých letech 

a může být i porovnáván s ostatními podniky. (Dluhošová, 2010) 

2.6.3 Ukazatele likvidity 

Pod pojmem likvidita rozumíme schopnost podniku dostát svých závazků. Tyto ukazatele 

poměřují majetkové složky s různou likvidností v čitateli s položkami ve jmenovateli, které je 

nutno zaplatit. Využíváme zde oběžná aktiva a krátkodobé cizí zdroje (krátkodobé závazky, 

krátkodobé finanční úvěry a výpomoci).  

                  
             

                      
               (2.13) 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen pokrýt krátkodobé cizí zdroje běžnými 

aktivy. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Pokud 

se ukazatel rovná 1, tzn. oběžná aktiva jsou rovna krátkodobým cizím zdrojů, likvidita 

podniku je velmi riziková. Výpočet likvidity mohou značně ovlivnit zásoby. Neprodejné 

zásoby by se měly odečíst, neboť nepřispívají k likviditě podniku. (Knápková, Pavelková, 

2010) 

                                                         (2.14) 

nebo  

                                                      (2.15)            

Čistý pracovní kapitál můžeme vymezit jako část oběžných aktiv, které se promění v cyklu 

roku na peníze. Splatí-li se krátkodobé závazky, mohou být tyto peněžní prostředky použity 

k podnikovým záměrům. Podnik může s těmito penězi tudíž volně disponovat a využívat 

k vlastním účelům. (Dluhošová, 2010) 

                  
                                    

             
             (2.16) 

Tento ukazatel vyjadřuje krátkodobou finanční stabilitu firmy. Poměr pracovního kapitálu 

a oběžných aktiv by měl mít hodnotu 30-50%. (Knápková, Pavelková, 2010) 
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        (2.17) 

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Pokud hodnota dosahuje 

poměru menší než 1, firma musí počítat s případným prodejem zásob. Tento ukazatel je 

vhodný upravit o nedobytné pohledávky, či pohledávky s pochybnou návratností. Růst 

hodnoty tohoto ukazatele naznačuje lepší situaci podniku, co se týká finanční a platební 

schopnosti. (Knápková, Pavelková, 2010) 

                        
                           

                      
             (2.18) 

Ukazatel hotovostní likvidity neboli okamžité likvidity by se měl pohybovat v rozmezí hodnot 

0,2 - 0,5. Tento ukazatel vyjadřuje, zda je firma schopna zaplatit své krátkodobé závazky 

pomocí peněz na účtu, v pokladně, šeky či cennými papíry. Hodnota by neměla být příliš 

vysoká, neboť moc vysoká hodnota znamená neefektivní využívání finančních prostředků. 

(Knápková, Pavelková, 2010) 

2.6.4 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele hodnotí, s jakým úspěchem využívá podnikový management aktiva. Ukazatele 

aktivity se člení na několik úrovní, stejně jako se člení aktiva, např. ukazatele aktivity 

celkových aktiv, dlouhodobých či oběžných. Tento ukazatel nejčastěji dává do poměru 

tokovou veličinu (tržby) se stavovou veličinou (aktiva). Proto se tyto ukazatele vyskytují 

ve dvou podobách, počet obrátek nebo dobu obratu.  

 Obrátkovost (rychlost obratu) udává počet obrátek aktiv za období, nejčastěji rok, 

během kterého bylo dosaženo určitých tržeb. 

Doba obratu vyjadřuje počet dní, které jsou nutné k dosažení jedné obrátky.  

(Kislingerová, 2008) 

                         
     

              
              (2.19) 

Tento ukazatel měří intenzitu využití majetku firmy. Využíván je především 

pro mezipodnikové srovnání. Čím vyšší hodnoty nabývá ukazatel, tím je lepší využití 

podnikového majetku.  

                   
                     

     
               (2.20) 
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Ukazatel měří, za jakou dobu bude obrat celkových aktiv, které jsou ve vztahu k tržbám. 

Doba obratu by měla být co nejnižší, neboť hodnota je dána obratem fixního a pracovního 

kapitálu. Čím vyšší hodnoty nabývá podíl fixních aktiv, tím dosahuje ukazatel vyšší hodnoty.  

Dále se hospodářská aktivita pozoruje pomocí ukazatelů doby obratu zásob, doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazků. (Dluhošová, 2010)  

                   
           

     
                (2.21) 

Tento ukazatel udává, kolik dnů trvá průměrně jedna obrátka. Vyjadřuje, jak intenzivně jsou 

využity zásoby.  

                        
               

     
              (2.22) 

Udává, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány na peníze. Ukazatel by neměl trvale 

překračovat dobu splatnosti pohledávek. Pokud je doba překračována, je nutné prozkoumat 

platební kázeň odběratelů. 

                     
            

     
               (2.23) 

Vyjadřuje dobu od okamžiku vzniku závazku do jeho úhrady. Udává, na kolik dnů dodavatelé 

poskytli firmě nákup na obchodní úvěr. (Kislingerová, 2008) 

2.6.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Tyto ukazatele jsou zásadní při rozhodování na kapitálovém trhu, a zejména jsou využívány 

investory. Při výpočtu těchto ukazatelů čerpáme informace nejen z účetních údajů, ale 

i z údajů kapitálového trhu. 

                
                    

                    
               (2.24) 

Ukazatel udává absolutní zisk připadající na jednu akcii. Čím vyšší hodnotu ukazatel má, tím 

je situace pro firmu lepší.  

 
 

 
         

                

             
                 (2.25) 

Tento ukazatel je velmi významný pro investory, neboť investoři sledují zejména tempo růstu, 

míru zisku a podíl dividend na zisku.  

                    
                  

                
               (2.26) 
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Ukazatel hodnotí míru výnosnosti investovaného kapitálu do akcií k vyplaceným dividendám.  

                                     
                    

               
            (2.27) 

Tento ukazatel sděluje, kolik zisku bylo rozděleno akcionářům jako dividenda. (Knápková, 

Pavelková, 2010) 

Tyto ukazatele nebudou v praktické části využity, neboť analyzovaný podnik je fyzickou 

osobou, tudíž nemá žádné volně obchodovatelné akcie na kapitálovém trhu.  

2.7 Pyramidové rozklady ukazatelů 

Jedná se o rozbor vzájemných závislostí jednotlivých poměrových ukazatelů. Postupným 

rozkladem vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí, zjistíme vlivy dílčích ukazatelů 

na vrcholový. K tomuto rozkladu se nejčastěji používají vrcholové ukazatele rentability, 

protože na ně působí úroveň zadluženosti podniku, likvidita a také aktivita. Při vhodném 

sestavení této soustavy ukazatelů je možné zhodnotit minulou, současnou i budoucí 

výkonnost firmy. Při pyramidovém rozkladu je využíváno multiplikativních
1
 a aditivních

2
 

vazeb mezi jednotlivými ukazateli. Poprvé byla tato metoda využita v chemické společnosti 

Du Pont, proto se nazývá Du Pontův rozklad. Nevýhoda pyramidového rozkladu spočívá 

zejména v pracnosti při zavedení nového ukazatele.  

     
   

 
  

   

   
  

   

    
  

    

 
  

 

 
  

 

 
                 (2.28) 

Kde: 
   

   
 – daňová redukce zisku         

 
   

    
 – úroková redukce zisku  

 
    

 
 – provozní rentabilita 

 

 
 – obrat aktiv 

 
 

 
 – finanční páka 

 

 

 

                                                 
1
 Multiplikativní = násobící 

 
2
 Aditivní = sčítací 



21 

 

Grafická verze tohoto rozkladu: 

  

 × × 

  

 × × 

 

Zdroj: Kislingerová (2008, s. 55) 

ROE je tvořena finanční pákou, tudíž při používání většího množství cizího kapitálu může být 

dosaženo vyšší hodnoty rentability vlastního kapitálu. Dále můžeme vidět, že na rentabilitu 

aktiv působí obrat celkových aktiv a zisková marže. Z toho vyplývá, že při změně jakéhokoliv 

ukazatele tohoto pyramidového rozkladu, se změna promítne na ostatní ukazatele, tudíž 

i na vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu. (Kislingerová, 2008) 

2.8 Bankrotní a bonitní modely 

Tabulka 2.3: Přehled bankrotních a bonitních modelů 

Bankrotní modely Bonitní modely 

Altmanův model Tamariho model 

Tafflerův model Kralickův Quick-test 

Model IN Rychlý test 

Zdroj: Růčková, 2010, vlastní zpracování 

Tyto modely zjišťují a po té oznamují, zda může být podnik v blízké době ohrožen. Bankrotní 

a bonitní modely se liší tím, že u bankrotních modelů se klasifikuje šance úpadku, u bonitních 

modelů je hodnocena možnost zhoršení finanční úrovně firmy. Taková firma totiž dopředu 

vykazuje určité příznaky typické pro bankrot či zhoršení její finanční situace. Mezi tyto 

příznaky řadíme problémy s likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a rentabilitou 

kapitálu. V těchto modelech jsou velmi důležité finanční ukazatele a práce s nimi. Znát 

finanční zdraví firmy je podstatné především pro bankovní instituce, které se na základě 

výsledků těchto modelů rozhodují, zda dané firmě půjčit, či nepůjčit finanční prostředky. Tyto 

informace nevyužívají pouze bankovní instituce, ale také např. investoři či vlastníci podniku. 

Rentabilita 

aktiv 

Daňové 

břemeno 

Složená 

finanční páka 

Zisková 

marže 
Obrat aktiv Úrokové břemeno Finanční páka 
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Podstatné je také to, že informace potřebné pro výpočty těchto modelů jsou z veřejně 

dostupných zdrojů. (Růčková, 2010, Dluhošová, 2010) 

2.8.1 Altmanův model 

Tento model patří mezi bankrotní modely, byl vyvinut v roce 1968 a posuzuje, zda 

by hodnocená firma mohla být v budoucnu ohrožena bankrotem. Tento model můžeme nazvat 

také jako Altmanův index finančního zdraví podniku. V České republice je tento model velmi 

oblíbený a to pravděpodobně díky jednoduchosti výpočtu. (Růčková, 2010) 

Dle Růčkové,  „je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je 

přiřazena různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu.“ (2010, s. 97) 

Model pro podniky, jejichž akcie jsou veřejně obchodované na burze, vyjadřuje následující 

rovnice: 

                                               (2.29) 

Pokud hodnota indexu dosahuje hodnoty vyšší než 2,99, jedná se o podnik, kterému nehrozí 

bankrot. Je-li hodnota v intervalu 1,81 - 2,98, jedná se o šedou zónu. Firma není úspěšná, ale 

také nemá velké problémy. Avšak hodnota menší 1,81 odráží velké finanční problémy 

podniku, a také pravděpodobnost bankrotu.  

Tento model je hodící se použít jako dodatek finanční poměrové analýzy. Je vhodné jej 

používat především u středně velkých firem, neboť velké firmy v našem prostřední bankrotují 

málokdy a malé firmy neposkytují dostatečné informace k výpočtu. (Růčková, 2010) 

Tento model nebude v praktické části využit, neboť firma je fyzickou osobou.  

