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1. Úvod 

 

Podniky zpracovávají finanční analýzu za účelem identifikace problémů a odhalení 

svých silných a slabých stránek. Výsledky finanční analýzy podávají jakýsi přehled o celkovém 

hospodaření podniku, jeho finanční situaci a jsou podkladem pro rozhodování podnikového 

managementu.  

Informace vyplývající z finanční analýzy lze srovnávat s výsledky finančních analýz 

z předchozích let či s výsledky srovnatelných podniků. Přesné hodnoty vypočtené pomocí 

finanční analýzy podnik srovnává s hodnotami plánovanými, a tím zjišťuje, o kolik procent se 

skutečnost liší od plánovaných cílů. Výsledky finanční analýzy jsou srovnávány také 

s doporučenými hodnotami u jednotlivých ukazatelů nebo s hodnotami zjištěnými ratingovými 

agenturami. 

Cílem této bakalářské práce je pomocí finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví firem 

LXM Group a.s. a BONO auto a.s. v letech 2007 - 2010 a i přes rozdílnost jejich 

podnikatelských činností dosažené výsledky komparovat, a to za účelem zjištění hlavních 

rozdílů v hospodaření s podnikovými financemi jednotlivých společností. Práce je situována do 

tří stěžejních částí. 

V první části je vymezeno teoretické a metodické pojetí finanční analýzy, co to je 

finanční analýza a co je jejím cíle, kdo jsou uživatelé finanční analýzy, jaké zdroje jsou potřeba 

pro její realizaci nebo také jaké metody jsou používány. 

Ve druhé části je provedena finanční analýza ve dvou vybraných společnostech za 

pomocí vybraných ukazatelů a metod. 

Ve třetí čísti je provedena komparace zjištěných výsledků finančních analýz pro 

jednotlivé společnosti. Tato část práce zahrnuje také návrhy a doporučení pro zlepšení 

finančního zdraví jednotlivých společností. 

V závěru je zhodnocena finanční situace jednotlivých společností a shrnuty výsledky 

finančních analýz daných společností. 
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2. Teoretická východiska finanční analýzy 

 Tato kapitola je věnována teoretickému a metodickému pojetí finanční analýzy.  

2.1 Finanční analýza a její cíle 

 Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností. Cílem těchto činností je zanalyzovat 

a vyhodnotit finanční situaci v podniku. (Kislingerová, 2010) Představuje základní zdroj 

informací pro posouzení finančního zdraví podniku, a i když vychází především z minulých 

dat, vytváří nezbytný předpoklad pro budoucí rozhodování o finanční stránce podniku. Finanční 

analýza by měla odhalit slabé stránky podniku, které by do budoucna mohly být pro podnik 

hrozbou, ale také identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako 

příležitost. (Jiříček, 2008) 

 Pravidelné zkoumání finanční kondice podniku přispívá ke kontrole a hodnocení 

minulých aktivit v rámci finančního řízení podniku, k posouzení výchozí finanční situace 

podniku a nalezení příčin a odpovědí, proč je finanční situace podniku taková, jaká je, 

k porovnání reálných výsledků hospodaření s těmi plánovanými nebo také k získání podkladů 

pro zlepšování finančního řízení podniku. 

 Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla analýza dosavadního vývoje podniku, 

analýza vztahů mezi ukazateli finanční analýzy, komparace výsledků analýzy, analýza variant 

budoucího vývoje podniku a výběr nejefektivnější varianty, interpretace výsledků včetně 

návrhů na zlepšení ve finančním plánování a řízení podniku. (Sedláček, 2011) 

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

 Výsledky finanční analýzy neslouží pouze pro potřebu samotného podniku, ale slouží 

také uživatelům, kteří nejsou přímo součástí podniku, ale jsou s podnikem spjati hospodářsky, 

finančně apod. Jsou to například investoři, obchodní partneři, státní ale i zahraniční instituce, 

zaměstnanci, konkurenti i odborná veřejnost. Pro každou skupinu uživatelů finanční analýzy 

jsou ale podstatné jiné informace. 

Manažeři využívají informace získané z finanční analýzy především pro dlouhodobé, 

ale i operativní řízení podniku. Znalost finančního zdraví podniku jim umožňuje správně se 

rozhodovat při získávání finančních zdrojů, zajišťování optimální majetkové struktury včetně 

výběru vhodných způsobů jeho financování, rozdělování zisku apod. (Knápková, 2013) 

V zájmu vlastníků je především hodnocení rentability vloženého kapitálu, tzn. 

návratnost jejich prostředků. Hlavním cílem je maximalizovat tržní hodnotu vlastního kapitálu. 

Avšak ani vývoje dalších ukazatelů nejsou opomíjeny. 



7 

 

Důležitá je také likvidita podniku neboli schopnost podniku dostát svých závazků. Tato 

informace je velmi cenná především pro věřitele. Věřitelé, kteří se o tento ukazatel nezajímají, 

mohou být později zaskočeni, že jejich dlužníci nejsou schopni splácet své závazky. 

O schopnost podniku vytvářet zisk se zcela jistě zajímají státní instituce, vzhledem 

k odváděným daním z dosaženého zisku. 

Konkurenti se snaží získat výsledky finanční analýzy především těch podniků, kterým 

se na trhu daří, z důvodu inspirace. 

Finanční zdraví podniku zajímá také potencionální investory. Informace vyplývající 

z finanční analýzy mohou ovlivnit jejich investiční záměry. 

Také zaměstnanci mohou využít informací finanční analýzy, např. o ziskovosti nebo 

likviditě aby se ujistili o dlouhodobém fungování podniku. Důležitá je pro zaměstnance také 

výše mzdy. (Knápková, 2013) 

 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 Úspěšnost finanční analýzy je podmíněna kvalitou použitých vstupních informací, které 

by neměly být pouze kvalitní, ale také komplexní. Základní data jsou nejčastěji čerpána 

z účetních výkazů. Účetní výkazy lze rozdělit do dvou základních částí: finanční a 

vnitropodnikové. Pro úspěšné zpracování finanční analýzy jsou zapotřebí zejména tyto tři 

účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow neboli výkaz o tvorbě a použití 

peněžních prostředků. (McLaney, 2009) 

 

2.3.1 Rozvaha 

 Struktura rozvahy já závazně stanovena Ministerstvem financí ČR. Rozvaha je písemný 

přehled o majetku podniku a zdrojích jeho financování k určitému datu.  

Většinou se rozvaha sestavuje ve tvaru T, kde se levá strana označuje jako „aktiva“ a je 

to strana majetková a strana pravá jako „pasiva“ a tato strana je kapitálová. Musí být dodržen 

bilanční princip - tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. (Synek, 2011) 

Aktiva členíme na pohledávky za upsaný kapitál (stav upsaných, ale dosud 

nesplacených akcií), dlouhodobý majetek, který se dále člení na nehmotný, hmotný a finanční, 

oběžná aktiva (doba vázanosti těchto aktiv v podniku je obvykle kratší než 1 rok) a ostatní 

aktiva (položky časového rozlišení). Jsou uspořádána dle doby vázanosti v reprodukčním cyklu 

podniku. 
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Pasiva jsou členěna na dvě základní skupiny z hlediska vlastnictví kapitálu a to na 

kapitál vlastní a kapitál cizí. Vlastní kapitál, respektive zdroje, je tvořen základním kapitálem, 

kapitálovými fondy, fondy ze zisku, výsledkem hospodaření minulých let ve formě 

nerozděleného zisku nebo ztráty a výsledkem hospodaření běžného účetního období, který je 

uveden ve výkazu zisku a ztráty, který bude samostatnou kapitolou této práce. Cizí zdroje tvoří 

rezervy a závazky podniku (krátkodobé i dlouhodobé). (Dluhošová, 2010) 

 

Schéma 2.1: Struktura rozvahy 

AKTIVA PASIVA 

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. Rezervní fondy, … 

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

  A.V. VH běžného účetního období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 

Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker (2013, s. 23) 

 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, tzv. výsledovka, je přehled o nákladech, výnosech a výsledku 

hospodaření podniku. Výsledovka nezachycuje pohyb příjmů a výdajů. Pro finanční analýzu je 

v tomto výkazu důležité sledovat jeho strukturu a dynamiku jednotlivých položek. 

Struktura VZZ, stejně jako struktura rozvahy, je stanovena Ministerstvem financí ČR. 

V případě tohoto účetního výkazu Ministerstvo financí vychází ze 4. direktivy EU, která 

připouští čtyři VZZ: dle členění nákladů podle nákladových druhů (A, B) nebo podle účelu (C, 

D). Za základní lze považovat typ A, podle nákladových druhů, který je členěn vertikálně.  

(Synek, 2011) Důvodem častějšího využívání druhového členění je také to, že česká účetní 

legislativa v případě použití účelového členění nákladů požaduje přiložit k účetním výkazům i 

členění druhové. Jednotlivé položky obou typů výsledovky popisuje vyhláška č.500/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění. 

Druhové členění sleduje, jaké druhy nákladů byly vynaloženy, a jak se během 

sledovaného období promítají do výkazu zisku a ztráty dle časového hlediska, a to bez ohledu 
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na jejich hledisko věcné, tzn., na co byly jednotlivé druhy nákladů vynaloženy. Naopak účelové 

členění sleduje, na jaký účel byly jednotlivé náklady vynaloženy.  

Pomocí výkazu zisku a ztrát lze vyčíslit výsledek hospodaření a to ve členění: 

 PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, který se rovná rozdílu tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb a nákladu souvisejících s provozní činností, 

 FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, který je rozdílem výnosů z finanční 

činnosti a nákladů na finanční činnost, 

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST je součet provozního a 

finančního výsledku hospodaření snížený o daň z příjmu za běžnou činnost, 

 MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ rovnající se rozdílu mimořádných 

výnosů a mimořádných nákladů, 

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ je potom součtem výsledku 

hospodaření za běžnou činnost a mimořádného výsledku hospodaření.  

Výsledek hospodaření za účetní období představuje čistý zisk (EAT). Pro potřeby 

finanční analýzy je využíván také zisk před zdaněním (EBT) a zisk před zdaněním a úroky 

(EBIT). (Knápková, 2013) 

 

2.3.3 Cash flow  

Výkaz cash flow je výkazem, jehož podstatou je změna stavu peněžních prostředků 

firmy souvisejících s její podnikatelskou činností za určité období. Dalšími používanými názvy 

pro výkaz CF jsou např. výkaz peněžních toků či přehled o peněžních tocích. Důvodem 

sestavování výkazu CF je především odstranění časového nesouladu mezi náklady a výdaji, 

výnosy a příjmy a peněžními prostředky.  

Přehled o peněžních tocích tvoří příjmy a jejich struktura, výdaje a jejich struktura a 

v názvu výkazu již zmíněny peněžní tok, neboli rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. 

Na základě informací vyplývajících z tohoto přehledu lze zjistit příčiny změny stavu peněžních 

prostředků, ale také nezbytně důležité podklady pro finanční analýzu. (Veber, 2012) 

Pro výkaz CF existují dva základní způsoby jak jej sestavit, a to metoda přímá a metoda 

nepřímá. V případě použití metody přímé je výkaz sestaven na základě skutečných plateb. 

Nepřímá metoda vychází z výsledku hospodaření vyplývajícího z výkazu zisku a ztráty, který 

transformuje na peněžní tok. Důvodem pro transformaci výsledku hospodaření je to, že každý 

náklad nemusí být současně i výdajem a naopak, a také každý výnos nemusí být současně i 
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příjmem a naopak. Stejně jako v případě výše zmíněných účetních výkazů je i tento výkaz, resp. 

jeho uspořádání a obsahové vymezení, uvedeno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění. 

Celkový cash flow sestává ze tří částí: CF z provozní činnosti, CF z investiční činnosti 

a CF z finanční činnosti. Provozní činnost zahrnuje vše, co se týká hlavní výdělečné činnosti 

podniku. Vychází se z VH běžného období. CF z investiční činnosti zahrnuje změny stavu 

dlouhodobého majetku. Pasivní část rozvahy, kromě položek již zahrnutých do CF z provozní 

činnosti (krátkodobé závazky, krátkodobé úvěry, rezervy a časové rozlišení pasiv) je obsažena 

v CF z investiční činnosti. (Knápková, 2013) 

 

Ve schématu 2.2 je zobrazena provázanost položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 

výkazu cash flow 

 

Schéma 2.2: Provázanost účetních výkazů  

 

Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker (2013, s. 58) 

 

2.3.4 Příloha účetní závěrky 

 Příloha k účetní závěrce se za účelem přehlednosti a srozumitelnosti sestavuje popisným 

způsobem nebo formou tabulek. Příloha obsahuje údaje, které vysvětlují nebo doplňují 

informace obsažené ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze. Uspořádání těchto údajů a jejich 

obsahové vymezení je upraveno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění. (Rubáková, 

2014) 
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2.4 Metody finanční analýzy 

Existuje celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy, proto je důležité při 

realizaci finanční analýzy dbát na přiměřenost volby metod, které budou v dané analýze užity. 

