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Anotace  

Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Unigeo a.s v průběhu 

sledovaného období 2009-2013. Cílem této diplomové práce je finanční analýza a 

zhodnocení finančního zdraví společnosti za pomocí horizontální a vertikální analýzy, 

poměrových ukazatelů, Du pontova pyramidálního rozkladu a souhrnných indexů pro 

hodnocení společnosti. Na základě těchto výsledků jsou stanoveny příslušné návrhy a 

doporučení, které by mohly pomoct společnosti vylepšit svou pozici na trhu. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové 

ukazatele, Du Pont, bankrotní modely, bonitní modely. 

 

Summary  

This thesis is focused on financial analysis of Unigeo as during the period 2009-

2013. The aim of this thesis is the financial analysis and evaluation of the financial health 

of using horizontal and vertical analysis ratios, Du Pont pyramid decomposition and 

aggregate indices for evaluating company. On the basis of these results are determined by 

relevant proposals and recommendations that could help the company improve its market 

position. 
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1 Úvod 

Finanční analýza se využívá ke komplexnímu zhodnocení finančního zdraví 

podniku a je nedílnou součástí finančního řízení, přičemž ji tvoří soubor finančních 

ukazatelů, jež slouží jako zdroj pro strategická rozhodování zajišťující prosperitu daného 

podniku a sestavení finančních plánů, nejen pro samotné manažery podniku, ale také 

investory, obchodní partnery, státní a zahraniční instituce apod. Součástí finanční analýzy 

je hodnocení firemní minulosti, současného vývoje a také předpovídání budoucích 

finančních podmínek v podniku. Výsledky této analýzy definují konkurenceschopnost 

podniku. Zdrojem údajů pro tvorbu finanční analýzy jsou účetní výkazy, zejména rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow popř. výroční zpráva podniku. 

Hlavním cílem finanční analýzy je především odhalení slabých stránek, jež mohou 

být zdroje řady problémů ve společnosti a také vyzdvihnutí silných stránek, které by 

pomohly do budoucna zajistit podniku finanční stabilitu. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví podniku a ukazatelů 

prostřednictvím aplikace vybraných metod a nástrojů finanční analýzy.  

V úvodní části této diplomové práce se věnuji vymezení teoretických pojmů 

finanční analýzy, interních a externích uživatelů a zdrojů vstupních dat pro finanční 

analýzu. 

Další část se zabývá popisem samotné charakteristiky podniku zahrnující předmět 

činností společnosti, které vykonává a detailní pohled na organizační strukturu.  

V rámci poslední částí této práce se zaměřuji na praktické využití metod nástrojů 

finanční analýzy, jež slouží pro analyzování poměrových a stavových ukazatelů, Du-

pontův pyramidální rozklad a soustav ukazatelů, které mohou odhalit rizika spojená 

s bankrotem.  

Závěrem této analýzy bude zhodnocení současné finanční situace podniku a návrhy, 

které by vedly k tvorbě příslušných opatření ke snížení či eliminaci rizik a zajištění 

dlouhodobého zlepšení v budoucím vývoji společnosti. 
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2 Teoretická východiska finanční analýzy, metodika práce 

V této kapitole se pokusím objasnit základní cíle finanční analýzu, zdroje ze, 

kterých se čerpá při tvorbě a pro koho tato analýza slouží.  

 

2.1 Předmět a cíl finanční analýzy 

Finanční analýza představuje rozbor jednotlivých činností pro hodnocení 

hospodaření daného podniku. Je významnou součástí podnikového řízení financí a 

poskytuje data z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz peněžních toků popř. 

výroční zpráva), která slouží jako podklad pro finanční rozhodování. Tyto údaje poskytují 

pouze neúplný obraz o hospodaření a finanční situaci v podniku a neobsahují výhled do 

budoucího vývoje společnosti. K překonání těchto nedostatků využíváme porovnávání 

těchto údajů v časovém rozmezí několika let, čímž dostáváme vyšší vypovídající schopnost 

těchto údajů. 

Finanční analýza je zaměřená na systematickou identifikaci problému 

prostřednictvím vybraných nástrojů s cílem odhalit silné a slabé stránky podniku, 

posouzení vlivů podstatného okolí, analýzu a komparaci dosavadních výsledků.  Získané 

informace nám umožňují mít určitý přehled o hospodaření a finanční situaci v podniku a 

stanovit příslušná opatření, jež by vedla k usnadnění vytváření rozhodnutí spojených 

s budoucím vývojem společnosti a zajišťovala jí dlouhodobou prosperitu [5]. 