2.8.2 Model IN 

Model IN neboli index důvěryhodnosti zpracovali manželé Neumaierovi v roce 1995 

pro zhodnocení finančního zdraví v Českých firmách. Tento model přihlíží ke specifikům 

jednotlivých odvětví více než Altmanův model, neboť je vyjadřován rovnicí, ve které jsou 

zahrnuty poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Vzorec je složen 

z vah, které se skládají z vážených průměrů ukazatelů každého z odvětví. (Růčková, 2010) 

        
 

  
     

    

 
      

    

 
     (

      

 
) +    

  

      
     

   

      

                    (2.30) 
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Kde:  A - Aktiva  

 CZ – cizí zdroje  

 U – nákladové úroky 

 OA - oběžná aktiva 

 KZ – krátkodobé závazky 

 KBU – krátkodobé bankovní úvěry 

 ZPL – závazky po lhůtě splatnosti (Dluhošová, 2010) 

       vyjadřují váhy jednotlivých ukazatelů. Váhy můžeme do vzorce dosadit buď za celou 

ekonomiku, potom je podnik hodnocen z hlediska celé ekonomiky. Nebo můžeme využít 

odvětvové váhy. Odvětvové váhy hodnotí podnik v rámci odvětví.          jsou hodnoty pro 

všechny podniky stejné. Hodnota váhy     je rovna 0,11 a hodnota váhy    je 0,1. Hodnocený 

podnik se nachází dle OKEČ ve skupině G – obchod, opravy motorových vozidel. Pro tuto 

kategorii je     rovno 0,33,    má hodnotu 9,7,    dosahuje hodnoty 9,7 a    se rovná 28,32. 

(Neumaierová, 2002) 

Hodnocení výsledků Modelu IN 

Pokud index dosahuje hodnoty vyšší než 2, jde o firmu, která by v blízké době neměla mít 

problémy. Pokud je hodnota modelu v intervalu 1 - 2, jedná se o firmu s potenciálními 

problémy. Je-li hodnota indexu IN menší než 1, můžeme hovořit o finanční nestabilitě a firma 

se s největší pravděpodobností v blízké době ocitne v problémech. (Neumaierová, 2002) 

2.8.3 Model IN99 

O pár let později vznikl model vlastnický, neboli Model IN99. Tento model je založen 

na tom, že pro investory není primární obor podnikání, ale umění vlastníků využívat svěřené 

finanční prostředky.  

              (
           

      
)        (

    

      
)         (

      

      
)  

         
  

      
                   (2.31) 

Hodnocení výsledků Modelu IN99 

Je-li hodnota větší nebo rovna 2,07, jedná se o podnik s dobrým finančním zdravím. Pokud 

vychází hodnota indexu v intervalu 0,684 - 2,07 podnik může mít potenciální problémy, může 

jej postihnout bankrot. Jde-li o hodnotu větší nebo rovno 0,684, jedná se o finanční 

neduživost. (Růčková, 2010) 
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2.8.4 Kralickův Quicktest 

Autorem tohoto testu je rakouský ekonom Kralicek. Tento test byl vyvinut v roce 1990. 

Model je založen na čtyřech ukazatelích, které hodnotí zejména stabilitu a rentabilitu podniku. 

Těmto ukazatelům jsou poté podle výsledků přiřazovány body. Výhoda tohoto modelu je 

zejména v jednoduchosti a rychlosti. (Marinič, 2008) 

Kralickův Quicktest vypadá následovně: 

Tabulka 2.4: Algoritmus Quicktestu 

Ukaz. Konstrukce ukazatele Interval hodnoty 

v bodech 

Počet bodů 

a 
               

             
 

≥ 0,3 

0,21-0,3 

0,11-0,2 

0,0-0,+ 

méně než 0,1 

4 

3 

2 

1 

0 

b 
                               

                  
 

3 a méně 

3-5 

5-12 

12-30 

30 a více 

4 

3 

2 

1 

0 

c 
                          

             
 

větší než 0,15 

0,12 - 0,15 

0,08-0,12 

0,00-0,08 

Pod 0,0 

4 

3 

2 

1 

0 

d 

                  

     
 

0,1 a více 

0,08 – 0,1 

0,05 – 0,08 

0,00 – 0,05 

méně než 0 

 

4 

3 

2 

1 

0 

Zdroj: Pavel Marinič: Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi (2008, s. 

102,103) 

První ukazatel hodnotí finanční sílu podniku měřenou jako podíl vlastního kapitálu na sumě 

aktiv. Další ukazatel hodnotí dobu, za kterou je schopen podnik dostát svých závazků.  

Následující ukazatele hodnotí rentabilitu firmy. Rentabilita aktiv klasifikuje výdělečnou 

schopnost firmy a následuje ukazatel rentability tržeb. (Kislingerová, 2008) 

Hodnocení: 

 Finanční stability:     
   

 
                (2.32) 

 Výnosové situace:     
    

 
                (2.33) 

 Celkové situace:     
     

 
                (2.34) 
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Pokud podnik dosáhne 3 a více bodů, můžeme hovořit o velmi dobrém podniku. Je – li 

výsledek 1 bod a méně, jde o špatný podnik. (Marinič, 2008) 

2.8.5 Tafflerův model 

Tento model sleduje riziko, zda se může společnost ocitnout v bankrotu. Model pracuje se 

čtyřmi základními poměrovými ukazateli, které mají stanovené hodnoty vah. Rovnice 

pro výpočet Tafflerova modelu má následující tvar: (Růčková, 2010) 

                                                    (2.35) 

Kde:     – Zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

    – Oběžná aktiva / cizí kapitál 

    – Krátkodobé závazky / celková aktiva 

    – Celkové tržby / celková aktiva (Sedláček, 2007, s. 113) 

Dosahuje – li výsledek hodnoty nižší než 0,2, má firma velkou pravděpodobnost budoucích 

potíží firmy. Je – li hodnota vyšší jak 0,3, firma má nízkou pravděpodobnost bankrotu. 

(Sedláček, 2007) 

2.9 Benchmarking 

Slovo benchmarking pochází z anglického slovíčka „benchmark“, které můžeme přeložit jako 

měřítko či srovnávací ukazatel. Benchmarking je ve světě stále více rozvíjející se metoda, 

která srovnává dosažené výsledky firmy s nejlepší konkurencí na trhu nebo odvětvovým 

průměrem. Tato metoda si klade za cíl poznat vlastní pozici na základě srovnání a poté, posílit 

tuto pozici. 

Při vyhodnocování finanční analýzy si analytikové kladou otázky např., zda není vypočítaná 

hodnota běžné likvidity příčinou nízké rentability aktiv, i když výsledek je skvělý v oblasti 

likvidity samotné. V literatuře se můžeme dočíst mnoha doporučených hodnot k těmto 

ukazatelům, ale ty by měly být využity především jako orientační, proto by měly být výsledky 

srovnávány. Není snadné získat výsledky ukazatelů k porovnání. Často jsou využívány jako 

zdroje výroční zprávy, zakoupení databází čí výměna informací. Při oborovém srovnávání 

nejde pouze o shromažďování dat, avšak zejména o to, přijít a prozkoumat principy, které 

jsou zásadní pro změny efektivnosti podniku. Každý ekonomický subjekt je velmi specifický, 

a proto je nutné individuální postoj ke každému podniku. Tuto metodu můžeme využít v celé 
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řadě podnikových činností, obliba je především v její jednoduchosti. Benchmarking lze využít 

při srovnávání čehokoliv, co je pro podnik důležité. Výsledky bechmarkingu mohou podnik 

inspirovat, motivovat, mělo by se s nimi však zacházet obezřetně, protože se k tvorbě 

benchmarkingu často používají data, která nejsou úplná a dostatečná.  

Po vyhodnocení vybraných ukazatelů je vhodné vytvořit návrh opatření, jak zlepšit situaci, 

aby firma dosahovala výsledků nejlepší konkurence nebo oborového průměru. Zlepšování by 

mělo být prováděno pravidelně, aby bylo co nejdříve dosaženo požadovaných výsledků. 

(Knápková, Pavelková, 2010) 

2.10 Metody použité v práci 

Pro vypracování práce nejprve proběhl sběr dat, kdy data byla sbírána z odborných publikací 

a údajů z účetních výkazů společnosti. Po té proběhl řízený rozhovor s pracovníkem podniku 

XYZ, který přiblížil a objasnil dané skutečnosti. Následovala analýza získaných dat, poté 

syntéza a ujasnění, kdy budou použita jaká data. Z metod finanční analýzy byly vybrány tyto 

metody: horizontální a vertikální analýza, poměrová analýza, bankrotní a bonitní modely 

a benchmarking. Všechny uvedené metody byly popsány v kapitole 2.  
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3 Představení vybraného podniku 

Podnik je v této bakalářské práci nazýván jako podnik XYZ, kvůli zachování anonymity.  

Firma byla založena v roce 1995 zápisem do živnostenského rejstříku. Jde o fyzickou osobu 

s těmito živnostenskými listy a koncesovanou živností: 

 Silniční nákladní doprava 

 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, kromě nábytku 

 Podpůrné činnosti pro lesnictví 

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

Podnik se zabývá především přepravou dřevní hmoty, nákupem a prodejem dřevní hmoty. 

V roce 1995 si majitel zakoupil první kamion a začal provozovat autodopravu, přičemž začal 

obchodovat se dřevem. V roce 1997 zakoupil druhý kamion a také vlastní prostory na opravu 

techniky. Později se do těchto prostor přestěhovalo i nynější zázemí podniku. V roce 1999 

zakoupil třetí kamion, o rok později čtvrtý a dnes má firma deset kamionů. Na zpracování 

dřevní hmoty byly zakoupeny prostory manipulačního skladu dřeva pro manipulaci 

a vagónování surovin zároveň s manipulační linkou a třemi zaměstnanci. Při oblastní 

kůrovcové kalamitě zpracovává 26 000 m
3
 pro vlastní pořez a 95 000 m

3
 ročně jako dopravu 

pro jiné firmy převážně do zahraničí. Mezi největší obchodní partnery firma řadí mezinárodní 

firmy sídlící především v Rakousku, ale také na Slovensku.  

Pan XYZ má ve firmě hlavní rozhodovací pravomoc. Administrativu provádí jedna účetní, 

kterou pan XYZ zaměstnává, dále si najímá účetní firmu. Sklad řídí jeden pracovník, který je 

odpovědný za chod skladu, peníze a prodaný materiál. Další dva pracovníci vykonávají 

manipulační činnost se dřevem. Řidičů pan XYZ zaměstnává celkem deset. Dále si pan XYZ 

najímá pravidelně dva automechaniky, kteří se starají o údržbu kamionů, používanou techniku 

atd. Cílem je, aby auta byla stále funkční, a byla maximálně využita.  

Výsledek hospodaření této firmy je především závislý na počasí, tzn. na tuhé zimě a suchém 

létě, kdy se zvýší objem prací, díky kůrovcové kalamitě.  
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4 Analýza výkonnosti daného podniku 

V této části bakalářské práce bude hodnocena finanční výkonost firmy XYZ pomocí 

absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů a jejich rozkladu. Poté, bude prostřednictvím 

bankrotních a bonitních modelů predikována finanční tíseň podniku. Pro tyto výpočty byla 

využita data podniku XYZ z období 2008 – 2012. Využita byla rozvahu, výkaz zisku a ztráty. 

Výkazy jsou uvedeny v přílohách bakalářské práce.  

4.1 Analýza rozvahy 

K analýze rozvahy budou využity vertikální analýza a horizontální analýza rozvahy. 

Vertikální analýza poměřuje podíly jednotlivých složek na aktivech a pasivech. Horizontální 

analýza hodnotí vývoj jednotlivých položek aktiv a pasiv.  

4.1.1 Vertikální analýza rozvahy 

Tabulka 4.1 zobrazuje podíl jednotlivých položek na celkové sumě aktiv a pasiv v období 

od roku 2008 až do roku 2012. Dle grafu 4.1 můžeme vidět, že největší podíl na aktivech 

představují oběžná aktiva, která se během sledového období zvětšují. V posledním roce tvoří 

64,74 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů podniku 
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Graf 4.1:  Struktura aktiv v letech 2008 - 2012 
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Co se týká dále oběžného majetku, největší podíl představují krátkodobé pohledávky, jejichž 

podíl se zvyšuje. Zásoby zde nehrají příliš velkou roli, vzhledem k povaze podniku. 