Metoda finanční analýzy musí být volena s ohledem na tři důležité faktory: účelnost, nákladnost 

a spolehlivost. 

Účelnost znamená, že zvolená metoda musí odpovídat předem zadanému cíli. Finanční 

analýza je sestavována vždy na zakázku, ne pro každou firmu je vhodná stejná metoda či 

soustava ukazatelů, a proto je důležité si uvědomit, k jakému účelu bude analýza sloužit. Pod 

pojmem nákladovost je potřeba si představit náklady vynaložené na analýzu, která potřebuje 

čas, ale také kvalifikovanou práci a přiměřenou návratnost takto vynaložených nákladů. 

Spolehlivost představuje co nejkvalitnější využití všech dostupných dat. Čím budou 

spolehlivější vstupní data pro finanční analýzu, tím spolehlivější by měly být výsledky 

vyplývající z finanční analýzy.  

V zásadě využívá finanční analýza dvě skupiny metod. Metody elementární a metody 

vyšší. Metody vyšší nepatří k univerzálním metodám. Jejich použití vyžaduje hlubší znalosti, a 

to jak v oblasti matematické statistiky, tak i teoretické a praktické ekonomiky. K aplikaci 

vyšších metod je zapotřebí také kvalitní software. (Růčková, 2011) Proto jsou pro bakalářskou 

práci podstatnější metody elementární a těmto metodám také bude věnována následující část 

této práce.  

Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou položky účetních výkazů a údaje 

z dalších zdrojů nebo čísla z nich odvozená. Údaje z účetních výkazů, které lze přímo použít 

jsou ukazateli absolutními. U finanční analýzy sehrává velkou roli časové hledisko a proto je 

důležité dělení ukazatelů na stavové a tokové. Stavové ukazatele najdeme v rozvaze, která 

obsahuje údaje o stavu jednotlivých položek k určitému okamžiku. Naopak výkaz zisku a ztráty 

zahrnuje údaje za daný časový interval, tedy ukazatele tokové. Dalšími ukazateli jsou ukazatele 

rozdílové, které lze získat rozdílem stavových ukazatelů. Jestliže je nějaký údaj dáván do 

poměru s údajem jiným, jde o ukazatele poměrové. (Knápková, 2013) 
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Schéma 2.3: Elementární metody finanční analýzy 

 

Zdroj: Růčková (2011, s. 44) 

 

 Ve schématu 2.3 je zobrazeno dělení elementárních metod. Pro účely této práce bude 

dále pozornost věnována analýze stavových ukazatelů, analýze poměrových ukazatelů, vyjma 

ukazatelů kapitálového trhu a cash flow, a analýze soustav ukazatelů. 

 

2.4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Stavové, resp. absolutní ukazatele se využívají především k analýze vývojových trendů 

(horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent (vertikální analýza). 

 

2.4.1.1 Horizontální analýza 

Pomocí horizontální, nebo také vodorovné analýzy se hledá odpověď na otázku: Jak se 

mění příslušná položka v čase? Je sledován vývoj daných položek účetních výkazů v čase, 

hodnocena jejich stabilita a vývoj.  

Horizontální analýza je běžně prováděna dvěma základními způsoby. Prvním způsobem 

je podílová analýza, vhodná pro menší podniky, která sleduje relativní změnu hodnoty dané 

položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, tzn. poměr hodnoty v období n k hodnotě 

v minulém období (n - 1). Druhým způsobem je analýza vhodná pro podniky velké, a to analýza 

rozdílová, která sleduje absolutní změnu položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, tj. rozdíl 

položky v období n a n – 1. 

  

  



13 

 

 

Absolutní změna = Ut – Ut-1 = ∆Ut´        (2.1) 

 

Ut…... hodnota ukazatele 

t…….. běžný rok 

t-1…... předchozí rok 

 

 Relativní změna = 
Ut – Ut−1 

Ut−1
 = 

∆Ut´ 

Ut−1
        (2.2) 

 

Ut…... hodnota ukazatele 

t…….. běžný rok 

t-1…... předchozí rok   

 

2.4.1.2 Vertikální analýza 

 Pomocí vertikální, resp. svislé analýzy je sledována změna vzájemných proporcí 

jednotlivých položek při vývoji firmy a stabilita struktury majetku, kapitálu a tvorby zisku, 

popřípadě jejich vývoj. 

 Cílem vertikální analýzy je zjistit podíl jednotlivých majetkových složek na aktivech 

celkových, podíl jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty na tržbách a podíl jednotlivých 

zdrojů financování na celkových pasivech. (Scholleová, 2012) 

 

 Podíl na celku = 
Ui

∑Ui
           (2.3) 

 

Ui…... hodnota dílčího ukazatele 

∑Ui……velikost absolutního ukazatele  

 

2.4.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se primárně zabývá účetními výkazy, které 

obsahují primárně tokové položky. Patří zde analýza fondů finančních prostředků nebo analýza 

cash flow. 

 Analýza fondů finančních prostředků slouží ke zjištění finanční likvidity podniku, resp. 

zda hodnota aktiv podniku převyšuje jeho splatné závazky. Finančními prostředky jsou: čisté 
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pohotové peněžní prostředky (ČPP), jejichž výši lze zjistit odečtením okamžitě splatných 

závazků od pohotových peněžních prostředků, čisté peněžně-pohledávkové prostředky (ČPM), 

které lze vypočítat odečtením zásob, nedobytných pohledávek a krátkodobých pasiv od 

oběžných aktiv a čistý pracovní kapitál (ČPK). Hodnotu čistého pracovního kapitálu lze zjistit 

dvěma způsoby a to odečtením krátkodobých cizích zdrojů od oběžných aktiv nebo od vlastních 

zdrojů odečíst stálá aktiva a přičíst cizí dlouhodobý kapitál. (Čižinská, 2010) 

 Analýza cash flow slouží k vyjádření finanční síly podniku. Podnik je vnitřně finančně 

silný je-li schopný z vlastní činnosti vytvářet přebytky pro financování potřeb podniku 

klíčových pro jeho existenci. Jsou jimi například úhrada závazků, výplata dividend či 

financování investic. (Růčková, 2011) 

 

2.4.3  Analýza poměrovými ukazateli 

 Ukazatele poměrové jsou základním nástrojem finanční analýzy. Analýza účetních 

výkazů pomocí těchto ukazatelů patří k nejoblíbenějším metodám především proto, že 

umožňuje pohotově získat informace o finanční situaci v podniku. 

 Poměrový ukazatel dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, 

popřípadě cash flow a tím umožňuje vytvořit velké množství ukazatelů. (Knápková, 2013)  

Další část bakalářské práce bude věnována pouze těm, které mají největší vypovídací 

schopnost, jsou nejpoužívanější a v neposlední řadě použitelné pro tuto práci. Jsou to: ukazatele 

likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti a ukazatele aktivity. 

  

2.4.3.1 Ukazatele likvidity 

 Pojem likvidita znamená vlastnost určité složky se rychle a bez výrazné ztráty hodnoty 

přeměnit na peněžní hotovost. Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku uhradit své 

platební závazky. Trvalá platební schopnost podniku je podmínkou pro úspěch podniku na trhu. 

Nejčastěji používané jsou tyto tři ukazatele: likvidita okamžitá, pohotová a běžná.  

(Černohorský, 2011) 

 

 Okamžitá likvidita = 
pohotové platební prostředky

dluhy s okamžitou splatností
     (2.4) 

  

Do likvidity okamžité vstupují jen ty nejlikvidnější položky rozvahy, a tím je tato 

likvidita nejpřesnější. Pojem pohotové platební prostředky, resp. finanční majetek, zahrnuje 

sumu peněz na běžném a jiných účtech či v pokladně, volně obchodovatelné cenné papíry či 
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šeky. Interval ideálních hodnot pro okamžitou likviditu, který je však převzat z literatury 

americké, je 0,9 – 1,1. V České republice je dolní hranice doporučených hodnot nižší, některé 

prameny uvádějí i 0,6. Ještě nižší hodnotu uvádí metodika ministerstva průmyslu a obchodu, a 

to hodnotu 0,2, která je však kritická. (Růčková, 2011) 

 

 Pohotová likvidita = 
(oběžná aktiva−zásoby)

krátkodobé dluhy
      (2.5) 

  

 Nejvýhodnějším výsledkem tohoto ukazatele je hodnota 1, tedy stejná hodnota čitatele 

i jmenovatele. Pro podnik to znamená, že je schopen splatit své krátkodobé dluhy, aniž by musel 

prodat své zásoby. Pro věřitele bude lákavější vyšší hodnota ukazatele, naopak nebude příznivá 

pro akcionáře a vedení podniku. (Růčková, 2011) 

 

 Běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé dluhy
        (2.6) 

 

 Ukazatel běžné likvidity ukazuje, kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna 

krátkodobých závazků. Jinak řečeno udává, do jaké míry by byl podnik schopen uhradit své 

krátkodobé dluhy, kdyby všechna oběžná aktiva přeměnil v danou chvíli na hotovost. Čím vyšší 

hodnota tohoto ukazatele je, tím větší je pravděpodobnost trvalé platební schopnosti podniku. 

Avšak běžná likvidita je z výše zmíněných druhů likvidit nejméně přesná, a to díky tomu, že 

nebere v potaz strukturu oběžných aktiv z hlediska likvidnosti jednotlivých položek ani 

strukturu krátkodobých dluhů a jejich dobu splatnosti. Ideální hodnoty pro běžnou likviditu jsou 

v rozmězí 1,5-2,5. (Růčková, 2011) 

 

2.4.3.2 Ukazatele rentability 

 Pod pojmem rentabilita se skrývá výnosnost kapitálu vloženého do podnikání a 

schopnost podniku pomocí investovaného kapitálu dosahovat zisku, tzn. vytvářet nové zdroje. 

Nejčastěji používanými ukazateli v oblasti rentability jsou: rentabilita celkového kapitálu, 

rentabilita úplatného kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita investovaného kapitálu, 

rentabilita tržeb a nákladovost. (Knápková, 2013) 
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Rentabilita aktiv (ROA – Return On Assets) 

  

 ROA = 
EBIT

Aktiva
          (2.7) 

 

Někdy se uvádí i v této podobě: 

 

ROA = 
EBIT∙(1−T)

Aktiva
 = 

Čistý zisk+"zdaněné" úroky

Aktiva
      (2.8) 

 

kde: T = daňová sazba 

 

Rentabilita aktiv je ukazatel, který měří výkonnost podniku bez vlivu zadlužení a 

daňového zatížení použitím veličiny EBIT v čitateli. (Knápková, 2013) 

 

Rentabilita úplatného kapitálu (ROCE – Return On Capital Employed) 

 

 ROCE = 
Zisk

Úplatný kapitál
                    (2.9) 

 

 Úplatným kapitálem je vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje nesoucí úrok. Ukazatel 

ROCE vyjadřuje efektivnost hospodaření podniku, resp. míru zhodnocení všech aktiv podniku, 

které jsou financovány dlouhodobým kapitálem, a to jak vlastním, tak i cizím. (Knápková, 

2013) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) 

 

 ROE = 
Čistý zisk

Vlastní kapitál
                  (2.10) 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého do podnikání 

samotnými vlastníky. Výsledek tohoto ukazatele v procentech by se měl pohybovat ve větších 

hodnotách, než se pohybuje dlouhodobý průměr úročení dlouhodobých vkladů. Překážkou 

tohoto ukazatele je fakt, že při dosazování do vzorce jsou obvykle použity hodnoty čistého 

zisku i vlastního kapitálu platné ke stejnému datu. Tímto může být skutečná ziskovost 
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podhodnocena. Zisk je vytvářen v průběhu celého roku, a proto nebyl disponibilní v celé výši 

pro potřeby financování podnikových aktivit. V momentě výpočtu je tedy počítáno s vyšší 

hodnotou čistého zisku, než je hodnota, která byla ve skutečnosti k dispozici. (Knápková, 2013) 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI – Return On Investment) 

 

 ROI = 
Zisk

Dlouhodobý kapitál
                             (2.11) 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu je ukazatelem, který měří výnosnost vlastního a 

dlouhodobého cizího kapitálu, který je vložen do podnikového majetku. (Knápková, 2013) 

 

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) 

 

 ROS = 
Zisk

Tržby
                    (2.12) 

 

 Pomocí ukazatele ROS je vyjadřována zisková marže, která je podstatná pro hodnocení 

úspěšnosti podniku. Zisk, který je v čitateli, může mít různé podoby – EBIT, EBT či EAT. 

Ukazatel je vhodný pro porovnávání s podobnými podniky. Pro porovnávání je nejvhodnější 

použití zisku v podobě EBIT z důvodu odlišné kapitálové struktury, či míry zdanění u podniků 

z různých zemí. (Knápková, 2013) 

 

Nákladovost = 1 – 
Zisk

Tržby
                  (2.13) 

 

Ukazatel zvaný nákladovost je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb. Čím nižší je 

hodnota nákladovosti, tím lépe si podnik vede, protože 1 Kč tržeb vytvořil s nižšími náklady. 

(Růčková, 2012) 

      

2.4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti zobrazují vztah mezi vlastními a cizími zdroji podniku. 

Vyjadřují, jaký podíl na celkových aktivech podniku tvoří závazky. Čím méně je podnik 

zadlužený, resp. čím vyšší je podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech, tím jednodušší je 

pro něj získat cizí kapitál. Naopak čím vyšší je míra zadlužení podniku, tzn. čím větší je podíl 
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cizích zdrojů na celkových aktivech, tím složitější je získání dalšího cizího kapitálu potřebného 

pro financování. O informace vyplývající z těchto ukazatelů se zajímají jak věřitelé, tak i 

potencionální a stávající akcionáři. Nejpoužívanějšími ukazateli zadluženosti jsou – ukazatel 

celkové zadluženosti, ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, ukazatel míry samofinancování 

a ukazatel úrokového krytí. (Rejnuš, 2014) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti (dept ratio) 

 

 Celková zadluženost = 
Cizí kapitál

Celková aktiva
                (2.14) 

 

 V praxi je tento ukazatel často označován také jako „ukazatel věřitelského rizika“. 

Zobrazuje poměr mezi dluhy podniku a jeho aktivy, resp. ukazuje, do jaké míry podnik pro své 

financování využívá cizí kapitál. Přijatelná hodnota zadluženosti podniku by se měla pohybovat 

v intervalu 0,3 – 0,5. Hodnoty v rozmezí od 0,5 do 0,7 znamenají vyšší zadluženost a hodnoty 

větší než 0,7 jsou už rizikové. V případě, že by se hodnota ukazatele celkové zadluženosti 

rovnala 1, výše celkových závazků podniku by přesahovala výši jeho celkových aktiv a podnik 

by byl předlužený. (Rejnuš, 2014) 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (dept equity ratio) 

 

 Zadluženost vlastního kapitálu = 
Cizí kapitál

Vlastní kapitál
               (2.15) 

 

 Tento ukazatel dává do poměru cizí a vlastní zdroje podniku. Čím je hodnota tohoto 

ukazatele vyšší (neměla by přesáhnout hodnotu 0,7), tím větší je riziko, že podnik nebude moci 

splácet své závazky. Tato informace je důležitá především pro věřitele. (Rejnuš, 2014) 

 

Ukazatel míry samofinancování (equity ratio) 

 

Míra samofinancování = 
Vlastní kapitál

Celková aktiva
                         (2.16) 
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Míra financování je podílem vlastního kapitálu podniku k jeho celkovým aktivům. 

Zobrazuje, do jaké míry jsou aktiva podniku financována z jeho vlastních zdrojů. Ideální 

hodnota tohoto ukazatele se pohybuje okolo 0,5, přičemž vyšší hodnota je lepší. Hodnota 0,3 

je už považována za hranici přípustnosti. (Rejnuš, 2014) 

 

Ukazatel úrokového krytí (times interest earned ratio) 

 

Úrokové krytí = 
EBIT

Úrokové náklady
                          (2.17) 

 

 Ukazatel úrokového krytí zobrazuje, kolikrát jsou úrokové náklady pokryty ziskem před 

zdaněním a úroky. Ideálně se hodnota tohoto ukazatele pohybuje v intervalu 6 – 8, opatrnost je 

nutná při poklesu hodnoty pod 4, kritická je pak situace, kdy se hodnota sníží pod 2. (Rejnuš, 

2014) 

 

2.4.3.4 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity zobrazují, jak jsou využívány jednotlivé části majetku podniku. Mají 

významný dopad na ukazatele rentability celkového kapitálu a rentability vlastního kapitálu. 

Ukazatele aktivity lze vyjádřit dvěma způsoby – počtem obratů nebo dobou obratu. Pro finanční 

analýzu jsou nejdůležitějšími ukazateli aktivity obrat aktiv, obrat dlouhodobého majetku, obrat 

zásob, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu krátkodobých závazků. 

(Kislingerová, 2010) 

 

Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 

 

 Obrat aktiv = 
Tržby

Celková aktiva
                 (2.18) 

 

 Tento ukazatel zjišťuje, zda jsou celková aktiva využívána efektivně a vyjadřuje, 

kolikrát za rok se aktiva podniku obrátí. Hodnota obratu aktiv by měla být minimálně 1.  

(Kislingerová, 2010) 
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Obrat dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover) 

 

 Obrat dlouhodobého majetku = 
Tržby

Dlouhodobý majetek
              (2.19) 

 

 Obrat dlouhodobého majetku vyjadřuje, kolikrát za jeden rok se dlouhodobý majetek 

přemění v tržby. Ukazatel také zjišťuje, zda jsou jednotlivé části dlouhodobého majetku (např. 

budovy, stroje nebo zařízení) využívány efektivně. (Kislingerová, 2010) 

 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 

 

 Obrat zásob = 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
                 (2.20) 

 

 Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát během jednoho roku je každá položka zásob 

prodána a znovu přijata na sklad. (Kislingerová, 2010) 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

 

 Doba obratu zásob = 
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360                 (2.21) 

 

 Pokud jsou zásobami suroviny či materiál vyjadřuje tento ukazatel průměrný počet dnů, 

po které jsou tyto zásoby v podniku vázány až do doby jejich spotřeby. V případě zásob vlastní 

výroby je tímto ukazatelem vyjádřen průměrný počet dnů, po něž jsou v podniku tyto zásoby 

vázány do doby jejich prodeje. Jedná-li se o zásoby hotových výrobků, udává tento ukazatel 

průměrný počet dnů potřebných pro transformaci hotových výrobků v hotovost nebo 

pohledávky. 

 Jestliže se hodnota obratu zásob zvyšuje, resp. se snižuje doba obratu zásob, situace v 

podniku je dobrá. (Kislingerová, 2010) 

 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period)  

 

 Doba obratu pohledávek = 
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360               (2.22) 
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 Doba obratu pohledávek vyjadřuje, jak dlouho je průměrně vázán majetek podniku 

v pohledávkách, resp. průměrná doba splácení pohledávek. Nejideálnější průměrnou dobou, za 

kterou jsou pohledávky splaceny, je běžná splatnost faktur. (Kislingerová, 2010) 

 

Doba obratu krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 

 

 Doba obratu závazků = 
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360              (2.23) 

 

 Doba obratu závazků zjišťuje počet dnů, po něž setrvávají krátkodobé závazky 

neuhrazeny a podnik tak využívá bezplatné cizí zdroje, resp. obchodní úvěr. 

 Z rozdílu doby obratu pohledávek a doby obratu závazků vyplývá počet dnů, které musí 

podnik profinancovat. (Kislingerová, 2010) 

 

2.4.3.5 Vztahy mezi jednotlivými skupinami poměrových ukazatelů 

  

Zadluženost a likvidita 

 Vysoká zadluženost může způsobit snížení likvidity. Pro posouzení vztahu mezi 

likviditou a zadlužeností je třeba analyzovat strukturu cizího kapitálu z hlediska jeho doby 

splatnosti. Má-li podnik vysoký podíl krátkodobých závazků a nízkou hodnotu oběžných aktiv 

vůči nim, může mít problémy s likviditou. Tento problém nemusí vzniknout, má-li podnik 

vysoký podíl dlouhodobého cizího kapitálu. 

 

Likvidita a rentabilita 

 Je-li likvidita podniku vysoká, znamená to, že podnik má schopnost dostát svých 

krátkodobých závazků. Předpokládá se, že takový podnik disponuje velkým množstvím 

oběžných aktiv ve formě hotovosti, peněžních prostředků na běžném účtu, pohledávek či zásob. 

Podniku však z majetku tohoto typu neproudí prakticky žádné výnosy, což vede ke snížení 

rentability. 

 

Aktivita a rentabilita 

 Ke zvýšení rentability vede efektivní využívání aktiv podniku – vysoká obratovost aktiv 

či jiných dílčích položek.  
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Likvidita a aktivita 

 Je velmi důležité sledovat vzájemné ovlivňování mezi těmito skupinami ukazatelů. 

Likvidita dává do poměru oběžná aktiva nebo jejich části a krátkodobý cizí kapitál. Aktivita 

měří obrat dílčích položek rozvahy. Například podnik, jehož likvidita je nízká, nemusí mít 

s likviditou problémy, je-li doba splatnosti jeho pohledávek kratší než doba splatnosti závazků. 

 

Zadluženost a rentabilita 

 Vztah mezi rentabilitou a zadlužeností je ovlivněn finanční pákou. Vyšší zadluženost 

může mít na rentabilitu negativní vliv. Pokud ale podnik pracuje s cizím kapitálem efektivně, 

pak má vyšší zadluženost na rentabilitu vliv pozitivní. (Knápková, 2013) 

 

2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Podstatou analýzy soustav ukazatelů je sestavit jednoduchý model zobrazující vazby 

mezi ukazateli vyššího řádu. Tento model je tvořen souhrnem ukazatelů, které je možné 

postupně rozkládat na další dílčí ukazatele až do detailů. Model má za úkol vysvětlit vliv změny 

jednoho nebo více ukazatelů na hospodaření celé firmy, zjednodušit analýzu uplynulého vývoje 

podniku a poskytnout informace pro výběr správného rozhodnutí co se týče firemních i 

externích cílů. Patří zde, mimo jiné, DuPontův rozklad. (Růčková, 2011) 

 Dále patří do analýzy soustav ukazatelů pyramidové soustavy ukazatelů. Pyramida 

znázorňuje rozklad ukazatele a postupné rozšiřování počtu jeho dílčích ukazatelů. Pro 

pyramidový rozklad jsou používány dva hlavní postupy: aditivní – ukazatel se rozkládá do 

součtu nebo rozdílu dvou a více dílčích ukazatelů, multiplikativní – ukazatel je rozkládán na 

součin nebo podíl dvou nebo více dílčích ukazatelů. 

 V oblasti analýzy soustav ukazatelů jsou důležité metody účelové vybraných ukazatelů. 

Tyto metody mají za úkol přiřadit podniku jeden výsledný hodnotící koeficient. Patří zde 

bonitní a bankrotní modely. (Růčková, 2011) 

 Úkolem bonitních modelů je zhodnotit předpoklady firmy a stanovit její důvěryhodnost, 

resp. schopnost splatit včas a v plné výši všechny splatné závazky. Častým způsobem vyjádření 

bonity firmy je rating, díky kterému je firma zařazena do hodnotící škály, na jejímž základě lze 

určit riziko hrozící investorům či věřitelům. Mezi bonitní modely patří: model podle M. 

Tamariho, Kralickův quicktest či model pro výpočet skóre bonity. (Marinič, 2008) 

 Bankrotní modely mají za úkol včas varovat jejich uživatele, že podniku hrozí v brzké 

době bankrot. Jsou vytvářeny na základě reálných dat podniků, které v minulosti zbankrotovaly 

a tyto data jsou poměřována s daty podniků, které si naopak vedou dobře. Mezi bankrotní 
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modely patří: Altmanovy bankrotní modely (Z-score), model IN – Index důvěryhodnosti či 

Tafflerův model. (Rejnuš, 2014) 

 

2.4.4.1 Model IN – Index důvěryhodnosti  

 Model IN, jehož autory jsou manželé Neumaierovi, hodnotí finanční situaci českých 

firem v českém prostředí. Tento model je vyjádřen rovnicí, do níž jsou zahrnuty poměrové 

ukazatele, kterým je přiřazena váha, která představuje vážený průměr hodnot v odvětví.  

 První variantou tohoto modelu byl model věřitelský – IN95. O pár let později vznikl 

model IN99 – vlastnický. Každý z těchto modelů ale zkoumal podnik z jiné stránky, proto byl 

v roce 2002 sestaven model IN01, který předchozí modely spojuje. V roce 2005 ještě došlo 

k modifikaci modelu IN01, na aktuální model IN05, kde byla pouze navýšena hodnota váhy u 

ukazatele ROCE. (Růčková, 2011) 

 

IN05 = 0,13 ∙
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 ∙

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                (2.24) 

 

 Vyjde-li hodnota tohoto indexu více než 1,6, znamená to, že podnik tvoří hodnotu. 