Krátkodobý finanční majetek, který tvoří zejména peníze v pokladně a peníze na bankovních 

účtech ve sledovaném časovém horizontu kolísá. Dlouhodobé pohledávky jsou rovny nule, 

což má na firmu pozitivní vliv.  

Dlouhodobý majetek je tvořen pouze dlouhodobým hmotným majetkem a to zejména 

samostatnými movitými věcmi, které tvoří největší podíl na celkovém dlouhodobém hmotném 

majetku. Dále nesmíme opomenout pozemky a po té následují stavby.  

Tabulka 4.1: Vertikální analýza rozvahy 

Rozvaha v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 19 246 18 126 18 357 20 364 23 395 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 6 071 5 194 8 172 7 148 7 383 

31,55 

% 

28,66 

% 

44,52 

% 

35,10 

% 

31,56 

% 

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

DHM 6 071 5 194 8 172 7 148 7 383 

31,55 

% 

28,66 

% 

44,52 

% 

35,10 

% 

31,56 

% 

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

Oběžná aktiva 10 103 10 815 9 222 12 906 15 146 

52,50 

% 

59,67 

% 

50,23 

% 

63,38 

% 

64,74 

% 

Zásoby 589 1 204 1 200 640 702 3,06 % 6,64 % 6,54 % 3,14 % 3,00 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé pohledávky 8 184 6 844 7 092 8 708 11 483 

42,52 

% 

37,76 

% 

38,63 

% 

42,76 

% 

49,08 

% 

Krátkodobý finanční majetek 1 331 2 768 930 3 558 2 961 6,91 % 

15,27 

% 5,07 % 

17,47 

% 

12,66 

% 

Časová rozlišení 3 071 2 116 964 310 866 

15,96 

% 

11,67 

% 5,25 % 1,52 % 3,70 % 

Pasiva celkem 14 969 18 025 18 357 20 364 23 395 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 10 800 16 845 17 365 17 849 21 292 

72,15 

% 

93,45 

% 

94,59 

% 

87,65 

% 

91,01 

% 

Základní kapitál 7 666 8 460 8 755 7 878 10 767 

51,21 

% 

46,93 

% 

47,69 

% 

38,69 

% 

46,02 

% 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

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

VH minulých let 0 7 405 8 384 8 603 9 970 0,00 % 

41,08 

% 

45,67 

% 

42,24 

% 

42,62 

% 

VH běžného účetního období 3 134 979 226 1 368 555 

20,94 

% 5,43 % 1,23 % 6,72 % 2,37 % 

Cizí zdroje 4 170 1 181 992 2 515 2 103 

27,85 

% 6,55 % 5,41 % 

12,35 

% 8,99 % 

Rezervy 1 000 0 0 0 0 6,68 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé závazky  3 170 1 181 992 2 515 2 103 

21,17 

% 6,55 % 5,41 % 

12,35 

% 8,99 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

časové rozlišení 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů podniku 
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Graf 4.2: Struktura pasiv v letech 2008 - 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů podniku 

Strukturu pasiv, jak je již z grafu 4.2 vidět, tvoří především vlastní zdroje financování 

majetku. Je to dáno především tím, že podnik nemá žádné dlouhodobé závazky a hlavně 

žádné vypůjčené peníze, tedy bankovní úvěry a výpomoci. Největší podíl cizích zdrojů 

na pasivech byl v roce 2008, kdy zaujímal 27,85 % a bylo to dáno tím, že měl podnik 

vytvořené rezervy. V dalším roku klesl podíl cizího kapitálu na 6,55 %, v roce 2010 byl 

nejnižší, a to pouhých 5,41 %, v roce 2011 se mírně zvýšil na 12,35 % a v roce 2012 

dosahoval 8,99 % podílu na celkových pasivech.  

Vlastní kapitál je tvořen z největší částí účtem individuálního podnikatele a nerozděleným 

ziskem minulých let. Tyto hodnoty se pohybují průměrně okolo 44 %, výjimka je pouze rok 

2008, kdy účetní jednotka nevykazovala žádný výsledek hospodaření minulých let, a rok 

2011, kdy základní kapitál účetní jednotky mírně klesl na 38,69 %.  

4.1.2 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy popisuje vývoj jednotlivých položek rozvahy v letech 2008–

2012. Vývoj aktiv jde vidět na grafu č 4.3. 
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Graf 4.3: Vývoj aktiv v letech 2008 - 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Od roku 2009 mají aktiva tendenci stoupat, v roce 2012 byl vzrůst o 14,88 %, což je 

pro podnik velmi pozitivní. Nárůst můžeme sledovat u dlouhodobého hmotného majetku 

a to v roce 2010 až o 1629 %, neboť firma začala nakupovat pozemky. V dalších letech 

dlouhodobý hmotný majetek mírně klesá.  

Graf 4.4: Stav oběžného majetku v letech 2010 -2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 4.4 znázorňuje vývoj jednotlivých položek oběžného majetku firmy XYZ v letech 2010 

– 2012. Oběžná aktiva v posledních letech pomalu rostou. Tento růst je způsoben především 

růstem krátkodobých pohledávek, které vzrostly o 32,77 %. Podíl na tomto zvýšení má růst 
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pohledávek z obchodních vztahů. Změnu můžeme pozorovat také u krátkodobého finančního 

majetku, který prudce vzrostl až o 282,62 % v roce 2011 a poté se opět mírně snížil. Tohle 

kolísání bylo nejvíce ovlivněno pokladnou, u které jsou vidět největší rozdíly. Tabulka 4.2 

zobrazuje absolutní i relativní změnu aktiv ve zkrácené podobě.  

Tabulka 4.2: Horizontální analýza aktiv 

  Absolutní změna Relativní změna 

Stav k 31.12. 2010 2 011 2 012 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 231 744 2 006 609 
3 030 

956 
1,28 

% 10,93 % 14,88 % 

Dlouhodobý majetek 2 977 810 -1 024 270 
234 

706 
57,33 

% 
-12,53 

% 3,28 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
0,00 

% 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 977 810 -1 024 270 
234 

706 
57,33 

% 
-12,53 

% 3,28 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
0,00 

% 0,00 % 0,00 % 

Oběžná aktiva -1 593 578 3 684 290 
2 240 

419 
-14,73 

% 39,95 % 17,36 % 

Zásoby -4 188 -559 880 62 208 
-0,35 

% 
-46,67 

% 9,72 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 
0,00 

% 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé pohledávky 248 330 1 616 190 
2 774 

843 
3,63 

% 22,79 % 31,86 % 

Krátkodobý finanční majetek -1 837 720 2 627 979 
-596 

632 
-66,40 

% 
282,62 

% 
-16,77 

% 

Časové rozlišení -1 152 488 -653 410 
555 

831 
-54,46 

% 
-67,81 

% 
179,16 

% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 4.3 udává zkrácenou verzi absolutní i relativní změny pasiv. Zde jde vidět největší 

změna v krátkodobých závazcích v roce 2011.  
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Tabulka 4.3: Horizontální analýza pasiv 

  Absolutní změna Relativní změna 

Stav k 31.12. 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 332 744 2 006 609 3 030 957 1,85 % 10,93 % 14,88 % 

Vlastní kapitál 521 309 483 672 3 443 389 3,09 % 2,79 % 19,29 % 

Základní kapitál 295 460 -876 924 2 888 891 3,49 % -10,02 % 36,67 % 

VH minulých let 978 849 218 688 1 367 763 13,22 % 2,61 % 15,90 % 

VH běžného účetního období -753 000 1 141 909 -813 265 
-76,92 

% 
505,27 

% 
-59,45 

% 

Cizí zdroje -188 565 1 522 936 -412 432 
-15,97 

% 
153,45 

% 
-16,40 

% 

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

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé závazky  -188 565 1 522 936 -412 432 
-15,97 

% 
153,45 

% 
-16,40 

% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

časové rozlišení 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 4.5 znázorňuje, jak se pasiva od roku 2010 stále zvyšují. Nejdůležitější je základní 

kapitál, který se v posledním roce zvýšil o 19,29 %. Největší podíl na tomto zvýšení měl účet 

individuálního podnikatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 4.5 také jasně znázorňuje, že firma nedisponuje se žádnými bankovními úvěry, tudíž 

využívá k financování aktiv pouze vlastní zdroje, které jsou pro firmu nákladnější. Dále 

Graf 4.5: Vývoj pasiv v letech 2008 - 2012 
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bychom neměli opomenout výsledek hospodaření běžného účetního období, který se v roce 

2011 zvýšil a to až o 505,27 % a poté v roce 2012 prudce klesl.  

Graf 4.6: Vývoj vlastního kapitálu v letech 2010 - 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.6 zobrazuje vývoj vlastního kapitálu. Zde je důležité všimnout si kolísání Výsledku 

hospodaření z běžného účetního období. V roce 2011 se tato položka zvýšila až o 505,27 % 

a dalším roce klesla o -59,45 %. Cílem firmy by mělo být zajišťovat postupný růst tohoto 

výsledku hospodaření, zde je pozitivní, že výsledek hospodaření není záporný.  

Graf 4.7: Vývoj cizích zdrojů v letech 2010 - 2012 

 

Změna cizího kapitálu je ovlivněna pouze změnou krátkodobých závazků, jak ukazuje graf 

4.7. V roce 2011 se tyto závazky zvýšily až o 153,45 %. Hlavní příčinou tohoto zvýšení je 
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nárůst závazků z obchodních vztahů a výrazně se také zvýšily ostatní závazky. Graf rovněž 

poukazuje na to, že firma nedisponuje se žádnými bankovními úvěry a dlouhodobými 

závazky.  

4.2 Poměrová analýza 

V této kapitole bude provedena poměrová analýza, která bude zahrnovat ukazatele rentability, 

aktivity, likvidity a zadluženosti. Poměrová analýza je doplněna v přílohách.  

4.2.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability hodnotí výnosnost vloženého kapitálu a také celkovou efektivnost 

činnosti firmy. Všechny ukazatele by měly mít stejnou vypovídající schopnost, a to čím vyšší 

hodnota, tím lépe pro firmu.  

Tabulka 4.4: Ukazatele rentability v letech 2010 - 2012 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 12,10 % 6,19 % 1,28 % 7,93 % 2,76 % 

ROE 11,75 % 5,78 % 1,30 % 7,66 % 2,60 % 

ROCE 15,45 % 6,62 % 1,35 % 9,05 % 3,03 % 

ROS 3,99 % 2,33 % 0,49 % 2,16 % 0,88 % 

Rentabilita nákladů 3,95 % 2,32 % 0,49 % 2,20 % 0,85 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita aktiv dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2008 a to 12,1 %. Poté klesla skoro 

o polovinu. V roce 2010 byla rentabilita aktiv nejnižší, dosahovala hodnoty pouhých 1,28 %. 

V roce 2011 se rentabilita prudce zvýšila, a to o 6,65 %. Tohle zvýšení je způsobeno zejména 

zvýšením výsledku hospodaření, který se v roce 2011 zvýšil více než o jeden milion korun. 

V roce 2012 však přišel pád rentability aktiv na hodnotu 2,76 %. Příčinnou na tomto snížení 

má opět výsledek hospodaření, který znovu velmi kles. Hodnoty rentability aktiv kolísají, 

podnik by měl usilovat o jejich postupné zvyšování. 

Rentabilita vlastního kapitálu opět nabyla nejvyšší hodnoty 11,75 % v roce 2008. O rok 

později zase klesla. V roce 2010 dosahovala hodnoty pouhých 1,3 %, která se v roce 2011 

zvýšila na 7,66 %. Zvýšení bylo tedy o 6,36 %. V roce 2012 však tato hodnota klesla 

na 2,6 %. Zde bude opět příčina ve výsledku hospodaření, který kolísá stejně jako výsledky 

rentability. Podnik by se měl snažit o alespoň mírné a postupné zvyšování těchto hodnot.  
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů dosahuje nejvyšší hodnoty zase v roce 2008, v tomtéž roce 

byl i výsledek hospodaření ze sledovaných let nejvyšší. Následně se postupně snižoval až 

na 1,35 %. V roce 2011 nabýval hodnoty 9,05 %, avšak další rok se opět velmi snížil.  