Nachází-li se hodnota v intervalu 0,9 – 1,6, podnik se nachází v tzv. „šedé zóně“. V podniku, 

který spěje k bankrotu, vyjde hodnota tohoto indexu méně než 0,9. (Váchal, 2013) 

2.5 Komparace 

 Základní výsledky finanční analýzy lze využít ke komparaci (z lat. comparare, 

srovnávat). Předpokladem komparace je přesnost těchto výsledků.  

 Komparační finanční analýza je doplňkem k finanční analýze technické, která zahrnuje 

právě vertikální a horizontální analýzu a analýzu poměrovými ukazateli. Komparace je zde 

obvykle založena na srovnání výsledných hodnot ukazatelů těchto analýz se standartními 

doporučenými hodnotami. (Kraftová, 2002) Komparace tohoto typu je využita ve čtvrté 

kapitole této práce u jednotlivých analýz. 

V této bakalářské práci je komparace využita také pro srovnání výsledných hodnot 

vybraných ukazatelů jedné společnosti s hodnotami té druhé, za účelem zjištění rozdílností v 

hospodaření těchto společností, a to konkrétně v páté kapitole. 
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3. Charakteristika podniků 

 Tato kapitola obsahuje charakteristiku analyzovaných společností. Základní údaje o 

těchto společnostech, jejich historii, předmět podnikání, organizační strukturu a další. 

 

3.1 Společnost BONO auto a.s. 

 

Základní údaje 

  

Obchodní firma:  BONO auto a.s. 

Sídlo:    Malostranská 579, 74242 Šenov u Nového Jičína 

Identifikační číslo:  14614812 

Právní forma:  Akciová společnost 

Předmět podnikání:  

a. Činnost stanice technické kontroly motorových vozidel a jejich přípojných vozidel v České 

republice 

b. Měření emisí vozidel se zážehovými motory 

c. Hostinská činnost 

d. Opravy silničních vozidel 

e. Silniční motorová doprava  

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

f. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

g. Klempířství a oprava karoserií 

h. Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynu v tlakových nádobách do 

40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně 

Základní kapitál:  23 702 000 Kč  

Správní rada: Předseda: Ing. Antonín Pončík MBA 

Členové: Jana Pončíková, Radomír Toman 

(www.obchodnirejstrik.cz) 
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Společnost BONO auto a.s. je koncesionářem vozů Dacia a Renault. Tato společnost 

vznikla v roce 2007 jako nástupce firmy KFK, s.r.o. Na Severní Moravě patří k největším 

prodejcům nových vozidel značky Dacia a Renault. 

 Sídlo společnosti spolu s autosalonem a servisem je umístěno v Šenově u Nového Jičína, 

konkrétně na Malostranské ulici. Dále má společnost provozovnu s jedinečným strategickým 

umístěním ve Frýdku-Místku. Pod koncesi BONO auto a.s. patří také dva partneři s vlastní 

právní subjektivitou, a to Auto Ramach s.r.o. Vsetín a CMN s.r.o Přerov. V současné době 

firma zaměstnává téměř 40 pracovníků. 

 Hlavní úsilí všech pracovníků společnosti je zaměřeno na zajištění zvyšující se 

spokojenosti zákazníků. V roce 2014 firma prodala více než 200 ks vozidel, čímž přispěla 

k dobré pozici značek Dacia a Renault na českém automobilovém trhu. 

 Mimo prodej nových vozidel je také důležitou činností společnosti BONO auto, a.s. 

provoz autoservisu – provádění značkových oprav vozů Renault a Dacia, kde nabízí 

autorizovaný servis s mechanickou, karosářskou a lakovací dílnou. Pracovníci společnosti jsou 

však připraveni zajistit servis i pro vozidla všech ostatních značek. Zákazník může využít také 

služeb pneuservisu, měření emisí, či STK. Společnost také prodává širokou škálu originálních 

náhradních dílů a příslušenství a nabízí zapůjčení náhradního vozidla. 

 Infrastruktura této společnosti je již několik let ustálena a v její činnosti nedochází 

k žádným podstatným změnám ekonomického ani strategického významu. 

 S ohledem na velmi pozitivní zkušenost s otevřením provozovny ve Frýdku-Místku se 

společnost rozhodla k vybudování další pobočky, konkrétně v Ostravě, která je plánována na 

první polovinu roku 2016. (www.bonoauto.cz, 2010) 

 

 V tabulce 3.1 jsou zachyceny hodnoty celkových aktiv a jednotlivých položek 

celkových aktiv společnosti v letech 2007 – 2010. 

 

Tab. 3.1: Aktiva společnosti BONO auto a.s. (v tis. Kč) 

Položka 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM  5 666 11 681 11 013 16 404 

Oběžná aktiva 814 1 342 1 639 4 360 

Stálá aktiva 4 848 10 330 9 354 12 023 

Ostatní aktiva 4 9 20 21 

Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů 
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 V tabulce 3.2 jsou zachyceny hodnoty tržeb a výsledku hospodaření, kterých společnost 

dosáhla v jednotlivých letech analyzovaného období. 

 

Tab. 3.2: Tržby a výsledek hospodaření společnosti BONO auto a.s. (v tis. Kč) 

Položka 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 23 902 49 693 58 190 66 081 

Výsledek hospodaření 2 062 2 879 943 1 625 

Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů 

  

3.2 Společnost LXM Group a.s. 

 

Základní údaje 

 

Obchodní firma:  LXM Group a.s. 

Sídlo:    Malostranská, 74242 Šenov u Nového Jičína   

Identifikační číslo:  25849832 

Právní forma:  Akciová společnost 

Předmět podnikání:  

a. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

b. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

c. Lakýrnictví 

d. Opravy silničních vozidel 

e. Silniční motorová doprava  

- nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

- nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

f. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

g. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

h. Projektová činnost ve výstavbě 

Základní kapitál:  20 000 000 Kč  

Správní rada:  Předseda: Ing. Antonín Pončík MBA 

(www.obchodnirejstrik.cz) 
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Společnost LXM Group a.s. je výsledkem evolučního vývoje firmy, jejíž začátek je 

datován na 13.9.1990. Toho dne byla založena firma s názvem S.D.J patřící panu Antonínu 

Pončíkovi. Změnou živnostenského zákona byl poté její název změněn na jméno majitele. Roku 

1999 změnila tato firma svou právní formu podnikání na společnost s ručením omezeným pod 

názvem LEXUS CENTRUM s.r.o. Po dalších 12 letech její činnosti se společnost mění na 

akciovou společnost s názvem LXM Group a.s. Škála činností této společnosti je opravdu velice 

široká.  

Společnost nabízí provoz vodovodů, od kompletních projektů realizace těchto 

vodovodů, po jejich provoz a údržbu.  

Dále jsou to činnosti stavební zahrnující autodopravu, půjčovnu stavební a strojní 

mechanizace, realizaci staveb (stavby vodovodů a kanalizací, stavby zpevněných ploch, 

rekultivační práce, odbahňování, sanační práce, stavby vodohospodářských objektů, krajinné 

úpravy, či protlaky pod komunikacemi) a také stavební práce, jako jsou stavby, rekonstrukce či 

opravy budov, bytových jednotek a technických prvků staveb. 

Společnost nabízí také projekční a inženýrské činnosti, a to činnosti v oblastech studie 

staveb, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, realizační 

dokumentace nebo technický dozor staveb. Společnost projektuje vodovody, kanalizace a 

čističky odpadních vod, meliorace, vodní toky a rybníky, komunikace a chodníky, sportovní 

areály a hřiště či zateplení budov. 

Další činností je motorová nákladní doprava. Patří zde přeprava sypkých materiálů, 

rozvoz drceného kameniva a štěrku či odvoz sutě, zeminy, živice a jiných materiálů. 

V oblasti služeb je společnost LXM Group a.s. vlastníkem čerpací stanice v Novém 

Jičíně, restaurace v Jeseníku nad Odrou, rekreačního areálu U Rybníčku, který vznikl 

přestavbou bývalého žilinského koupaliště v Novém Jičíně, rekreačně-sportovního areálu 

Skalky na okraji Nového Jičína (tenisový kurt a minigolf), ale i bytového domu v Jeseníku nad 

Odrou sloužícího především k nabídce ubytování zaměstnancům společnosti LXM Group a.s., 

ostatní byty jsou pronajímány komerčně. (www.lxmgroup.cz, 2014) 
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Schéma 3.1: Organizační struktura společnosti LXM Group a.s. 

 

Zdroj: www.lxmgroup.cz 

 

 V tabulce 3.3 jsou zachycena aktiva společnosti, kterými firma disponovala 

v analyzovaném období. 

 

Tab. 3.3: Aktiva společnosti BONO auto a.s. (v tis. Kč) 

Položka 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM  22 828 28 197 19 091 20 509 

Oběžná aktiva 17 867 24 052 15 032 16 351 

Stálá aktiva 4 961 4 145 4 059 4 158 

Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů 

 

V tabulce 3.4 jsou zachyceny tržby a výsledek hospodaření, které společnost vykazovala 

v letech 2007 – 2010. 

 

Tab. 3.4: Tržby a výsledek hospodaření společnosti BONO auto a.s. (v tis. Kč) 

Položka 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 56 916 61 569 56 071 66 826 

Výsledek hospodaření před zdaněním -1 139 569 445 494 

Zdroj: vlastní zpracování na základě finančních výkazů  
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4. Aplikační část 

 V této kapitole jsou realizovány finanční analýzy jednotlivých společností za období let 

2007 – 2010, a to pomocí metod uvedených v druhé kapitole této práce. 

 

4.1 Finanční analýza společnosti BONO auto a.s. 

 Tato podkapitola je věnována finanční analýze první z výše zmiňovaných společností, 

a to společnosti BONO auto a.s. Analýza je prováděna za období let 2007 – 2010 pomocí výše 

zmiňovaných metod. 

 

4.1.1 Horizontální analýza 

 Horizontální analýza slouží ke sledování vývoje jednotlivých absolutních ukazatelů 

v čase a k hodnocení stability těchto ukazatelů. Tato část kapitoly je zaměřena na horizontální 

analýzu rozvahy jako celku, ale i jejích dílčích částí a na horizontální analýzu výkazu zisku a 

ztráty. 

a. Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy, zobrazená v tabulce 4.1, je zaměřena na vývoj celkových 

aktiv a celkových pasiv a jejich dílčích položek ve sledovaných letech. U aktiv jsou těmito 

dílčími položkami stálá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva. U pasiv jsou jimi vlastní kapitál, 

cizí zdroje a ostatní pasiva. Tato horizontální analýza rozvahy je pouze zjednodušenou verzí, 

která je vhodnější pro komparaci, detailnější horizontální analýza aktiv se nachází v příloze č. 

3. 

 

Tab. 4.1: Horizontální analýza rozvahy 

Položka 
Relativní změna (v %) Absolutní změna (v tis. Kč) 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008-2007 2009-2008 2010-2009 

AKTIVA 106,2 -5,7 49,0 6 015 -668 5 391 

Stálá aktiva 64,9 22,1 166,0 528 297 2 721 

Oběžná aktiva 113,1 -9,4 28,5 5 482 -976 2 669 

Ostatní aktiva 125,0 122,2 5,0 5 11 1 

PASIVA 106,2 -5,7 49,0 6 015 -668 5 391 

Vlastní kapitál 130,7 18,6 26,9 2 880 943 1 624 

Cizí zdroje 89,8 -12,1 48,1 3 055 -783 2 729 

Ostatní pasiva 129,0 -583,1 -151,3 80 -828 1 038 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 
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Graf 4.1: Položky rozvahy na straně aktiv 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

 Celková suma aktiv neměla ve sledovaném období stálou tendenci. V roce 2008 suma 

aktiv vzrostla oproti předchozímu roku přibližně o 106 %. Nejvíce se na této změně podílel 

nárůst oběžných aktiv. Naproti tomu, v roce 2009 suma aktiv oproti předešlému období klesla 

o 5,7 %, což bylo způsobeno poklesem oběžných aktiv, napříč tomu, že suma stálých i ostatních 

aktiv rostla. V posledním sledovaném období, v roce 2010, se celková suma aktiv díky nárůstu 

jak stálých, tak i oběžných aktiv opět zvýšila, a to o 49 %. Pozitivní je rostoucí trend stálých 

aktiv. Z analýzy také vyplývá, že je nutné zaměřit se na snížení krátkodobých pohledávek, 

jejichž hodnota je poměrně vysoká. Lze toho docílit např. stanovením sankcí za pozdní splácení. 