Rentabilita tržeb nabývá nejvyšší hodnoty v roce 2008, jak můžeme vidět na grafu č. 4.8. 

Postupně kolísá, přesně podle kolísání výsledku hospodaření. K rentabilitě tržeb byla také 

vypočítána rentabilita nákladů, kde v roce 2008 na 1 Kč nákladů bylo dosahováno 3,95 % 

zisku. Poté ukazatele dosahují pouze nižší hodnoty, což pro firmu není moc dobré. Měla by se 

snažit zvýšit tyto hodnoty, snažit se nezvyšovat nákladové položky a zvyšovat zejména výši 

zisku připadajícího na 1 Kč tržeb.  

Graf 4.8: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010 - 2011 

 

4.2.2 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti klasifikují poměr vlastního a cizího kapitálu k financování celkových 

aktiv.  

Tabulka 4.5: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 21,66 % 6,52 % 5,41 % 12,35 % 8,99 % 

Zadluženost vlastního kapitálu 38,61 % 7,01 % 5,72 % 14,09 % 9,88 % 
Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech 56,11 % 92,93 % 94,59 % 87,65 % 91,01 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel celkové zadluženosti neboli věřitelského rizika vyjadřuje celkovou zadluženost 

podniku. Nejvyšší zadluženost byla v roce 2008, dosahovala 21,66 %, což i tak není vysoké 
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číslo. Bylo to dáno tím, že firma tvořila rezervy a také měla více krátkodobých závazků. 

V dalších letech celková zadluženost klesá a opět roste, ale i tak dosahuje velmi nízkých 

hodnot, neboť podnik nevyužívá k financování aktiv dlouhodobých závazků či bankovních 

úvěrů. 

Hodnota ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu by se měla pohybovat v rozmezí 80 % - 

120 %. Těchto hodnot naše společnost nedosahuje, neboť je zde opět vidět, že firma 

nevyužívá dlouhodobých závazků nebo bankovních úvěrů. Hodnoty zadluženosti celkového 

kapitálu jsou velmi nízké, nejvyšší dosahuje 38,61 % a to v roce 2008. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech dosahuje od roku 2009 vysokých hodnot, což je pro firmu 

pozitivní, neboť kryje skoro všechen svůj majetek vlastními zdroji. Hodnoty se pohybují 

okolo 90 %. Z hodnot tohoto ukazatele vyplývá, že je firma samostatná a také stabilní. Vedení 

podniku by si však mělo dávat pozor na příliš vysokou hodnotu tohoto ukazatele, neboť 

přispívá k poklesu výnosnosti vložených prostředků.  

Hodnota úrokového krytí je spočítána pouze pro rok 2012, neboť v ostatních letech podnik 

neplatil žádné úroky. V roce 2012 dostatečně vysoká, podnik by si mohl dovolit platit více 

úroků.  

4.2.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity hodnotí, zda je podnik schopný dostát svých závazků.  

Tabulka 4.6: Ukazatele likvidity 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 3,19 9,16 9,29 5,13 7,2 

ČPK 6 933692 9 634177 8 229164 10 390517 13 043369 

Podíl ČPK na OA 68,63 % 89,08 % 89,24 % 80,51 % 86,12 % 

Pohotová likvidita 3 8,14 8,08 4,88 6,87 

Hotovostní likvidita 0,42 2,34 0,94 1,41 1,41 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doporučené hodnoty běžné likvidity jsou v rozmezí 1,5 – 2,5. Podnik tohoto rozmezí 

nedosáhl nikdy. Hodnoty jsou v některých letech výrazně vyšší, což vyjadřuje vysokou 

pravděpodobnost, že podnik bude bez problému schopen dostát svých krátkodobých závazků. 

Čistý pracovní kapitál této společnosti dosahuje vysokých hodnot. Podnik nezaznamenává 

růst ČPK. ČPK kolísá, avšak tohle kolísání by nemělo mít žádný vliv na výkyvy v peněžních 

tocích, ani na případné problémy s likviditou.  
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Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech, jak znázorňuje tabulka, je taktéž 

velmi vysoký. Doporučená hodnota je 30 % – 50 %. Podnik tuto hodnotu opět překračuje 

a pohybuje se okolo 80 %.  

Pohotová likvidita je taktéž velmi vysoká. Doporučená hodnota je v rozmezí 1 – 1,5. Podnik 

dosahuje hodnot od 3 až po 8,14, což znamená, že firma je finančně i platebně schopná.  

U hotovostní likvidity je doporučená hodnota v rozmezí 0,2 – 0,5. Této hodnoty dosahoval 

podnik pouze v roce 2008, kdy byla hodnota 0,42. Z těchto hodnot vyplývá, že podnik je 

schopný platit krátkodobé závazky pomocí peněz na účtu a v pokladně. Ovšem opět by si 

vedení mělo dát pozor na vysokou likviditu, neboť znamená neefektivní využívání financí.  

4.2.4 Ukazatele aktivity 

Díky těmto ukazatelům zjistíme, jak podnik využívá aktiva a hospodaří s nimi. Všechny 

výpočty jsou přiloženy v přílohách.  

Tabulka 4.7: Ukazatele aktivity 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrátka celkových aktiv  2,3 2,32 2,5 3,1 2,68 

Doba obratu aktiv 156,22 155,46 143,87 115,97 134,35 

Doba obratu zásob 4,78 10,33 9,4 3,64 4,03 

Doba obratu pohledávek 66,42 58,7 55,58 49,59 65,95 

Doba obratu závazků 25,73 10,13 7,78 14,32 12,08 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podnik využívá vlastní aktiva velmi intenzivně a dobře. Doporučená hodnota tohoto ukazatele 

má být větší jak 1. Podnik dosahuje vždy hodnoty větší jak 1, v roce 2011 dokonce hodnoty 

3,1, tudíž aktiva byla využita v tomto roce nejefektivněji.  

Doba obratu aktiv by měla být co nejnižší. Nejnižší hodnoty je dosahováno v roce 2011 a to 

115,97 dnů. Podnik by se měl snažit dosahovat stále této a nižší hodnoty. Ale oproti roku 

2008 vidíme snížení o 40,25 dne. 

Doba obratu zásob je poměrně hodně krátká. Je to doba než se uvolní kapitál a přemění 

na peněžní prostředky. Tato doba byla nejdelší v roce 2009 a to 10,33 dnů.  

U doby obratu pohledávek by se měl snažit podnik tuto dobu zkracovat, neboť je to taková 

doba, než odběratelé splatí podniku peníze za zboží či služby. V roce 2008 dosahovala doba 

obratu pohledávek 66,42 dnů, poté se doba rok od roku zkracovala. V roce 2012 se tato doba 

opět vyšplhala na 65,95 dne. S tímto ukazatelem souvisí doba splatnosti pohledávek. Podnik 
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by měl sledovat ukázněnost obchodních partnerů, neboť je pouze na nich, zda fakturu zaplatí 

ihned po obdržení a přispějí ke snížení doby pohledávek, nebo budou peníze držet co nejdéle 

a doba obratu pohledávek se prodlouží. Důsledky příliš dlouhé doby obratu pohledávek 

mohou firmě pomoci k finančním potížím, neboť podnik svým obchodním partnerům 

poskytuje bezúročný obchodní úvěr. 

Z tabulky 4.7 můžeme vidět velký rozdíl mezi dobrou obratu pohledávek a dobou obratu 

závazků. Dobra obratu závazků udává, jak rychle podnik platí své závazky. Doba obratu 

závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, tímto by měl podnik mít dostatek 

peněz platit své závazky. Výpočtem bylo zjištěno, že dobra obratu závazků je kratší jak doba 

obratu pohledávek, což pro firmu není pozitivní. V roce 2010 tento rozdíl činí dokonce 47,8 

dnů. Firma své závazky platí okamžitě, zatímco ostatním obchodním partnerům poskytuje 

bezplatný obchodní úvěr.  

4.3 Bankrotní a bonitní modely 

Tato kapitola zahrnuje použité bankrotní a bonitní modely. Bankrotní modely jsou zde 

využity Tafflerův model a Model IN, bonitní Kralickův Quicktest. Všechny výpočty jsou 

přiloženy v přílohách.  

4.3.1 Model In – Index důvěryhodnosti 

Model IN hodnotí finanční zdraví podniku a využívá oborového hodnocení.  

Tabulka 4.8: Hodnoty Modelu IN 

Ukazatel 2010 2011 2012 

(Aktiva / Cizí kapitál) . 0,33 6,1 2,67 3,67 
(EBIT / Nákladové úroky) . 

0,11 0 0 7,095 

(EBIT / Aktiva) . 9,7 0,12 0,77 2,98 

(Výnosy / Aktiva) . 9,7 24,39 30,29 27,21 
(Oběžná aktiva / KZ+KBU) . 

0,1 0,93 0,51 0,72 

(ZPL / Výnosy) . 28,32 0 0 0 

INDEX IN 31,54 34,24 41,675 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 4.8 jde vidět, že největší podíl na modelu IN měl ukazatel Výnosy/Aktiva. Hodnoty 

tohoto ukazatele dosahují vysokých hodnot. Dalším ukazatelem, který přispívá velkým 

podílem je ukazatel EBIT/Nákladové úroky neboli ukazatel úrokového krytí. V roce 2010 
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a 2011 dosahoval tento ukazatel 0, neboť podnik nevykazoval žádný nákladový úrok. V roce 

2012 byly nákladové úroky 10 000 a ukazatel byl 7,095. Ukazatel Závazky po lhůtě 

splatnosti/Výnosy byl taktéž roven 0, neboť podnik nevykazoval žádné závazky po lhůtě 

splatnosti, neboť si zakládá na dobré pověsti, co se placení týká.  

Celkové výsledky můžeme ohodnotit jako velmi dobré, neboť hodnoty jsou vyšší než 2 

a hodnoty jsou rok od roku větší. Tudíž můžeme říci, že podnik se nemusí obávat žádného 

bankrotu a je finančně zdravý.  

4.3.2 Model IN 99 

Tento model není hodnocen oborem podnikání, ale schopností nakládat se svěřenými 

finančními prostředky. Váhy jsou tudíž pro všechny obory stejné. 

Tabulka 4.9: Hodnoty modelu IN 99 

Ukazatel 2010 2011 2012 

(Cizí zdroje /Aktiva) . -0,017 -0,001 -0,002 -0,002 

(EBIT/Aktiva ). 4,573 0,059 0,363 0,126 

(Výnosy/Aktiva) . 0,481 1,209 1,502 1,349 

(OA/(KZ + KBU)) .0,015 0,139 0,077 0,108 

Index IN 99 1,209 1,502 1,349 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dosažené výsledky jsou v intervalu 0,684 – 2,07, což hodnotí jako podnik s možnými 

potenciálními problémy. U tohoto modelu nemůžeme říci, který ukazatel nejvíce ovlivňuje 

výslednou hodnotu modelu IN 99. Avšak největší podíl má ukazatel Výnosy/Aktiva. Pokud 

by se v příštích letech výnosy zvyšovaly, zvyšoval by se tak i výsledek tohoto modelu.  