 

Graf 4.2: Položky rozvahy na straně pasiv 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 
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 Celková suma pasiv a její vývoj rovnající se vývoji celkové sumy aktiv dokazuje, že byl 

dodržen bilanční princip rozvahy.  

 Nárůst pasiv v roce 2008 byl způsoben kladnou změnou všech jejich výše zmiňovaných 

dílčích položek. Pokles celkové sumy pasiv v roce 2009 byl způsoben nejen snížením sumy 

cizích zdrojů, ale i ostatních pasiv, která meziročně klesla o celých 583 %. Na opětovném 

zvýšení sumy pasiv v roce 2010 se podílel zejména nárůst cizích zdrojů, konkrétně 

krátkodobých závazků. 

 

b. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tab. 4.2: Horizontální analýza výsledovky 

Položka 
Relativní změna (v %) Absolutní změna (v tis. Kč) 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008-2007 2009-2008 2010-2009 

Tržby za prodej zboží 107,9 17,1 13,6 25 791 8 497 7 891 

Provozní VH 57,3 -63,3 43,5 1 746 -3,33 765 

Finanční VH -903,4 30,2 27,8 -533 179 115 

Mimořádný VH  -100  1 -1 0 

VH za běžnou činnost 39,6 -67,2 72,3 817 -1 936 682 

VH za účetní období 39,5 -67,3 72,3 816 -1 937 682 

VZ před zdaněním 40,7 -68,0 65,3 1 215 -2 856 880 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

 

 V tabulce 4.2 lze vidět, že tržby za prodej zboží ve sledovaném období jen rostly. 

Nejvyšší meziroční nárůst byl mezi rokem 2007 a 2008, kdy relativní změna byla necelých 108 

%.  

Výsledek hospodaření za účetní období přesto neměl jen rostoucí tendenci. Firma 

vykazovala nejvyšší zisk v roce 2008 ve výši 2 880 tis. Kč, což bylo o téměř 40 % více než 

v předchozím roce. V roce 2009 však výsledek hospodaření klesl o necelých 70 % na 943 tis. 

Kč, což byl nejnižší zisk za sledované období. V posledním období byla tendence opět rostoucí 

a výsledek hospodaření vzrostl přibližně o 65%. 

Výsledek hospodaření za účetní období byl do velké míry ovlivňován provozním 

výsledkem hospodaření, a proto byl trend jejich vývoje podobný.  

I přes to, že v roce 2007 se už finanční výsledek hospodaření pohyboval v záporných 

hodnotách, v roce 2008 ještě poklesl o celých 903 %. V letech 2008 – 2010 měl finanční VH 

sice rostoucí trend, avšak jeho hodnota zůstala v celém sledovaném období záporná. 
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Mimořádný hospodářský výsledek ve sledovaném období vznikl pouze v roce 2008, a 

to ve výši 1 tis. Kč.  

 Z analýzy vyplývá, že by se měl podnik snažit snižovat náklady, které měly ve 

sledovaném období rostoucí trend a snažit se z posledních dvou let analyzovaného období 

udržet rostoucí trend provozního výsledku hospodaření. 

 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

 Vertikální analýza zjišťuje podíl jednotlivých majetkových složek na celkových 

aktivech a podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech. Tabulka 4.3 je pouze 

zkrácenou verzí vertikální analýzy, která je vhodná pro komparaci, detailnější vertikální 

analýza se nachází v příloze č. 4. 

 

Tab. 4.3: Vertikální analýza rozvahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

 

 Struktura aktiv je tvořena stálými aktivy, oběžnými aktivy a aktivy ostatními. Největší 

část aktiv tvořila aktiva oběžná, jejich podíl na celkových aktivech se v průběhu sledovaného 

období pohyboval okolo 80 %. Přitom průměrně asi 70 % oběžných aktiv zaujímaly krátkodobé 

pohledávky. Naopak ostatní aktiva byla pouze nepatrnou položkou (přibližně 0,1 %). Stálá 

aktiva byla tvořena pouze dlouhodobým hmotným majetkem. Jejich podíl na aktivech v letech 

2007 – 2009 kolísal okolo 14 %, avšak v roce 2010 vzrostl na necelých 27 %. 

 Strukturu pasiv tvoří vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva. V letech 2007, 2008 a 

2010 měl větší podíl na celkových pasivech cizí kapitál, největší v roce 2007, a to 60 %. Pouze 

v roce 2009 měl větší podíl kapitál vlastní (54,7 %), ale jen o necelé 3 % oproti cizím zdrojům. 

Tento pozitivní výkyv vznikl díky nárůstu výsledku hospodaření minulých let, a také díky 

Položka 
Podíl na bilanční sumě (v %) 

2007 2008 2009 2010 

AKTIVA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Stálá aktiva 14,4 11,5 14,9 26,6 

Oběžná aktiva 85,6 88,4 84,9 73,3 

Ostatní aktiva 0,1 0,1 0,2 0,1 

PASIVA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vlastní kapitál 38,9 43,5 54,7 46,6 

Cizí kapitál 60,0 55,3 51,5 51,2 

Ostatní pasiva 1,1 1,2 -6,2 2,1 
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poklesu ostatních pasiv do záporných hodnot. Ostatní pasiva nepřekročila za celé sledované 

období hranici 2,1 %. 

 

4.1.3 Analýza poměrovými ukazateli 

 Následuje analýza za pomocí poměrových ukazatelů, konkrétně ukazatelů likvidity, 

rentability, zadluženosti a aktivity. 

 

4.1.3.1 Ukazatele likvidity 

 Mezi ukazatele likvidity se řadí likvidita okamžitá, pohotová a běžná. Hodnoty a jejich 

vývoj ve sledovaném období je u těchto ukazatelů zachycen v tabulce 4.4 a grafu 4.3. 

 

Tab. 4.4: Ukazatele likvidity 

Ukazatel Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita (2.4) 0,16 0,30 0,44 0,08 

Pohotová likvidita (2.5) 1,66 1,83 2,60 2,17 

Běžná likvidita (2.6) 1,71 1,94 2,60 2,23 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

  

 Dle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu je doporučené rozmezí hodnot pro 

okamžitou likviditu 0,2 – 1,1, kde hodnota 0,2 je už kritická. V tabulce 4.4 je vidět, že těchto 

doporučených hodnot dosáhla společnost pouze v letech 2008 a 2009. Naopak v letech 2007 a 

2010 byly hodnoty pod kritickou hranici 0,2, což znamená, že v těchto letech nebyly krátkodobé 

závazky kryty pohotovostními prostředky. 

 Ideální hodnota pohotové likvidity je 1, což značí, že společnost je schopná dostát 

svých závazků, aniž by musela prodat zásoby. Případně může být až 1,5. Hodnota tohoto 

ukazatele byla ve všech letech analyzovaného období vyšší, než jsou doporučené hodnoty. To 

je pozitivní informací pro věřitele. 

 Pro běžnou likviditu platí, že její hodnoty by měly být v rozmezí 1,5 – 2,5. Hodnoty 

tohoto ukazatele se ve sledovaném období pohybovaly v doporučených hodnotách, vyjma roku 

2009, kdy byla hodnota vyšší, což bylo způsobeno poklesem krátkodobých závazků.  

Z analýzy ukazatelů likvidity vyplývá, že společnost byla schopna dostát svých 

splatných závazků, kdyby všechna svá oběžná aktiva proměnila na peněžní prostředky. 

Společnost disponuje velkým množstvím oběžných aktiv, která jsou však z většiny vázána 

v krátkodobých závazcích, což pro společnost není efektivní. Kdyby společnost stanovila 
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sankce za pozdní splácení a pokusila se tak snížit hodnotu těchto závazků, mohla by aktiva 

investovat a dosáhnout tak úroku. 

   

Graf 4.3: Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

4.1.3.2 Ukazatele rentability 

 Mezi ukazatele rentability patří rentabilita aktiv, celkového investovaného kapitálu, 

vlastního kapitálu a tržeb. Jejich hodnoty a vývoj jsou zachyceny v tabulce 4.5 a grafu 4.4. 

 

Tab. 4.5: Ukazatele rentability  

Ukazatel (v %) Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv (ROA) (2.7) 52,74 35,98 12,23 13,58 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) (2.9) 107,71 67,58 16,62 20,91 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) (2.10) 93,69 56,66 15,65 21,24 

Rentabilita tržeb (ROS) (2.12) 8,64 5,80 1,62 2,46 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

 

 Rentabilita aktiv měří výnosnost aktiv podniku. Pro firmu je lepší co největší hodnota 

tohoto ukazatele. Nejvyšší hodnoty dosáhla společnost v roce 2007, dále hodnota tohoto 

ukazatele do roku 2009 klesala, v roce 2010 jen mírně stoupla. 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu by měla mít v čase rostoucí tendenci. 

Jak lze vidět v tabulce 4.5, v analyzovaném období tomu tak nebylo. V letech 2007 – 2009 byl 

trend klesající, hodnota klesla z necelých 108 % na pouhých 16,62 %. Může za to každoročně 

nižší hodnota zisku a růst dlouhodobých zdrojů. V roce 2010 došlo jen k mírnému nárůstu na 

necelých 21 %. 
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Rentabilita vlastního kapitálu určuje, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč 

investovaného kapitálu. Nejvyšší výnosnosti vlastních zdrojů bylo dosaženo v roce 2007, a to 

necelých 94 %, dále do roku 2009 hodnoty klesaly.  

Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. 

Velikost zisku a zvyšování hodnot druhého ukazatele u jednotlivých ukazatelů rentability je 

důvodem toho, že trend tohoto ukazatele byl ve sledovaném období stejný jako u předchozích 

ukazatelů rentability. To značí, že nejvyšší hodnoty (8,64 %) bylo dosaženo opět v roce 2007.

  

Graf 4.4: Ukazatele rentability  

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

4.1.3.3 Ukazatele zadluženosti 

 Hodnoty v tabulce 4.6 a trend těchto hodnot zachycený v grafu 4.5 patří ukazatelům 

zadluženosti, kterými jsou celková zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu a míra 

samofinancování. 

 

Tab. 4.6: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost (v %) (2.14) 60,02 55,27 51,51 51,22 

Zadluženost vlastního kapitálu (v %) (2.15) 154,38 127,01 94,14 109,83 

Míra samofinancování (v %) (2.16) 38,88 43,52 54,72 46,63 

Úrokové krytí (2.17) 0 0 15,66 25,02 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 
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 U celkové zadluženosti platí, že čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Celková zadluženost společnosti BONO auto a.s. měla ve sledovaném období klesající trend, 

její nejvyšší hodnota byla 60,02 % v roce 2007 a nejnižší 51,22 % v roce 2010. 

 U stabilních společností by se výše ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu měla 

pohybovat přibližně od 80 % do 120 %.  V tomto rozmezí se společnost pohybovala v letech 

2009 a 2010. Nejvyšší hodnota analyzovaného období byla 154,38 % v roce 2007. 

 Míra samofinancování ukazuje, do jaké míry jsou aktiva podniku financována 

vlastním kapitálem. (Rejnuš, 2014) Hodnota tohoto ukazatele větší než 40 % charakterizuje 

příznivou situaci. Společnost nedosáhla daných 40 % pouze v roce 2007, hodnota se však 

pohybovala velmi blízko této hranice. V roce 2009 byla aktiva financována z necelých 55 % 

vlastním kapitálem, což je ve sledovaném období nejvyšší hodnota.  

 Úrokové krytí říká, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Doporučená je minimálně třikrát 

větší hodnota zisku oproti úrokům. Tento ukazatel lze, u společnosti BONO auto a.s., uplatnit 

pouze v letech 2009 a 2010. V předchozích letech byly nákladové úroky nulové. V roce 2009 

byl zisk téměř šestnáctkrát vyšší než úroky a v roce 2010 byl zisk vyšší dokonce pětadvacetkrát.  

 

Graf 4.5: Ukazatele zadluženosti  

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

4.1.3.4 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktiv se dělí na ukazatele obratu (obrat aktiv, dlouhodobého majetku, zásob) 

a ukazatele doby obratu (doba obratu pohledávek, závazků či zásob). Tabulka 4.7 obsahuje 

hodnoty těchto ukazatelů ve sledovaném období a vývoj těchto hodnot je zobrazen v grafech 

4.6 a 4.7. 
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Tab. 4.7: Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Obrat aktiv (2.18) 4,2 5,3 5,3 4,0 

Obrat dlouhodobého majetku (2.19) 29,4 37,0 35,5 15,2 

Obrat zásob (2.20) 174,5 85,1 3232,8 235,2 

Doba obratu krátkodobých pohledávek (dny) (2.22) 59,7 59,0 48,1 61,5 

Doba obratu krátkodobých závazků (dny) (2.23) 42,6 38,5 22,2 29,4 

Doba obratu zásob (dny) (2.21) 2,1 4,2 0,1 1,5 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

  

Obrat aktiv udává, kolikrát se aktiva za rok obrátí v tržbách. Čím je ukazatel vyšší, tím 

efektivněji podnik svůj majetek využívá. Nejefektivněji svůj majetek společnost využívala 

v roce 2009, kdy se aktiva obrátila v tržbách 5,3krát za rok. 

 Obrat dlouhodobého majetku vyjadřuje, kolikrát za jeden rok se dlouhodobý majetek 

přemění v tržby. Nejvyšší byla hodnota tohoto ukazatele v roce 2008, kdy se dlouhodobý 

majetek přeměnil v tržby 37krát za rok. Nejnižší hodnota byla v roce 2010, a to 15,2. 

 Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát během jednoho roku je každá položka zásob 

prodána a znovu přijata na sklad. Aby byly zásoby využívány efektivně, měl by mít tento 

ukazatel rostoucí trend. U společnosti BONO auto a.s. byl ve sledovaném období trend velmi 

kolísavý. V roce 2008 klesla hodnota tohoto ukazatele z 174,5 (rok 2007) na 85,1. 

V následujícím roce došlo k razantnímu navýšení na 3232,8. Rok 2010 značí opětovný pokles 

na 235,2. 

 

Graf 4.6: Ukazatele obratu 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 
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 Doba obratu krátkodobých pohledávek udává, za jak dlouho jsou v průměru 

pohledávky splaceny. V roce 2009 byla tato doba nejkratší a to 48,1 dní, naopak nejdelší byla 

průměrná doba splácení pohledávek v roce 2010, a to 61,5 dne. 

 Doba obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho jsou oběžná aktiva průměrně vázána ve formě 

zásob. Obecně platí, že čím kratší je doba obratu zásob, tím je situace lepší. Dle tabulky 4.7 

byla situace ve společnosti BONO auto a.s. velmi dobrá. Nejkratší dobou obratu zásob ve 

sledovaném období bylo 0,1 dne v roce 2009. Nejvyšší, ale stále nízkou hodnotou bylo něco 

málo přes 4 dny v roce 2008. 

 Doba obratu krátkodobých závazků vypovídá o tom, jak rychle jsou v průměru 

spláceny krátkodobé závazky firmy. Doba obratu krátkodobých závazků by měla být delší než 

doba obratu krátkodobých pohledávek, což v tomto případě dle tabulky 4.7 není splněno. Ve 

sledovaném období byla nejkratší průměrná doba splácení závazků cca 22 dnů v roce 2009. 

V roce 2007 byla tato doba nejdelší, a to necelých 43 dnů. 

 

Graf 4.7: Ukazatele doby obratu  

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

4.1.4 IN model – index důvěryhodnosti 

  

Index důvěryhodnosti patří mezi bankrotní modely, které mají za úkol zjistit, zda daná 

společnost směřuje k bankrotu, či naopak tvoří hodnotu. V tabulce 4.8 jsou zachyceny výsledné 

hodnoty indexu důvěryhodnosti pro společnost BONO auto a.s. v jednotlivých letech 

sledovaného období. 
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Tab. 4.8: Index důvěryhodnosti  

 Vzorec 2007 2008 2009 2010 

IN05 (2.24) 3,35 2,73 4,04 2,44 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

 

 Nejlepším výsledkem tohoto modelu je, když firma tvoří hodnotu, to znamená, že 

hodnota tohoto indexu musí být větší než 1,6. Jak je zřejmé z tabulky 4.8, společnost BONO 

auto a.s. ve sledovaném období, na základě modelu IN05, vytvářela hodnotu. Jinak řečeno, tato 

společnost nespěje k bankrotu. 

 

 Společnost BONO auto a.s. vykazuje i přes vysokou celkovou zadluženost dobrou 

finanční situaci. Po celé analyzované období vytvářela hodnotu, byla ve zdravé míře likvidní, 

výnosnost jednotlivého kapitálu i aktiv byla zejména v prvních dvou letech poměrně vysoká. 

 

4.2 Finanční analýza společnosti LXM Group a.s. 

  

Tato podkapitola je věnována finanční analýze společnosti LXM Group a.s. za období 

let 2007 – 2010. 

 

4.2.1 Horizontální analýza rozvahy 

  

Tabulka 4.9 je zkrácenou verzí horizontální analýzy rozvahy společnosti LXM Group 

a.s. vhodnou pro komparaci. Horizontální analýza zobrazující všechny položky rozvahy se 

nachází v příloze č. 8. 

 

Tab. 4.9: Horizontální analýza rozvahy  

Položka 
Relativní změna (v %) Absolutní změna (v tis. Kč) 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008-2007 2009-2008 2010-2009 

AKTIVA 23,5 -32,3 7,4 5 369 -9 106 1 418 

Stálá aktiva -16,4 -2,1 2,4 -816 -86 99 

Oběžná aktiva 34,6 -37,5 8,8 6 185 -9 020 1 319 

PASIVA 23,5 -32,3 7,4 5 369 -9 106 1 418 

Vlastní kapitál 130,7 18,6 26,9 2 880 943 1 624 

Cizí zdroje 22,3 -37,2 2,9 4 826 -9 856 489 

Ostatní pasiva 14,1 119,7 27,1 59 57 283 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 
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Graf 4.8: Položky rozvahy na straně aktiv 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

Celková suma aktiv dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2008, kdy oproti předchozímu roku 

stoupla o 23,5 % na 28 197 tis. Kč. To bylo způsobeno nárůstem oběžných aktiv, konkrétně 

pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Stálá aktiva klesla o 16,4 %. V následujícím 

roce však suma celkových aktiv klesla o 32,3 %, a to díky poklesu oběžných aktiv, zejména 

pohledávek. V roce 2010 se hodnota aktiv sice zvýšila, ale pouze o 7,4 % nárůstem 

krátkodobého finančního majetku. 

 

Graf 4.9: Položky rozvahy na straně pasiv 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

 Suma pasiv dosahovala ve sledovaném období stejných hodnot jako aktiva, i zde bylo 

dodrženo bilanční pravidlo rozvahy. Meziroční růst celkových pasiv mezi roky 2007 a 2008 

měly na svědomí všechny dílčí položky, u cizích zdrojů došlo k navýšení dlouhodobých a 

krátkodobých úvěrů ale i krátkodobých závazků. Meziroční pokles krátkodobých závazků mezi 

roky 2008 a 2009 o 46 % byl důvodem poklesu sumy celkových pasiv. Její opětovný nárůst 

v roce 2010 byl způsoben růstem vlastních zdrojů, krátkodobých závazků a ostatních pasiv. 
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4.2.2 Vertikální analýza rozvahy 

 Tabulka 4.10 je zjednodušenou verzí vertikální analýzy společnosti LXM Group a.s., 

která je vhodnější pro srovnávání se společností BONO auto a.s. Detailnější verze je k dispozici 

v příloze č. 9. 

 

Tab. 4.10: Vertikální analýza rozvahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

 

 Aktiva společnosti LXM Group a.s. byla tvořena aktivy stálými a oběžnými. Právě 

aktiva oběžná tvořila většinu celkových aktiv. Největší podíl zaujímala oběžná aktiva v roce 

2008, a to 85,3 %, z toho 37 % tvořily krátkodobé pohledávky. Nejmenší podíl oběžných aktiv 

za sledované období činil 71,6 % v roce 2010. Z toho největší část tvořily opět pohledávky 

(28,6 %). Společnost by se měla snažit snížit hodnotu krátkodobých pohledávek, např. 

zavedením pokut za pozdní splácení. Ani výše zásob není efektivní, vzhledem k tomu, že 

zásoby jsou nejméně likvidní částí oběžného majetku. 

 Pasiva společnosti se skládala z vlastních zdrojů, cizích zdrojů a ostatních pasiv. Podíl 

vlastních zdrojů na celkových pasivech se sice během sledovaného období zvyšoval, avšak 

v roce 2010 to bylo pouhých 10,1 %. Zvyšování podílu vlastních zdrojů, ale i ostatních pasiv 

bylo příčinou snižování podílu cizích zdrojů na celkových pasivech. V roce 2007 byla celková 

pasiva tvořena z 94,8 % cizími zdroji, z toho přibližně 67 % tvořily krátkodobé závazky. V roce 

2010 byl podíl cizích zdrojů nejmenší, ale stále činil 83,4 % celkových pasiv. Největší část 

cizích zdrojů stále zaujímaly krátkodobé závazky. Pozitivní je klesající trend krátkodobých i 

dlouhodobých úvěrů. Společnost by se však měla snažit o snížení krátkodobých závazků, právě 

např. formou snížení krátkodobých pohledávek. 

Položka 
Podíl na bilanční sumě (v %) 

2007 2008 2009 2010 

AKTIVA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Stálá aktiva 21,7 14,7 21,3 18,2 

Oběžná aktiva 78,3 85,3 78,7 71,6 

PASIVA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vlastní kapitál 3,4 4,4 7,5 10,1 

Cizí kapitál 94,8 93,9 87,0 83,4 

Ostatní pasiva 1,8 2,1 4,6 5,8 
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4.2.3 Analýza poměrovými ukazateli 

 Finanční analýza s použitím poměrových ukazatelů zahrnuje u společnosti LXM Group 

a.s. ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. 

 

4.2.3.1 Ukazatele likvidity 

 Tabulka a graf 4.11 zachycují hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity a jejich vývoj. 

 

Tab. 4.11: Ukazatele likvidity 

Ukazatel Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita (2.4) 0,21 0,21 0,32 0,32 

Pohotová likvidita (2.5) 0,68 0,76 1,02 1,01 

Běžná likvidita (2.6) 1,16 1,29 1,49 1,42 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

 

 Ve sledovaném období nebyla kritická hranice 0,2 pro okamžitou likviditu překročena, 

avšak v letech 2007 a 2008 se hodnota tohoto ukazatele pohybovala jen těsně nad ní. 

V následujících letech už byla hodnota sice vyšší, ale stále se pohybovala okolo spodní hranice 

doporučeného rozmezí. 

 Velmi blízko ideální hodnoty 1 se pohotová likvidita společnosti pohybovala v letech 

2009 a 2010. V letech 2007 a 2008 byla hodnota nižší, což není příznivou informací pro věřitele. 

 Hodnoty běžné likvidity se ve sledovaném období pohybovaly pod spodní hranicí 

doporučeného rozmezí (1,5 – 2,5). Což bylo způsobeno vysokou hodnotou krátkodobých 

závazků. Firma by se měla pokusit o jejich snížení. 

Pozitivní informací pro společnost je, že ve všech letech byla hodnota vyšší než 1, to 

znamená, že kdyby společnost proměnila všechna svá oběžná aktiva na hotovost, byla by 

schopna splatit všechny své krátkodobé závazky. 
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Graf 4.10: Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

4.2.3.2 Ukazatele rentability 

 U společnosti LXM Group a.s. lze na základě dostupných položek výkazu zisku a ztráty 

operovat pouze s rentabilitou aktiv a celkového investovaného kapitálu. Jejich hodnoty jsou 

zaznamenány v tabulce 4.12 a pro přehlednost je vývoj těchto hodnot zakreslen do grafu 4.11. 

 

Tab. 4.12: Ukazatele rentability  

Ukazatel (v %) Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv (ROA) (2.7) -4,99 2,00 2,33 2,41 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) (2.9) -20,34 7,30 6,76 7,43 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

 

 V prvním sledovaném roce se hodnota rentability aktiv pohybovala v záporných 

hodnotách, protože podnik toho roku vykazoval ztrátu. Z grafu 4.11 je patrné, že v následujících 

letech byly hodnoty již kladné a měly rostoucí trend.  

 Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu by měl mít rostoucí tendenci. 

V grafu 4.11 lze vidět, že v celém sledovaném období tomu tak nebylo. K poklesu však došlo 

pouze v roce 2009. Tento pokles byl způsoben jak menší hodnotou zisku tak i dlouhodobých 

zdrojů, konkrétně dlouhodobých úvěrů.  
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Graf 4.11: Ukazatele rentability 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

4.2.3.3 Ukazatele zadluženosti 

  Tabulka 4.13 udává hodnoty ukazatelů zadluženosti, konkrétně celkové zadluženosti, 

zadluženosti vlastního kapitálu, míry samofinancování a úrokového krytí. Trend těchto 

ukazatelů ve sledovém období je, mimo ukazatel míry samofinancování, zakreslen v grafu 4.12. 