4.3.3 Kralickův Quicktest 

Z výpočtů Kralickova Quicktestu vyplývá, že finanční situace podniku je dobrá. Hodnocení 

pro velmi dobrý podnik je dosažení 3 a více bodů, tohle kritérium podnik splňuje v letech 

2010 a 2012. V roce 2011 byla hodnota 2,5, tudíž se podnik nachází v šedé zóně, kdy jeho 

zdraví není ani špatné ani dobré. Hodnocení pro špatný podnik je 1 bod a méně, které podnik 

naštěstí nedosahuje.  
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Tabulka 4.10: Hodnoty Kralickova Quicktestu 

Ukazatel 2010 2011 2012 

a - Vlastní kapitál/Aktiva celkem 0,946 0,876 0,910 

Body 4 4 4 

b - (Dluhy-peněžní prostředky)/provozní cash flow 0,014 -1,062 -0,129 

Body 4 4 4 

c - Zisk před úroky a zdaněním/Aktiva celkem 0,013 0,079 0,028 

Body 1 1 1 

d - Provozní cash flow/Tržby 0,094 0,016 0,106 

Body 3 1 4 

Finanční situace 4 4 4 

Výnosová situace 2 1 2,5 

Celková situace 3 2,5 3,25 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.4 Tafflerův model 

Tafferův model sleduje riziko bankrotu společnosti. Hranice bankrotu je 0,2.  

Tabulka 4.11: Hodnoty Tafflerova modelu 

Ukazatel 2010 2011 2012 

(Zisk před zdaněním/Krátkodobé závazky) . 0,53 0,125 0,340 0,160 

(Oběžná aktiva/Cizí kapitál).0,13 1,208 0,667 0,936 

(Krátkodobé závazky/Celková aktiva).0,18 0,010 0,022 0,016 

(Tržby/Aktiva) . 0,16 0,400 0,497 0,429 

Tafflerův model 1,744 1,526 1,541 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle výsledků tohoto modelu můžeme vidět, že firma by v nejbližší době neměla mít finanční 

problémy, ani ji nehrozí riziko bankrotu. Hodnoty jsou nad hranicí 0,2, nejlepší hodnoty firma 

dosahovala v roce 2010 a to 1,744.  

4.4 Shrnutí 

Nejdříve byla provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy. Z vertikální analýzy lze 

vidět, že celková bilanční suma se od roku 2009 zvyšuje. Zde si jde také všimnout, že podnik 

financuje aktiva především ze svých zdrojů a nevyužívá bankovních úvěrů. Z horizontální 

analýzy plyne, že výsledek hospodaření běžného účetního období, není rostoucí, během 

sledovaného období roste i klesá. Pozitivní je, že není záporný.  

Po vertikální a horizontální analýze následovala poměrová analýza, kde byly spočítány 

ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity. Ukazatele rentability hodnotí 



42 

 

za nejefektivnější rok ze sledovaného období rok 2008, kde byly hodnoty nejvyšší. 

Zadluženost podniku je celkově velmi nízká. Ukazatele likvidity dosahují většinou hodnot 

vyšších, než jsou doporučené, z čehož plyne, že podnik je likvidní, tudíž schopen plnit své 

závazky. Ukazatele aktivity poukazují na dlouhou dobu obratu pohledávek a naopak krátkou 

dobu obratu závazků. 

Poté následoval výpočet bankrotních a bonitních modelů. Dle modelu IN dosahuje podnik 

velmi dobrých výsledků. Model IN 99 hodnotí podnik s možnými budoucími problémy. 

Kralickův Quicktest klasifikuje finanční situaci podniku za dobrou. Pouze v roce 2011 se 

podnik nachází v šedé zóně. Dle Tafflerova modelu by firma v blízké době neměla mít 

finanční problémy.  

Nyní bude následovat oborové srovnání podniků.  

4.5 Benchmarkingová studie 

V této kapitole budou srovnány ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity firmy 

XYZ s vybranými dvěma podniky stejného oboru. Hodnocený rok bude 2012, data byla 

čerpána z výročních zpráv těchto podniků.  

4.5.1 Představení vybraných podniku 

Pro srovnání byli vybráni hlavní dva konkurenti firmy XYZ na Moravě. Mezi hlavní 

konkurenty patří Kotrla a.s. a Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Oba podniky se zabývají silniční 

nákladní dopravou a nákupem a prodejem dřevní hmoty.  

Kotrla a.s. 

Firma Kotrla a.s. je výrobně – obchodní společností sídlící ve Vsetíně, která je na trhu více 

než 18 let. Tato společnost nabízí široké spektrum produktů a služeb v oboru obchodu, 

přepravy dřeva, pilařské výroby, servisu vozidel, pneuservisu, speciálních nástaveb pro odvoz 

dřeva, prodejem motorové nafty, mezinárodní dopravy zboží a další.  

Přeprava dřeva je hlavní činností této firmy, kterou provozuje od roku 1993. Dřevo je 

zpracováváno na pile v Hranicích na Moravě, kde vedle přepravy dříví firma poskytuje 

i přepravu sypkých materiálů (štěpky, piliny, kůry). 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

Firma Lesostavby Frýdek-Místek vznikla v roce 1992 Hlavní sídlo je ve Frýdku-Místku. 

V dnešní době je moderní a stabilní soukromou firmou, zaměřená především na stavební 
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činnost, dopravu a mechanizaci a lesnickou činnost. Firma je střední velikosti, neboť v roce 

2012 zaměstnávala 238 zaměstnanců. Tato firma se orientuje především na práci pro 

investory, jako jsou Lesy České republiky, Povodí Odry, obecní a městské úřady, v oblastech 

hrazení vodních toků, provádění lesnických prací v celém rozsahu, těžba dřeva, pěstební 

a sadební činnost.  

4.5.2 Srovnání ukazatelů poměrové analýzy 

Tabulka 4.12 zobrazuje ukazatele rentability srovnávaných podniků. Jelikož by měly hodnoty 

těchto ukazatelů v čase růst a dosahovat co nejvyšších hodnot, tím pádem si nejlépe vedla 

firma Kotrla a.s., která dosahovala nejvyšších hodnot, až na ukazatel rentability tržeb, který 

byl vyšší u firmy XYZ. Nejhůře dopadla firma Lesostavby Frýdek-Místek a.s., která dosahuje 

oproti srovnávaným podnikům velmi nízkých hodnot, rentabilita tržeb je skoro nulová díky 

nízkému čistému zisku.  

Tabulka 4.12 Srovnání ukazatelů rentability 

Ukazatel Firma XYZ Kotrla a.s. Lesostavby Frýdek-Místek a.s.  

ROA 2,76 % 2,98 % 0,49 % 

ROE 2,60 % 5,23 % 0,67 % 

ROCE 3,03 % 4,36 % 0,87 % 

ROS 0,88 % 0,14 % 0,10 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Srovnání ukazatelů zadluženosti 

Zejména velké firmy by neměly financovat veškerá aktiva pouze ze svých zdrojů, či naopak 

z cizích zdrojů. Podniky by měly hledat optimum mezi vlastním a cizím kapitálem. Firma 

XYZ dosahuje nejnižší zadluženosti, dokonce velmi nízké. Může zde docházet ke snížení 

výnosnosti celkového kapitálu. Podniky Kotrla a.s. a Lesostavby Frýdek-Místek a.s. využívají 

cizí kapitál k financování aktiv z poloviny. Zadluženost vlastního kapitálu by se dle 

doporučených hodnot měla pohybovat v rozmezí 80 % - 120 %. Tohle kritérium splňuje 

podnik Lesostavby Frýdek-Místek a.s. s hodnotou 89,26 %. Kotrla a.s. překračuje 

doporučenou mez o 1,53 %. Podíl vlastního kapitálu na aktivech by měl dosahovat co 

nejvyšších hodnot, avšak je třeba dbát na velmi vysokou hodnotu, neboť opět snižuje 

výnosnost vložených prostředků. Snížená výnosnost vložených prostředků se může týkat 

podniku XYZ, který dosahuje 91,01 %. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 52,75 % a Kotrla a.s. 

45,11 %. 
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Tabulka 4.13 Srovnání ukazatelů zadluženosti 

Ukazatel Firma XYZ Kotrla a.s. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

Celková zadluženost 8,99 % 54,83 % 47,09 % 

Zadluženost vlastního kapitálu 9,88 % 121,53 % 89,26 % 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 91,01 % 45,11 % 52,75 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Srovnání ukazatelů likvidity 

Ukazatele likvidity by se měly pohybovat v doporučených hodnotách. U běžné likvidity je 

doporučený interval 1,5 – 2,5. V uvedeném intervalu se pohybují firmy Kotrla a.s. 

a Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Firma XYZ dosahuje vysokou hodnotu, a to 7,2. Ukazatel 

pohotové likvidity by měl dosahovat hodnoty od 1 – 1,5. Tohle kritérium splňuje firma 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Kotrla a.s. má hodnotu pod úrovní této hranice, znamená to, 

že by měla počítat s prodejem zásob, aby se zlepšila její finanční a platební situace. Podnik 

XYZ má hodnotu 6,87, což znamená, že by u tohoto podniku neměl vzniknout žádný problém 

dostát svých závazků. Doporučená hodnota pro hotovostní likviditu je 0,2 – 0,5. Tohle 

kritérium nesplňuje žádný ze srovnávaných podniků. Kotrla a.s. a Lesostavby Frýdek-Místek 

a.s. budou mít s největší pravděpodobností problém zaplatit své krátkodobé závazky pomocí 

peněz na účtu či v pokladně, neboť hodnota tohoto ukazatele je nízká. Naopak firma XYZ 

dosahuje opět vysoké hodnoty 1,41, z čehož plyne, že nebude mít problém zaplatit své 

krátkodobé závazky z peněz na účtu či v pokladně. Podíl ČPK na OA by se měl pohybovat 

v rozmezí 30 % - 50 %. Této hodnoty dosahuje podnik Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

44,22 %. Podnik XYZ má hodnotu opět vyšší 86,12 %. Tyto dvě firmy jsou tedy krátkodobě 

finančně stabilní. Kotrla a.s. dosahuje mírně pod doporučenou úroveň.  

Tabulka 4.14 Srovnání ukazatelů likvidity 

Ukazatel Firma XYZ Kotrla a.s. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

Běžná likvidita 7,2 1,398 1,79 

Pohotová likvidita 6,87 0,9269 1,39 

Hotovostní likvidita 1,41 0,0297 0,0876 

Podíl ČPK na OA 86,12 % 28,40 % 44,22 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Srovnání ukazatelů aktivity 

Ukazatel obrátky celkových aktiv měří, jak firma využívá majetek. Nejvyšší hodnoty 

dosahuje podnik Lesostavby Frýdek-Místek a.s., tím pádem nejlépe využívá svůj majetek. 

Doba obratu aktiv je tudíž nejnižší u této firmy, nejdelší dobu obratu zaujímá firma XYZ. 
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Doba obratu zásob je nejkratší u firmy XYZ 4,03 dne. Doba obratu pohledávek je naopak 

u této firmy nejdelší 66 dnů, oproti firmě Kotrla a.s., kde je tato doba poloviční. Na druhém 

místě je podnik Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 57 dnů. Doba obratu závazků by měla být co 

nejdelší, což v tomto srovnání má podnik Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 44 dnů. Firma XYZ 

a Kotrla a.s. mají dobu obratu závazků téměř na stejné úrovni 12 – 13 dnů.  

Tabulka 4.15 Srovnání ukazatelů aktivity 

Ukazatel Firma XYZ Kotrla a.s. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

Obrátka celkových aktiv 2,68 3,37 3,56 

Doba obratu aktiv 134,35 106,77 101,22 

Doba obratu zásob 4,03 14,45 15,71 

Doba obratu pohledávek 65,95 31,71 56,84 

Doba obratu závazků 12,08 13,61 43,66 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.3 Shrnutí benchmarkingové studie 

V této kapitole bude vyhodnoceno, jak si jednotlivé podniky stály při vyhodnocování 

jednotlivých ukazatelů.  