 

Tab. 4.13: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost (v %) (2.14) 94,80 93,86 87,01 83,38 

Zadluženost vlastního kapitálu (v %) (2.15) 2 810,52 2 110,61 1 158,37 822,12 

Míra samofinancování (v %) (2.16) 3,377 4,45 7,51 10,14 

Úrokové krytí (2.17) -1,59 0,81 0,75 0,71 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

 

 Celková zadluženost měla ve sledovaném období sice klesající tendenci, avšak její 

hodnoty byly velmi vysoké. Společnost vykazovala nejvyšší zadluženost v roce 2007 a to 94,8 

%. V roce 2010 byla hodnota celkové zadluženosti sice nejnižší za sledované období, ale stále 

vysoká, a to necelých 84 %.  

 Společnost LXM Group a.s. vykazovala ve sledovaném období mnohonásobně vyšší 

hodnoty zadluženosti vlastního kapitálu, než jsou obvyklé pro stabilní společnost (80 – 120 

%). Trend tohoto ukazatele byl sice klesající, ale hodnoty byly extrémně vysoké. V roce 2007 

měla společnost vlastní kapitál zadlužený na téměř 2811 %, v roce 2010 na necelých 823 % 

procent. 

 Hodnoty míry samofinancování měly v analyzovaném období rostoucí tendenci. 

V roce 2010 tak bylo 10,14 % aktiv financováno vlastním kapitálem společnosti. I přes rostoucí 
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trend ale tento ukazatel ukazuje nepříznivou finanční situaci podniku, doporučovaná hodnota 

míry samofinancování je hodnota větší než 40 %. 

 Doporučené hodnoty úrokového krytí, kdy zisk by měl být minimálně třikrát větší než 

úroky, společnost LXM Group a.s. ve sledovaném období nedosáhla. V roce 2007 byla hodnota 

tohoto ukazatele díky ztrátě dokonce záporná. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2008, 

avšak nákladové úroky byly stále vyšší než dosažený zisk. 

 Jednou z položek zadluženosti je cizí kapitál. Největší část cizího kapitálu byla tvořena 

krátkodobými závazky a krátkodobými úvěry. Lze tedy tvrdit, že velkou část celkové 

zadluženosti společnosti tvořila zadluženost krátkodobá. 

 

Graf 4.12: Ukazatele zadluženosti 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

4.2.3.4 Ukazatele aktivity 

 Hodnoty ukazatelů aktivity, a to jak ukazatelů obratu, tak i ukazatelů doby obratu, jsou 

zaznamenány v tabulce 4.14. Graf 4.13 zobrazuje pouze vývoj ukazatelů obratu a vývoj 

ukazatelů doby obratu je zakreslen v následujícím grafu 4.14. 

 

Tab. 4.14: Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 2007 2008 2009 2010 

Obrat aktiv (2.18) 2,5 2,2 2,9 3,3 

Obrat dlouhodobého majetku (2.19) 11,5 14,9 13,8 16,1 

Obrat zásob (2.20) 7,6 6,2 11,8 14,0 

Doba obratu krátkodobých pohledávek (dny) (2.22) 46,0 59,5 45,3 35,2 

Doba obratu krátkodobých závazků (dny) (2.23) 97,1 108,9 64,6 62,0 

Doba obratu zásob (dny) (2.21) 47,1 57,8 30,5 25,6 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 
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 Nejvyšší hodnoty obratu aktiv bylo dosaženo v roce 2010, kdy se aktiva obrátila 

v tržbách 3,3krát. Oproti roku 2009 tržby v tomto roce narostly o větší částku než aktiva. 

Nejnižší byla hodnota v roce 2008, a to 2,2. 

 Ve sledovaném období byla hodnota obratu dlouhodobého majetku nejvyšší v roce 

2010, kdy se dlouhodobý majetek přeměnil v tržby přibližně 16krát. Naopak hodnota 11,5 

v roce 2007 byla za analyzované období nejnižší. 

 Pro efektivní využívání zásob by měl mít ukazatel obratu zásob rostoucí trend. V roce 

2008 sice došlo k poklesu hodnoty tohoto ukazatele na 6,2 oproti roku 2007, avšak v letech 

2008 – 2011 byl trend již rostoucí.  

 

Graf 4.13: Ukazatele obratu 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

 Doba obratu krátkodobých pohledávek říká, za jak dlouho jsou v průměru 

pohledávky splaceny. Nejkratší průměrnou dobou splácení pohledávek bylo přibližně 35 dnů, 

a to v roce 2010. Naopak v roce 2008 byla doba splácení pohledávek nejdelší, v průměru 59,5 

dne. 

 Kratší doba obratu zásob značí lepší situaci. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 

2010, kdy doba obratu zásob činila 25,6 dnů. Naopak nejvyšší, 57,8 dnů, byla v roce 2008. 

 Doba obratu krátkodobých závazků je průměrná doba splácení krátkodobých 

závazků společnosti a měla by být delší než doba obratu krátkodobých pohledávek. Z grafu 

4.14 je patrné, že u společnosti LXM Group a.s. tomu tak bylo. Nejkratší průměrnou dobou 

splácení krátkodobých závazků bylo 62 dnů v roce 2010, nejdelší pak téměř 109 dnů v roce 

2008. 
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Graf 4.14: Ukazatele doby obratu 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

4.2.4 IN model – Index důvěryhodnosti 

 IN model je bankrotním modelem, jehož pomocí lze identifikovat varovné signály, které 

značí, že společnost spěje k bankrotu. IN model aplikovaný na společnost LXM Group a.s. 

zobrazuje tabulka 4.15. 

 

Tab. 4.15: Index důvěryhodnosti 

 Vzorec 2007 2008 2009 2010 

IN05 (2.25) 0,49 0,80 0,98 1,06 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní výpočty 

  

Společnost LXM Group a.s. vykazovala v roce 2007 hodnotu tohoto indexu 0,49 a 

v roce 2008 hodnotu 0,8. Teorie říká, že pokud je hodnota tohoto indexu menší než 0,9, 

společnost spěje k bankrotu. Jak je ale možné vidět v tabulce č. 4.15, hodnota tohoto indexu 

měla rostoucí trend, a proto v následujících dvou letech analyzovaného období se už společnost 

pohybovala v tzv. „šedé zóně“, kterou jsou hodnoty v intervalu 0,9 – 1,6. Znamená to, že 

společnost sice k bankrotu nespěje, ale ani nevytváří hodnotu. 

 

Společnost LXM Group a.s. už tak dobrou finanční situaci nevykazuje. Ve sledovaném 

období nevytvářela hodnotu. Společnost je sice likvidní, ale doporučených hodnot nedosáhla. 

Pozitivní je, že doba splácení pohledávek je kratší než doba splácení závazků, avšak obě tyto 

průměrné doby vyžadují zkrácení. Výnosnost aktiv i celkového úplatného kapitálu se 

pohybovala ve velmi nízkých hodnotách. Zadluženost sice není tak vysoká, jako u předchozí 

společnosti, ale také je z největší části tvořena právě krátkodobými závazky. 
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5. Komparace 

  

V této kapitole budou srovnány vybrané poměrové ukazatele finanční analýzy, a také 

bankrotní model IN společností BONO auto a.s. a LXM Group a.s. Poměrové ukazatele, které 

budou komparovány, byly vybrány na základě mého uvážení vzhledem k jejich vypovídací 

schopnosti. 

 

Graf 5.1: Komparace běžné likvidity 

 

 Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

 Ukazatel běžné likvidity se u obou společností v analyzovaném období pohyboval nad 

hodnotou 1, a to znamená, že kdyby společnosti přeměnily všechna svá oběžná aktiva na 

peněžní prostředky, byly by schopny splatit své krátkodobé závazky. I když u tohoto ukazatele 

platí, že čím větší je jeho hodnota, tím nižší je riziko platební neschopnosti společnosti, 

doporučené hodnoty pro tento ukazatel jsou v rozmezí 1,5 – 2,5. V těchto hodnotách se 

společnosti BONO auto a.s. pohybovala v letech 2007, 2008 a 2010. V roce 2009 byla hodnota 

vyšší než doporučovaná. Bylo to způsobeno poklesem hodnoty krátkodobých závazků. 

Společnost LXM Group a.s. těchto doporučených hodnot ve sledovaném období nedosáhla. Co 

se tedy běžné likvidity týče, byla na tom lépe společnost BONO auto a.s. Bylo to způsobeno 

tím, že u této společnosti tvoří krátkodobé závazky menší část oběžných aktiv, než u společnosti 

LXM Group a.s. 
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Graf 5.2: Komparace rentability aktiv  

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

 Rentabilita aktiv ukazuje, do jaké míry se společnosti daří z dostupných aktiv generovat 

zisk. Pro výnosnost aktiv je vhodná co nejvyšší výsledná hodnota. U společnosti BONO auto 

a.s. byla nejvyšší hodnota tohoto ukazatele v roce 2007, a to 52,71 %. Oproti tomu u společnosti 

LXM Group a.s. byla nejvyšší hodnota rentability aktiv pouhých 2,41 % v roce 2010. Ukazatel 

výnosnosti aktiv je významný zejména pro finančního ředitele společnosti. 

 

Graf 5.3: Komparace celkové zadluženosti  

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

 

 Vyšší hodnota celkové zadluženosti značí vyšší riziko pro věřitele. Míra tohoto 

ukazatele měla sice u obou společností klesající tendenci, avšak společnost BONO auto a.s. 

byla v roce 2007 zadlužena na téměř 95 % oproti společnosti LXM Group a.s., která byla 

zadlužena „jen“ na 60 %. U společnosti BONO auto a.s. nebyl tento klesající trend způsoben 

poklesem cizího kapitálu, naopak hodnota cizího kapitálu se zvyšovala, stejně tak, jen větší 

rychlostí, rostla hodnota aktiv. Také u společnosti LXM Group a.s. byl pokles způsoben 

rychlejší změnou aktiv oproti vlastnímu kapitálu, přičemž trend aktiv i cizího kapitálu byl stejný 

– velmi kolísavý. U obou společností tvořily velkou většinu cizího kapitálu krátkodobé 

52,71

35,98

12,23 13,58

-4,99
2 2,33 2,41

-10

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010

%

BONO Auto a.s. LXM Group a.s.

60,02
55,27

51,51 51,22

94,8 93,86
87,01

83,38

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010

%

BONO Auto a.s. LXM Group a.s.



50 

 

závazky. Dříve zmíněným snížením hodnoty pohledávek, za pomocí uložení sankcí, by mohli 

společnosti získat finanční prostředky pro splácení svých krátkodobých závazků a snížit tak 

svou celkovou zadluženost. 

 

Graf 5.4: Komparace doby obratu krátkodobých pohledávek 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 

  

V roce 2010 byla, u společnosti BONO auto a.s., průměrná doba splácení pohledávek 

nejvyšší za sledované období a to 61,5 dne. Ve stejném roce, ale u druhé společnosti, byla 

průměrná doba obratu pohledávek nejnižší za dané období. Bylo to 35 dní. Zajímavostí je, že 

v roce 2008 byly pohledávky u obou společností průměrně spláceny za cca 59 dní. Společnost 

LXM Group je na tom ve splácení pohledávek sice lépe, ale obě společnosti by se měly snažit 

o zkrácení průměrné doby splácení. 

  

Graf 5.5: Komparace doby obratu krátkodobých závazků  

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 
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 Průměrná doba splácení krátkodobých závazků by měla být delší než u splácení 

pohledávek. U společnosti BONO auto a.s. tomu tak ve sledovaném období, na rozdíl od 

společnosti LXM Group a.s. nebylo. Největší rozdíl mezi těmito společnostmi byl v roce 2008, 

kdy tento rozdíl činil přibližně 70 dní. Pro společnost je sice na jednu stranu výhodná co nejdelší 

doba splácení závazků, ale může dojít ke vzniku nákladů ve formě pokut a je-li hodnota 

krátkodobých závazků vysoká, může výrazně ovlivnit celkovou zadluženost společnosti, což, 

jak bylo dříve zmíněno, u těchto společností platí. 