Při vyhodnocování ukazatelů rentability si nejlépe stála firma Kotrla a.s., hodnoty těchto 

ukazatelů dosahovaly vždy nejvyšších hodnot. V těsném závěsu za touto firmou se na druhém 

místě umístila firma XYZ, jejíž ukazatele byly nižší, avšak ukazatel rentability tržeb byl 

několikanásobně vyšší. Nejnižší zadluženost měla firma XYZ. Zadluženost této firmy je 

velmi nízká, pohybuje se okolo 8 %. Poté následovala firma Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

a na třetím místě firma Kotrla a.s. Nejvyšších hodnot u ukazatelů likvidity dosahovala firma 

XYZ, hodnoty jsou avšak příliš vysoké a znehodnocují vložené prostředky. Na druhou stranu 

je firma finančně stabilní a samostatná. Celkově Lesostavby Frýdek-Místek zaujímá druhou 

pozici a nejméně likvidní je firma Kotrla a.s. Naopak u ukazatelů aktivity si nejlépe vede 

firma Kotrla, poté Lesostavby Frýdek-Místek a poslední místo firma XYZ.  
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5 Návrhy a doporučení 

 Podnik byl zhodnocen analýzou stavových ukazatelů, tj. horizontální a vertikální analýzou, 

dále byla provedena analýza poměrových ukazatelů, zahrnující ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti a likvidity. Následoval výpočet bankrotních a bonitních modelů a benchmarking.  

Z výsledků horizontální a vertikální analýzy je patrný nárůst celkové bilanční sumy od roku 

2009. Velkou roli zde hraje zvýšení krátkodobých pohledávek na straně aktiv, na straně pasiv 

zvyšující se základní kapitál a to v důsledku navyšování účtu individuálního podnikatele. Je 

také viditelné, že firma financuje svá aktiva zejména z vlastního kapitálu až 90 %, čehož by se 

měla vyvarovat, neboť financování pouze vlastním kapitálem snižuje výnosnost vložených 

prostředků. Firma dle způsobů financování majetku podniku vykazuje konzervativní způsob 

financování. Své dlouhodobé zdroje využívá k financování nejen stálých aktiv, ale také 

k financování aktiv oběžných. Firma je tudíž kapitálově silná, avšak dochází k neefektivnímu 

využívání dlouhodobých zdrojů. Doporučení: Bylo by vhodné, aby firma realizovala 

investici např. do dlouhodobého hmotného majetku.  

Další zkoumanou oblastí byla poměrová analýza. Hodnoty těchto ukazatelů ve sledovaném 

období kolísají. Ukazatele rentability dosahovaly nadprůměrných hodnot, avšak od roku 2008 

došlo k jejich snížení, poté se zvýšily a opět klesly. Podnik by se měl snažit, aby tyto hodnoty 

stále rostly. Tyto výkyvy jsou dány výkyvy výsledkem hospodaření, který ve sledovaném 

období klesá a opět roste stejně jako ukazatele rentability.  

Zadluženost podniku XYZ je velmi nízká, což je do určité míry dobře. Avšak podnik 

nevyužívá žádné bankovní úvěry ani jiné dlouhodobé cizí zdroje. Z cizích zdrojů jsou 

využívány pouze krátkodobé závazky, což vede, jak již bylo zmíněno, k neefektivnímu 

využívání vlastního kapitálu, neboť vlastní kapitál je pro firmu dražší než cizí, tudíž se snižuje 

výnosnost vloženého kapitálu. Doporučení: Podnik by měl k financování nejbližší investice 

využít bankovních úvěrů a snížit tím náklady na kapitál 

Ukazatele likvidity dosahují taktéž nadprůměrných hodnot, vždy větších než jsou doporučené 

hodnoty. Čistý pracovní kapitál není rostoucí, avšak jeho kolísání nemá žádný vliv 

na likviditu podniku, neboť je čistého pracovního kapitálu dostatek a podnik je finančně 

stabilní a samostatný. Je schopen platit provoz podniku ze svých zdrojů, což je pozitivní. 

Avšak velmi vysoká likvidita přispívá k neefektivnímu využívání financí, neboť podnik 

disponuje s větším množstvím finančního majetku, který není dostatečně využit. Doporučení: 
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Podnik by měl začít využívat externí zdroje např. bankovní úvěr dlouhodobý či střednědobý, 

leasing.  

Ukazatele aktivity nejsou zdaleka tak pozitivní jako předchozí ukazatele. Doba obratu 

závazků se od roku 2008 snížila. Znamená to, že podnik zaplatí své závazky okamžitě, naproti 

tomu je doba obratu pohledávek vysoká, což vypovídá o platební schopnosti dlužníků vůči 

podniku XYZ, kterým podnik XYZ poskytuje vlastně bezplatný obchodní úvěr. Nejnižší 

rozdíl mezi těmi ukazateli byl zaznamenán v roce 2011 a to 35,27 dne. Největší rozdíl byl 

v roce 2009, kdy tato doba byla 48,57 dnů. Doporučení: Zaměřit se na výběr obchodních 

partnerů tak, aby se eliminovalo množství obchodních partnerů, kteří neplatí své závazky 

včas. Rozdělit si odběratele do skupin dle jejich bonity. Tím by se zkrátila i doba obratu 

pohledávek. Dalším řešením je poskytnout skonto tzn. slevu při zaplacení pohledávky před 

datem splatnosti či hned. Pro pohledávky, které se stanou po určité době nedobytnými, by 

bylo vhodné využití faktoringu. Odkoupení pohledávek jinou společností před jejich 

splatností, které podniku vznikly v důsledku poskytnutí obchodního úvěru. Vykoupení takové 

pohledávky podniku zajistí finanční prostředky, které by jinak postrádal. 

Výsledky Modelu IN dosahovaly vysokých hodnot, z čehož plyne, že je podnik finančně 

zdravý a stabilní a nemusí se obávat bankrotu. Výsledky model IN 99 se pohybovaly ve škále 

s možnými potenciálními problémy. Doporučení: Zde by se měl podnik zaměřit, jak bude 

v budoucnu nakládat se svěřenými finančními prostředky.  

Kralickův Quicktest hodnotí finanční situaci podniku jako dobrou. Taktéž i výsledky 

Tafflerova modelu vypovídají o dobré finanční situaci podniku, kdy by podnik neměl mít 

finanční problémy a už vůbec mu nehrozí v blízké době bankrot.  

V oborovém srovnání si podnik nestál špatně, doplácí opět na nevyužívání cizího kapitálu 

např. bankovních úvěru či leasingu. Firma je finančně samostatná a stabilní. Podnik dokáže 

včas platit své závazky a výnosnost vloženého kapitálu je taktéž dostatečně vysoká.
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo posouzení finanční výkonnosti podniku XYZ v letech 2008 

– 2012. Hodnocení proběhlo na základě propočtů finanční analýzy. V první části výpočet 

horizontální a vertikální analýzy rozvahy podniku XYZ, poté byly použity ukazatele 

poměrové analýzy, mezi něž se řadí ukazatele rentability, zadluženosti, aktivity a likvidity. 

Následovalo zhodnocení podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů a na závěr 

benchmarking. 

Z výsledků finanční analýzy dosahovala firma nejlepších výsledků v roce 2008, následně 

většina hodnot klesla a poté se od roku 2010 pomalu zvyšovala. Ukazatele rentability měly 

stejný průběh, neboť kopírují zisk, se kterým tyto ukazatele počítají. 

Ukazatele likvidity dosahovaly vždy nadprůměrných hodnot a to i v oborovém srovnání. 

Znamená to, že je podnik dostatečně finančně samostatný a stabilní, vždy schopen plnit své 

závazky. Výpočet čistého pracovního kapitálu tyto teze také potvrdil, neboť podnik disponuje 

s dostatečnou výší tohoto kapitálu. Ukazatele aktivity poukázaly na dlouhou dobu obratu 

pohledávek, kdy firma poskytuje svým obchodním partnerům bezplatný obchodní úvěr.  

Predikční modely ukázaly, že je podnik XYZ finančně samostatný, stabilní a v blízké době 

není ohrožen finančními problémy, už vůbec ne bankrotem. Pouze model IN 99 predikuje 

problém v oblasti řízení a využívání financí.  

V benchmarkingu si vedla firma nejlépe zejména v oblasti rentability, kde dosahovala 

vysokých hodnot. Ukazatele likvidity byly několikanásobně vyšší než doporučené hodnoty, 

což opět potvrzuje, že je firma finančně samostatná a schopna plnit své závazky. Nejhůře 

dopadly ukazatele aktivity, neboť podnik XYZ dosahoval nejvyšší doby obratu pohledávek.  

Celkově je tedy podnik samostatný a finančně stabilní, schopen platit včas své závazky. Také 

výnosnost vloženého kapitálu je dostatečně vysoká. Podnik nevyužívá k financování aktiv 

žádné dlouhodobé cizí zdroje např. bankovní úvěry či leasing. Také disponuje s větším 

podílem finančního majetku, který také dostatečně nevyužívá.  
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Seznam zkratek 
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EBT – zisk před zdaněním 
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KBU – krátkodobé bankovní úvěry 
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NPV – čistá současná hodnota 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Rozvaha firmy XYZ v letech 2008 -2012 

Aktiva 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 19 245 797 18 125 723 18 357 467 20 364 076 
23 395 

032 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál       0 0 

Dlouhodobý majetek 6 071 056 5 194 413 8 172 223 7 147 953 7 382 659 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 6 071 056 5 194 413 8 172 223 7 147 953 7 382 659 

Stavby 586 953 586 953 636 953 1 161 598 1 163 817 

Samostatné movité věci 17 698 195 18 870 003 23 070 936 24 753 061 
25 070 

657 

Pozemky 131 980 131 980 2 281 980 2 281 980 2 421 980 

Pořízení DHM 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 

Oprávky ke stavbám -195 522 -217 917 -255 381 -310 938 -364 951 

Oprávky k SMV -12 150 550 -14 176 606 
-17 562 

266 
-20 737 

748 
-20 908 

844 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 10 103 262 10 815 177 9 221 599 12 905 888 
15 146 

307 

Zásoby 589 127 1 203 916 1 199 728 639 848 702 056 

Materiál na skladě 0 100 000 100 000 100 000 100 000 

Zboží na skladě 589 127 1 103 916 1 099 728 539 848 602 056 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 8 183 531 6 843 693 7 092 023 8 708 213 
11 483 

057 

Pohledávky z obchodních vztahů 8 144 268 6 567 371 6 968 413 8 570 505 
11 379 

159 

Poskytnuté zálohy krá. i dlou. 39 263 276 322 123 610 137 708 114 075 

Ostatní pohledávky 0 0 0 0 -10 177 

Krátkodobý finanční majetek 1 330 604 2 767 568 929 848 3 557 827 2 961 195 

Pokladna CZK 561 995 3 010 469 832 448 952 0 

Pokladna EUR 0 279 220 351 445 424 001 0 

Bankovní účty 645 042 716 372 -143 576 1 245 066 1 785 069 

Bankovní účty - devizový 123 568 1 768 967 252 147 1 439 808 1 176 126 

Časové rozlišení 3 071 478 2 116 133 963 645 310 235 866 065 

Náklady příštích období 1 924 672 2 116 133 963 645 310 235 866 065 

Dohadné účty aktivní 1 146 806 0 0 0 0 
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Pasiva 2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 19 245 797 18 125 723 18 357 467 20 364 075 
23 395 

032 

Vlastní kapitál 10 799 667 16 843 723 17 365 032 17 848 704 
21 292 

094 

Základní kapitál 7 665 821 8 560 723 8 755 183 7 878 259 
10 767 

150 

Účet individuálního podnikatele 7 665 821 8 560 723 8 755 183 7 878 259 
10 767 

150 

Kapitálové fondy   0 0 0 0 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ost.   0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let  4276560 7 405 000 8 383 849 8 602 537 9 970 300 

Nerozdělený zisk minulých let 4276560  7 405 000 8 383 849 8 602 537 9 970 300 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 3 133 846 979 000 226 000 1 367 909 554 644 

Výsledek hospodaření od začátku r. 3 133 846 979 000 226 000 1 367 909 554 644 

Cizí zdroje 4 169 570 1 181 000 992 435 2 515 371 2 102 939 

Rezervy 1 000 000 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky  3 169 570 1 181 000 992 435 2 515 371 2 102 939 

Závazky z obchodních vztahů 4 184 055 1 991 276 954 762 1 421 495 1 947 208 

Přijaté provozní zálohy 5 434 145 434 0 0 0 

Ostatní závazky -127 0 0 8 636 101 775 

Zaměstnanci 72 243 113 754 184 239 179 034 184 903 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění -276 883 -149 851 -148 297 329 055 -27 311 

Stát - daně -891 986 -971 967 -119 203 492 458 -181 902 

jiné závazky -10 971 0 0     

Dohadné účty pasivní  87 804 52 354 120 934 84 693 85 162 

Ostatní dotace 0 0 0 0 -6 896 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

časové rozlišení 0 0 0 0 0 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů společnosti 
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Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztráty v letech 2008 - 2012 

Text 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 23 785 27 159 25 120 38 611 39 743 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 21 590 19 577 29 617 34 136 

Obchodní marže 23 785 5 569 5 543 8 994 5 067 

Výkony 20 567 14 814 20 814 24 604 22 944 

Výkonová spotřeba 36 856 13 985 17 461 21 978 20 750 

Přidaná hodnota  7 496 6 398 8 896 11 620 7 801 

Osobní náklady 1 586 2 156 2 952 4 280 3 795 

Daně a poplatky 1 067 1 045 1 439 1 828 2 072 

Odpisy DHM, DNM 3 835 3 361 3 468 3 231 2 633 

Tržby z prodeje DM a materiálu 1 000 635 0 0 1 559 

Zůstatková cena prodaného DM 412 0 0 0 613 

Změna stavu rezerv a opravných polo 0 -1 000 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 24 76 144 76 65 

Ostatní provozní náklady 535 90 155 265 293 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 1 085 1 457 1 026 2 092 19 

Tržby z prodeje cenných papírů  0 0 0 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Výnosy z dlouho. finančního majetku 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátko. finančního majetku 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papíru 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných polo 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 1 1 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0 0 10 

Ostatní finanční výnosy  10 120 55 228 157 

Ostatní finanční náklady 42 465 870 775 678 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření -31 -344 -815 -547 -531 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 143 9 247 81 

VH z běžnou činnost 1 054 970 202 1 298 -593 

Mimořádné výnosy 1 275 9 24 70 1 147 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 558 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 717 9 24 70 1 147 

VH za účetní období 1 771 979 226 1 368 554 
Výsledek hospodaření před zdaněním 2 329 1 122 235 1 615 635 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů společnosti 
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Příloha č. 3 

Celková horizontální analýza rozvahy 

 AKTIVA Absolutní změna Relativní změna 

Stav k 31.12. 2010 2 011 2 012 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 231 744 2 006 609 

3 030 

956 1,28 % 10,93 % 14,88 % 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobý majetek 2 977 810 

-1 024 

270 234 706 57,33 % -12,53 % 3,28 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 977 810 

-1 024 

270 234 706 57,33 % -12,53 % 3,28 % 

Stavby 50 000 524 644 2 219 8,52 % 82,37 % 0,19 % 

Samostatné movité věci 4 200 933 1 682 124 317 597 22,26 % 7,29 % 1,28 % 

Pozemky 2 150 000 0 140 000 1629,03 % 0,00 % 6,14 % 

Pořízení DHM 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oprávky ke stavbám -37 464 -55 557 -54 013 17,19 % 21,75 % 17,37 % 

Oprávky k smv 

-3 385 

660 

-3 175 

482 -171 096 23,88 % 18,08 % 0,83 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oběžná aktiva 

-1 593 

578 3 684 290 

2 240 

419 -14,73 % 39,95 % 17,36 % 

Zásoby -4 188 -559 880 62 208 -0,35 % -46,67 % 9,72 % 

Materiál na skladě 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Zboží na skladě -4 188 -559 880 62 208 -0,38 % -50,91 % 11,52 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé pohledávky 248 330 1 616 190 

2 774 

843 3,63 % 22,79 % 31,86 % 

Pohledávky z obchodních vztahů 401 042 1 602 092 

2 808 

654 6,11 % 22,99 % 32,77 % 

poskytnuté zálohy krá. I dlo -152 712 14 098 -23 633 -55,27 % 11,41 % -17,16 % 

ostatní pohledávky 0 0 -10 177 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobý finanční majetek 

-1 837 

720 2 627 979 -596 632 -66,40 % 282,62 % -16,77 % 

Pokladna CZK 466 822 -20 880 -448 952 15509,05 % -4,44 % -100,00 % 

Pokladna EUR 72 226 72 556 -424 001 25,87 % 20,64 % -100,00 % 

Bankovní účty -859 948 1 388 643 540 003 -120,04 % 

-967,18 

% 43,37 % 

Bankovní účty - devizový 

-1 516 

820 1 187 661 -263 682 -85,75 % 471,02 % -18,31 % 

Časové rozlišení 

-1 152 

488 -653 410 555 831 -54,46 % -67,81 % 179,16 % 

Náklady příštích období 

-1 152 

488 -653 410 555 831 -54,46 % -67,81 % 179,16 % 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0,00% 0,00 % 0,00 % 
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  Absolutní změna Relativní změna 

Stav k 31.12. 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 231 744 2 006 609 3 030 957 1,28 % 10,93 % 14,88 % 

Vlastní kapitál 521 309 483 672 3 443 389 3,09 % 2,79 % 19,29 % 

Základní kapitál 194 460 -876 924 2 888 891 2,27 % -10,02 % 36,67 % 
Účet individuálního 

podnikatele 194 460 -876 924 2 888 891 2,27 % -10,02 % 36,67 % 

Kapitálové fondy 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Rezervní fond, nedělitelný 

fond 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

VH minulých let 978 849 218 688 1 367 763 13,22 % 2,61 % 15,90 % 

nerozdělený zisk minulých let 978 849 218 687 1 367 763 13,22 % 2,61 % 15,90 % 

VH běžného účetního období -753 000 1 141 909 -813 265 -76,92 % 505,27 % -59,45 % 

VH od začátku r. -753 000 1 141 909 -813 265 -76,92 % 505,27 % -59,45 % 

Cizí zdroje -188 565 1 522 936 -412 432 -15,97 % 153,45 % -16,40 % 

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

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé závazky  -188 565 1 522 936 -412 432 -15,97 % 153,45 % -16,40 % 

Závazky z obchodních vztahů -1 036 514 466 733 525 713 -52,05 % 48,88 % 36,98 % 

Přijaté provozní zálohy -145 434 0 0 
-100,00 

% 0,00 % 0,00 % 

Ostatní závazky 0 8 636 93 139 0,00 % 0,00 % 
1078,50 

% 

Zaměstnanci 70 485 -5 205 5 869 0,00 % -2,83 % 3,28 % 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 1 554 477 352 -356 366 -1,04 % 
-321,89 

% 
-108,30 

% 

Stát - daně 852 764 611 661 -674 360 -87,74 % 
-513,13 

% 
-136,94 

% 

jiné závazky 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dohadné účty pasivní  68 580 -36 241 469 130,99 % -29,97 % 0,55 % 

Ostatní dotace 0 0 -6 896 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

časové rozlišení 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 

Celková vertikální analýza rozvahy 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 
100             

% 
100,00   

% 
100,00 

% 
100,00 

% 
100,00 

% 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobý majetek 31,55 % 28,66 % 44,52 % 35,10 % 31,56 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 31,55 % 28,66 % 44,52 % 35,10 % 31,56 % 

Stavby 3,05 % 3,24 % 3,47 % 5,70 % 4,97 % 

Samostatné movité věci 91,96 % 104,11 % 
125,68 

% 
121,55 

% 
107,16 

% 

Pozemky 0,69 % 0,73 % 12,43 % 11,21 % 10,35 % 

Pořízení DHM 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Poskytnuté zálohy na DHM 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oprávky ke stavbám -1,02 % -1,20 % -1,39 % -1,53 % -1,56 % 

Oprávky k SMV -63,13 % -78,21 % -95,67 % 
-101,83 

% -89,37 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 %  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oběžná aktiva 52,50 %  59,67 % 50,23 % 63,38 % 64,74 % 

Zásoby 3,06 % 6,64 % 6,54 % 3,14 % 3,00 % 

Materiál na skladě 0,00 % 0,55 % 0,54 % 0,49 % 0,43 % 

Zboží na skladě 3,06 % 6,09 % 5,99 % 2,65 % 2,57 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé pohledávky 42,52 % 37,76 % 38,63 % 42,76 % 49,08 % 

Pohledávky z obchodních vztahů 42,32 % 36,23 % 37,96 % 42,09 % 48,64 % 

Poskytnuté zálohy KM i DM 0,20 % 1,52 % 0,67 % 0,68 % 0,49 % 

Ostatní pohledávky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,04 % 

Krátkodobý finanční majetek 6,91 % 15,27 % 5,07 % 17,47 % 12,66 % 

Pokladna CZK 2,92 % 0,02 % 2,56 % 2,20 % 0,00 % 

Pokladna EUR 0,00 % 1,54 % 1,91 % 2,08 % 0,00 % 

Bankovní účty 3,35 % 3,95 % -0,78 % 6,11 % 7,63 % 

Bankovní účty - devizový 0,64 % 9,76 % 1,37 % 7,07 % 5,03 % 

Časové rozlišení 15,96 % 11,67 % 5,25 % 1,52 % 3,70 % 

Náklady příštích období 10,00 % 11,67 % 5,25 % 1,52 % 3,70 % 

Dohadné účty aktivní 5,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pasiva 2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 
100             

% 
100,00   

% 
100,00 

% 
100,00 

% 
100,00 

% 

Vlastní kapitál 56,11 % 93,45 % 94, 59% 87,65 % 91,01 % 

Základní kapitál 39,83 % 46,93 % 47,69 % 38,69 % 46,02 % 

Účet individuálního podnikatele 39,83 % 46,93 % 47,69 % 38,69 % 46,02 % 

Kapitálové fondy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ost. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Výsledek hospodaření minulých let 22,22 % 41,08 % 45,67 % 42,24 % 42,62 % 

nerozdělený zisk minulých let 22,22 % 41,08 % 45,67 % 42,24 % 42,62 % 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 16,28 % 5,43 % 1,23 % 6,72 % 2,37 % 

Výsledek hospodaření od začátku r. 16,28 % 5,43 % 1,23 % 6,72 % 2,37 % 

Cizí zdroje 21,66 % 6,55 % 5,41 % 12,35 % 8,99 % 

Rezervy 5,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobé závazky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé závazky  16,47 % 6,55 % 5,41 % 12,35 % 8,99 % 

Závazky z obchodních vztahů 21,74 % 11,05 % 5,20 % 6,98 % 8,32 % 

Přijaté provozní zálohy 0,03 % 0,81 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Ostatní závazky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,44 % 

Zaměstnanci 0,38 % 0,63 % 1,00 % 0,88 % 0,79 % 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění -1,44 % -0,83 % -0,81 % 1,62 % -0,12 % 

Stát - daně -4,63 % -5,39 % -0,65 % 2,42 % -0,78 % 

jiné závazky -0,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dohadné účty pasivní  0,46 % 0,29 % 0,66 % 0,42 % 0,36 % 

Ostatní dotace 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,03 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Časové rozlišení 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