 

Graf 5.6: Komparace modelu IN05 

 

Zdroj: data z finančních výkazů a vlastní tvorba 
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mnohem lépe, protože po celé analyzované období tvořila hodnotu. Naopak u společnosti LXM 

Group a.s. to v prvních dvou letech sledovaného období vypadalo, že by mohla spět k bankrotu, 

avšak trend hodnoty tohoto modelu je rostoucí, a tak se společnost v dalších dvou letech dostala 
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Společnost BONO auto a.s. disponuje dle komparace lepší finanční situací. V celém 

sledovaném období tvořila hodnotu, je likvidní ve správné míře. Její celková zadluženost je sice 

vysoká, ale z největší části je tvořena pouze krátkodobou zadlužeností. Také se této společnosti 

daří z dostupných aktiv generovat zisk do větší míry než u společnosti druhé. V čem je tato 

společnost horší, oproti společnosti LXM Group a.s., je průměrná doba splácení pohledávek, 

která je dost vysoká a dokonce vyšší než doba splácení závazků. Na to by se měla společnost 

zaměřit. 
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6. Návrhy a doporučení 

Tato kapitola bude věnována zhodnocení finanční analýzy společnosti BONO auto a.s. 

v letech 2007 – 2010 a návrhům a doporučením na základě této analýzy. Pro zpracování 

finanční analýzy byla využita rozvaha a výkaz zisku a ztráty této společnosti. Jako metody byly 

využity: vertikální a horizontální analýza finančních výkazů a analýza poměrovými ukazateli 

 

6.1 Společnost BONO auto a.s. 

 Za sledované období si společnost vedla nejlépe v roce 2008 a nejhůř na tom byla hned 

v roce 2009 což mohlo být způsobeno také celosvětovou hospodářskou krizí. 

 Dále bude pozornost věnována struktuře a vývoji jednotlivých položek finančních 

výkazů a na ně navazujícím poměrovým ukazatelům. 

Co se týče rozvahy, výše aktiv a pasiv měla rostoucí tendenci, až na výše zmiňovaný 

rok 2009, kdy jejich hodnota mírně klesla. Velkou většinu aktiv tvořila oběžná aktiva, která 

byla z největší části tvořena krátkodobými pohledávkami. V tomto případě je to nepříznivá 

situace, vzhledem k průměrné době splácení pohledávek. Pro zlepšení splácení pohledávek 

navrhuji využít smluvních pokut za pozdní splácení. Problematiku smluvních pokut řeší zákon 

č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění, konkrétně §2048 – §2052. Smluvní pokuta by se 

s narůstajícím prodlením zvyšovala a byla by tvořena procenty z dlužné částky. Intervaly pro 

jednotlivé procentní sazby by byly násobkem doby splatnosti dané pohledávky. Tabulka 6.1 

zobrazuje návrh řešení smluvních pokut v podobě procentních sazeb z dlužné částky. 

 

Tab. 6.1: Sazby pokut za pozdní splácení pohledávek (při době splatnosti pohledávky 30 dní) 

splaceno: sazba 

do 30 dnů 0 % 

31-60 dnů po splatnosti 5 % z dlužné částky 

61 – 90 dnů po splatnosti 10% z dlužné částky 

91 – 120 dnů po splatnosti 15 % z dlužné částky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále navrhuji, zejména u prioritních odběratelů, využití pozitivní motivace ve formě 

odměn za včasné splacení. Takovou odměnou může být například sleva z placené částky, když 

odběratel splatí pohledávku v první polovině doby splatnosti. Např. je-li vystavena faktura se 

splatností 30 dní a odběratel zaplatí do 15 dnů, bude mu vráceno 10 % z placené částky. Což 

ale může vyvolat náklady na převod peněžních prostředků. Proto je tato možnost vhodná pouze 

u malého množství odběratelů, a to také kvůli náročnosti na čas. Pokud by odběratel věděl 
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předem, že chce takovéto možnosti využít, byla by mu vystavena faktura se zkrácenou 

splatností na 15 dní a s 10% slevou. To by byla méně nákladná varianta. Další možnosti by 

mohlo být požadování zálohy.  

Novější formou pro řešení splácení pohledávek je úplatné postoupení pohledávek, tzv. 

faktoring. Společnost prodá pohledávku faktoringové společnosti, její cena je však snížena o 

diskont (poplatek inkasovaný faktoringovou společností). (Režňáková, 2010) Dobré je, že 

nejméně likvidní oběžná aktiva neboli zásoby, tvořily jen jejich malou část, na druhou stranu 

vysoce likvidní krátkodobý finanční majetek tvořil také jen malou část oběžných aktiv. I přes 

to se běžná likvidita této společnosti pohybovala v doporučených hodnotách.  

U pasiv byl téměř vyrovnaný poměr vlastních a cizích zdrojů. Vlastní kapitál byl ze 

začátku sledovaného období tvořen převážně výsledkem hospodaření běžného účetního období, 

postupem času hlavně výsledkem hospodaření minulých let. Cizí kapitál byl z větší části tvořen 

krátkodobými závazky, ale ty dlouhodobé v průběhu období rostly. Hodnota dlouhodobých 

cizích zdrojů by neměla být tolik navyšována a to z toho důvodu, že jsou dražší než ty 

krátkodobé a zvyšují zadluženost i náklady. Využívání krátkodobých závazků je výhodné, 

protože nevzniká úrok, jako u krátkodobých bankovních úvěrů. Tyto závazky je vhodné splácet, 

co nejpozději to jde a využívat tak peněžních prostředků, ale pro zachování dobrých vztahů 

s dodavateli nepřekračovat stanovenou lhůtu pro splacení. Pozdním splácením mohou 

vzniknout také náklady ve formě pokut. Zde by bylo ale potřeba krátkodobé závazky snížit, 

protože do značné míry ovlivňují celkovou zadluženost společnosti. Navrhuji toho docílit např. 

pomocí dříve zmíněného snížení krátkodobých pohledávek a tím získaných peněžních 

prostředků. 

Výsledek hospodaření, který je součástí výkazu zisku a ztráty měl kolísavou tendenci. 

V letech 2007 – 2008 se zvyšoval, přičemž v roce 2008 byl i přes hospodářskou krizi nejvyšší 

ve sledovaném období. V roce 2009 byl ještě nižší než v roce 2007, v dalším roce došlo zase 

k nárůstu. Tržby za prodej zboží měly příznivý rostoucí trend. Stejně tak ale rostly náklady. 

Snížení nákladů není nejjednodušší, je nutné sledovat ceny u dodavatelů. Navrhuji zjistit 

možnosti využití snížení cen, či množstevních slev. Další možností by mohlo být při výhodné 

ceně nakoupit zboží do zásoby. Tento postup je ale vhodný pouze u položek, jejichž obrat je 

rychlý, protože v zásobách jsou vázány peněžní prostředky. 
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6.2 Společnost LXM Group a.s. 

  

Také u společnosti LXM Group a.s. budou, právě v této kapitole, shrnuty a zhodnoceny 

výsledky provedené finanční analýzy pro období let 2007 – 2010 a na základě těchto výsledků 

poskytnuty návrhy a doporučení pro zlepšení situace této společnosti.  

Co se týče výsledků hospodaření společnosti LXM Group a.s., v prvním roce 

analyzovaného období se společnost pohybovala ve ztrátě. V dalších letech už však bylo 

dosaženo zisku. Pro finanční analýzu této společnosti jsem měla k dispozici pouze rozvahu 

společnosti a jen pár položek výkazu zisku a ztráty. Proto se budu dále věnovat pouze struktuře 

a vývoji položek rozvahy a některým na ni navazujícím poměrovým ukazatelům. 

Výše aktiv a pasiv měla ve sledovaném období kolísavou tendenci. Největší část aktiv 

tvořila oběžná aktiva. Paradoxně nejmenší část oběžných aktiv tvořil krátkodobý finanční 

majetek, který je ze všech částí oběžného majetku nejlikvidnější. Zbylou část tvořily zásoby a 

pohledávky. S oběžnými aktivy těsně souvisí ukazatele likvidity. Hodnoty ukazatele běžné 

likvidity se u této společnosti pohybovaly pod spodní hranicí doporučených hodnot. Likviditu 

lze zvyšovat změnou struktury aktiv. Je nutné zmínit například prodej dlouhodobého majetku, 

který by zvýšil množství peněžních prostředků, či omezit investice právě do dlouhodobého 

majetku. Navrhuji druhou možnost pro růst likvidity, a to bez zvyšování oběžných aktiv - 

snižováním hodnoty krátkodobých závazků. To je umožněno provázaností likvidity se 

zadlužeností.  

Pasiva byla nezdravě vysokou částí tvořena cizími zdroji. To se promítlo v celkové 

zadluženosti společnosti, která dosahovala až téměř 95 %.  Pozitivní je, že trend zadluženosti 

byl v analyzovaném období klesající, a to převážně díky tomu, že se snižovala hodnota cizích 

zdrojů. Zde je důležité, aby se hodnota cizího kapitálu snižovala i nadále. Zde navrhuji snížení 

pohledávek, jejichž hodnota byla také poměrně vysoká a průměrnou dobu jejich splácení by 

bylo vhodné snížit, i když byla stále nižší než průměrná doba splácení závazků, což je pozitivní 

informace. Zaplacením pohledávek společnost získá peněžní prostředky a potřeba 

krátkodobých bankovních úvěrů bude nižší. Získané peněžní prostředky by bylo možné využít 

také k výše zmiňovanému snížení krátkodobých závazků. Zde opět navrhuji negativní či 

pozitivní motivování odběratelů pro včasné splácení, ve stejné formě jako u předešlé 

společnosti, nebo lze využít služeb faktoringových společností. Snížení hodnoty krátkodobých 

pohledávek a s tím spojené snížení hodnoty krátkodobých závazků je i u této společnosti 

prioritním problémem.  
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Pokud společnost disponuje nepotřebným dlouhodobým majetkem, je zde možnost jej 

prodat a získat tak peněžní prostředky, a také se tím mohou snížit náklady spojené s jeho 

vlastnictvím. Co se týče krátkodobých závazků, je zde nutné zdůraznit průměrnou dobu jejich 

splácení, která byla poměrně vysoká. Špatná platební morálka není pro společnost dobrou 

vizitkou. Pro samotnou společnost je to sice výhodné, protože může využívat peněžních 

prostředků, ale pro dodavatele je to velmi nepříznivá informace. Mohou také vznikat náklady 

ve formě pokut za pozdní splácení. Pokud dodavatelé nemají problémy s délkou doby splácení 

závazků, navrhuji dříve splatit krátkodobé úvěry, protože zde vznikají nákladové úroky, které 

u závazků k dodavatelům nevznikají. Vlastní kapitál měl ve sledovaném období rostoucí trend 

a tento trend by bylo dobré zachovat. 

Alarmující je zadluženost společnosti, a to jak zadluženost vlastního kapitálu, která se 

pohybovala až v tisících procent, tak i zadluženost celková. Zadluženost lze snižovat pomocí 

snížení stavu cizích zdrojů, v tomto případě krátkodobých závazků, což už ale bylo dříve 

zmíněno. Druhou možností, která se dotkne pouze zadluženosti vlastního kapitálu, je zvyšování 

hodnoty právě vlastního kapitálu. Zde navrhuji zvýšení základního kapitálu upsáním nových 

akcií, kdy se zvýší nejen pasiva ale i aktiva.  
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7. Závěr 

  

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat finanční analýzu u dvou společností, 

společnosti BONO auto a.s. a společnosti LXM Group a.s., za období let 2007 - 2010 a provést 

komparaci finančního zdraví jednotlivých firem vyplývající z vypracované analýzy. Zdroji pro 

finanční analýzu byli finanční výkazy jednotlivých společností, a to rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty. Metodami pro vypracování finančních analýz byly: vertikální a horizontální analýza 

stavových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a bankrotní model IN – Index 

důvěryhodnosti. Na závěr jsem dodala návrhy a doporučení, které pro mě z výsledků 

jednotlivých analýz a jejich ukazatelů vyplynuly. 

I přes rozdílnost zaměření jednotlivých společností, finanční analýza ukázala, že mají 

firmy ve své finanční situaci společné faktory. Obě společnosti jsou dostatečně likvidní. 

Největším problémem je, u obou společností, průměrná doba splácení pohledávek. 

V pohledávkách jsou zadrženy finanční prostředky, které by mohli být využity pro splácení 

závazků společností, které jsou druhým problémem. Společnosti disponují velkým množstvím 

krátkodobých závazků, které do značné míry ovlivňují celkovou zadluženost společností. 

Model IN05 ale ukázal rozdíl těchto společností, a to v tom, že společnost BONO auto a.s. po 

celé analyzované období vytvářela hodnotu, zatímco společnost LXM Group a.s. v prvních 

dvou letech vykazovala špatnou finanční situaci, v následujících dvou letech se nacházela v 

„šedé zóně“, tzn., že nevykazovala ani dobrou ani špatnou finanční situaci. 
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Seznam zkratek  

 

% procento 

a.s. akciová společnost 

CF cash flow 

Č. číslo 

ČR Česká republika 

EAT čistý zisk 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 

EBT zisk před zdaněním 

EU Evropská unie 

Kč Koruna česká 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita investovaného kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

Sb. sbírka 

STK stanice technické kontroly 

Tab. tabulka 

VH výsledek hospodaření 

VZZ výkaz zisku a ztráty 

ZK základní kapitál
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