   

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 5 

Poměrová analýza 

Ukazatele rentability 2008 2009 2010 2011 2012 

EBIT 2 329 000 1 122 000 235 000 1 615 000 645 000 

Aktiva 19 245 797 18 125 723 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

ROA 12,10% 6,19% 1,28% 7,93% 2,76% 

      EAT 1 771 000 979 000 226 000 1 368 000 554 000 

Vlastní kapitál 15 076 227 16 944 723 17 365 032 17 848 704 21 292 094 

ROE 11,75% 5,78% 1,30% 7,66% 2,60% 

      EBIT 2 329 000 1 122 000 235 000 1 615 000 645 000 

Vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy 15 076 227 16 944 723 17 365 032 17 848 704 21 292 094 

ROCE 15,45% 6,62% 1,35% 9,05% 3,03% 

      Čistý zisk 1 771 000 979 000 226 000 1 368 000 554 000 

Tržby 44 352 000 41 973 000 45 934 000 63 215 000 62 687 000 

ROS 3,99% 2,33% 0,49% 2,16% 0,88% 

      EAT 1 771 000 979 000 226 000 1 368 000 554 000 

Celkové náklady 44 891 049 42 262 894 45 931 000 62 220 546 65 060 475 

Rentabilita nákladů 3,95% 2,32% 0,49% 2,20% 0,85% 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

     

      Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012 

Cizí kapitál 4 169 570 1 181 000 992 435 2 515 371 2 102 939 

Celková aktiva  19 245 797 18 125 723 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

Ukazatel celkové zadluženosti 21,66% 6,52% 5,41% 12,35% 8,99% 

      Cizí kapitál 4 169 570 1 181 000 992 435 2 515 371 2 102 939 

Vlastní kapitál 10 799 667 16 843 723 17 365 032 17 848 704 21 292 094 

Zadluženost vlastního kapitálu 38,61% 7,01% 5,72% 14,09% 9,88% 

      Vlastní kapitál 10 799 667 16 843 723 17 365 032 17 848 704 21 292 094 

Aktiva celkem 19 245 797 18 125 723 18 357 467 20 364 076 23 395 032 
Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech 56,11% 92,93% 94,59% 87,65% 91,01% 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatele likvidity        2 008       2009       2010       2011         2012 

Oběžná aktiva  10 103 262 10 815 177 9 221 599 12 905 888 15 146 307 

Krátkodobé cizí zdroje 3 169 570 1 181 000 992 435 2 515 371 2 102 939 

Běžná likvidita 3,19 9,16 9,29 5,13 7,20 

      Oběžná aktiva 10 103 262 10 815 177 9 221 599 12 905 888 15 146 307 

Krátkodobé závazky 3 169 570 1 181 000 992 435 2 515 371 2 102 939 

ČPK 6 933 692 9 634 177 8 229 164 10 390 517 13 043 369 

      Krátkodobé pohledávky 8 183 531 6 843 693 7 092 023 8 708 213 11 483 057 

Krátkodobý finanční majetek 1 330 604 2 767 568 929 848 3 557 827 2 961 195 

Krátkodobé cizí zdroje 3 169 570 1 181 000 992 435 2 515 371 2 102 939 

Pohotová likvidita 3,00 8,14 8,08 4,88 6,87 

      Krátkodobý finanční majetek 1 330 604 2 767 568 929 848 3 557 827 2 961 195 

Krátkodobé cizí zdroje 3 169 570 1 181 000 992 435 2 515 371 2 102 939 

Hotovostní likvidita 0,42 2,34 0,94 1,41 1,41 

      ČPK 6 933 692 9 634 177 8 229 164 10 390 517 13 043 369 

Oběžná aktiva 10 103 262 10 815 177 9 221 599 12 905 888 15 146 307 

Podíl ČPK na OA 68,63% 89,08% 89,24% 80,51% 86,12% 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

     

      Ukazatele aktivity  2008       2009       2010       2011       2012 

Tržby 44 352 000 41 973 000 45 934 000 63 215 000 62 687 000 

Celková aktiva 19 245 797 18 125 723 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

Obrátka celkových aktiv 2,30 2,32 2,50 3,10 2,68 

      
Celková aktiva x 360 6 928 486 787 

6 525 260 

273 6 608 687 962 7 331 067 252 8 422 211 452 

Tržby 44 352 000 41 973 000 45 934 000 63 215 000 62 687 000 

Doba obratu aktiv 156,22 155,46 143,87 115,97 134,35 

      Zásoby x 360 212 085 720 433 409 760 431 901 936 230 345 280 252 740 160 

Tržby 44 352 000 41 973 000 45 934 000 63 215 000 62 687 000 

Doba obratu zásob 4,78 10,33 9,40 3,64 4,03 

      
Pohledávky x 360 2 946 071 092 

2 463 729 
440 2 553 128 273 3 134 956 756 4 133 900 394 

Tržby 44 352 000 41 973 000 45 934 000 63 215 000 62 687 000 

Doba obratu pohledávek 66,42 58,70 55,58 49,59 65,95 
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Závazky x 360 1 141 045 240 425 159 960 357 276 445 905 533 560 757 057 914 

Tržby 44 352 000 41 973 000 45 934 000 63 215 000 62 687 000 

Doba obratu závazků 25,73 10,13 7,78 14,32 12,08 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 6 

Bankrotní a bonitní modely 

Model IN 

Model IN 2010 2011 2012 

Aktiva 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

Cizí kapitál 992 435 2 515 371 2 102 939 

V1 0,33 0,33 0,33 

  6,10 2,67 3,67 

EBIT 235 000 1 615 000 645 000 

Nákladové úroky 0 0 10000 

V2 0,11 0,11 0,11 

  0 0 7,095 

EBIT 235 000 1 615 000 645 000 

Aktiva 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

V3 9,7 9,7 9,7 

  0,12 0,77 0,27 

Výnosy  46 157 000 63 588 456 65 615 119 

Aktiva 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

V4 9,7 9,7 9,7 

  24,39 30,29 27,21 

Oběžná aktiva 9 221 599 12 905 888 15 146 307 

KZ + KBU 992 435 2 515 371 2 102 939 

V5 0,1 0,1 0,1 

  0,93 0,51 0,72 

ZPL 0 0 0 

Výnosy 46 157 000 63 588 456 65 615 119 

V6 28,32 28,32 28,32 

  0 0 0 

    Index IN 31,55 34,24 38,96 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Model IN 99 

Model IN 99 2010 2011 2012 

Cizí zdroje 992 435 2 515 371 2 102 939 

Aktiva 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

-0,017 -0,017 -0,017 -0,017 

  -0,001 -0,002 -0,002 

EBIT 235 000 1 615 000 645 000 

Aktiva 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

4,573 4,573 4,573 4,573 

  0,059 0,363 0,126 

Výnosy  46 157 000 63 588 456 65 615 119 

Aktiva 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

0,481 0,481 0,481 0,481 

  1,209 1,502 1,349 

OA 9 221 599 12 905 888 15 146 307 

KZ + KBU 992 435 2 515 371 2 102 939 

0,015 0,015 0,015 0,015 

  0,139 0,077 0,108 

    Index IN 99 1,406 1,939 1,582 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tafflerův model 

Tafflerův model 2010 2011 2012 

Zisk před zdaněním 235 000 1 615 000 635 000 

Krátkodobé závazky 992 435 2 515 371 2 102 939 

0,53 0,53 0,53 0,53 

  0,12550 0,34029 0,16004 

Oběžná aktiva 9 221 599 12 905 888 15 146 307 

Cizí kapitál 992 435 2 515 371 2 102 939 

0,13 0,13 0,13 0,13 

  1,208 0,667 0,936 

Krátkodobé závazky 992 435 2 515 371 2 102 939 

Celková aktiva 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

0,18 0,18 0,18 0,18 

  0,010 0,022 0,016 

Tržby 45 934 000 63 215 000 62 687 000 

Aktiva 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

0,16 0,16 0,16 0,16 

  0,400 0,497 0,429 

    Tafflerův model 1,744 1,526 1,541 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest 2010 2011 2012 

Vlastní kapitál 17 365 032 17 848 704 21 292 094 

Aktiva celkem 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

a  0,946 0,876 0,910 

Body 4 4 4 

Dluhy celkem  992 435 2 515 371 2 102 939 

Peněžní prostředky 929 848 3 557 827 2 961 195 

Provozní cash flow 4 321 260 981 510 6 636 840 

b 0,014 -1,062 -0,129 

Body 4 4 4 

Zisk před úroky a zdaněním 235 000 1 615 000 645 000 

Aktiva celkem 18 357 467 20 364 076 23 395 032 

c 0,013 0,079 0,028 

Body 1 1 1 

Provozní cash flow 4 321 260 981 510 6 636 840 

Tržby 45 934 000 63 215 000 62 687 000 

d 0,094 0,016 0,106 

Body 3 1 4 

    Finanční situace 4 4 4 

Výnosová situace 2 1 2,5 

Celková situace 3 2,5 3,25 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 7  

Benchmarking 

 
Lesostavby Kotrla a.s. 

Ukazatele rentability Frýdek-Místek a.s. 
 EBIT 1138000 8834000 

Aktiva 231250000 296748000 

ROA 0,49 % 2,98 % 

   EAT 816000 7006000 

Vlastní kapitál 121998000 133885000 

ROE 0,67 % 5,23 % 

   EBIT 1138000 8834000 

Vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy 131128000 202822000 

ROCE 0,87 % 4,36 % 

   Čistý zisk 816000 1426000 

Tržby 822505000 1000512000 

ROS 0,10 % 0,14 % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatele zadluženosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Kotrla a.s. 

Cizí kapitál 108893000 162715000 

Celková aktiva  231250000 296748000 

Ukazatel celkové zadluženosti 47,09 % 54,83 % 

   Cizí kapitál 108893000 162715000 

Vlastní kapitál 121998000 133885000 

Zadluženost vlastního kapitálu 89,26 % 121,53 % 

   Vlastní kapitál 121998000 133885000 

Aktiva celkem 231250000 296748000 
Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech 52,76 % 45,12 % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatele likvidity Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Kotrla a.s. 

Oběžná aktiva  178872000 131108000 

Krátkodobé cizí zdroje 99763000 93778000 

Běžná likvidita 1,792969337 1,398067777 

   Oběžná aktiva 178872000 131108000 

Krátkodobé závazky 99763000 93778000 

ČPK 79109000 37330000 

   Krátkodobé pohledávky 129860000 84135000 

Krátkodobý finanční majetek 8738000 2788000 

Krátkodobé cizí zdroje 99763000 93778000 

Pohotová likvidita 1,389272576 0,926901832 

   Krátkodobý finanční majetek 8738000 2788000 

Krátkodobé cizí zdroje 99763000 93778000 

Hotovnostní likvidita 0,087587583 0,029729787 

   ČPK 79109000 37330000 

Oběžná aktiva 178872000 131108000 

Podíl ČPK na OA 0,442265978 0,284727095 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatele aktivity Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Kotrla a.s. 

Tržby 822505000 1000512000 

Celková aktiva 231250000 296748000 

Obrátka celkových aktiv 3,556778378 3,371588014 

   Celková aktiva x 360 83250000000 1,06829E+11 

Tržby 822505000 1000512000 

Doba obratu aktiv 101,2151902 106,7746114 

   Zásoby x 360 12920760000 14464080000 

Tržby 822505000 1000512000 

Doba obratu zásob 15,7090352 14,45667818 

   Pohledávky x 360 46749600000 31731120000 

Tržby 822505000 1000512000 

Doba obratu pohledávek 56,83807393 31,71488198 

   Závazky x 360 35914680000 13620960000 

Tržby 822505000 1000512000 

Doba obratu závazků 43,664999 13,61398964 

Zdroj: Vlastní zpracování 