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace získané z finanční analýzy jsou důležité pro řadu ekonomických 

subjektů. Mezi hlavní uživatelé účetních informací a finanční analýzy patří především 

manažeři, investoři, banky a jiní věřitele. Každá z těchto skupin má své specifické zájmy, s 

nimiž je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh.  

 Podle přístupu k informacím, jež nejsou volně přístupné veřejnosti, se dělí tito 

uživatelé na dvě skupiny:  Interní a Externí uživatelé [6]. 
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Obě skupiny si před vyhotovením finanční analýzy musí zvolit cíl, kterého chtějí 

dosáhnout nebo se k němu co nejvíce přiblížit. Na základě finanční a časové náročnosti se 

zvolí taková metoda, která sebou nese nejnižší náklady spojené s realizací analýzy [4]. 

 

2.2.1 Interní uživatelé 

Interní uživatelé mají oproti externím uživatelům přístup k detailnějším informacím 

týkajících se manažerského, finančního a vnitropodnikového účetnictví. Interní analýza se 

zabývá srovnáváním skutečností s plánem a skutečností minulých období s následným 

stanovením trendu vývoje. 

Pro interní uživatelé jsou výsledky finanční analýzy stěžejní zejména pro 

rozhodování jak naložit s volnými peněžními prostředky, aby byla zajištěná optimální 

kapitálová struktura [3, 5]. 

Mezi interní uživatelé finanční analýzy patří:  

- Manažeři 

- Majitelé firmy 

- Zaměstnanci 

Manažeři  

Manažeři používají informace poskytnuté finančním účetnictvím, které je základem 

pro finanční analýzu především pro krátkodobé a dlouhodobé finanční řízení podniku. 

Mezi primární předmět zájmů patří platební schopnost a likvidita společnosti. 

Tyto informace umožňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho 

praktickým důsledkem. Znalost finanční situace podniku umožňuje vytvářet správná 

rozhodnutí při získávání finančních zdrojů a výběru vhodného způsobu financování. 

Finanční analýza managementu napovídá, jak správně definovat finanční plán pro další 

roky hospodaření [4,6]. 

Majitelé firmy 

Vlastníky společnosti především zajímá, zda jsou jimi vložené finanční prostředky 

náležitě zhodnoceny. Nelze však opomenut vývoj tržních ukazatelů, ukazatelů ziskovosti a 

vztahy peněžních toků vzhledem k dlouhodobým závazkům společnosti [4]. 
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Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku se zajímají především o prosperitu a finanční stabilitu svého 

podniku, neboť jim jde o jistotu zachování pracovních míst, mzdového ohodnocení a 

sociálních výhod (stravenky, penzijní připojištění apod.)  Zaměstnanci sledují hospodářské 

výsledky a mohou ovlivňovat řízení podniku prostřednictvím odborových organizací [6]. 

 

2.2.2 Externí uživatelé 

Externí uživatelé finanční analýzy vycházejí z účetních výkazů a jiných veřejně 

dostupných zdrojů a na základě těchto informací hodnotí finanční situaci podniku. Mezi 

hlavní externí uživatelé považujeme investory, banky a jiné věřitelé, obchodní partnery, 

konkurenty, stát a jeho orgány. 

Investoři  

Mezi investory řadíme akcionáře, společníky a jiné osoby vlastnící podíl ve firmě. 

Investorům jde zejména o jistotu návratnosti jimi vložených prostředků. Získané finanční 

informace o podniku využívají ze dvou hledisek- investičního a kontrolního. Investiční 

hledisko představuje, jak management nakládá se svěřeným kapitálem podle požadavků 

investora. Kontrolní riziko uplatňují akcionáři vůči manažerům podniku, jehož akcie 

vlastní. Zajímají se o stabilitu, rentabilitu a likviditu podniku, disponibilní zisk, od kterého 

se odvíjejí výplaty podílů na zisku. 

K externím uživatelům se řadí také potencionální investoři, jež rozhodují o umístění 

svých finančních prostředků a analyzují potencionální výši budoucích výnosů a rizika, 

která se vážou s nákupem cenných papírů společnosti [5,6].  

Banky a jiní věřitelé  

Věřitelé žádají co největší množství informací o finančním stavu potenciálního 

dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda mu poskytnout úvěr, v jaké výši a za 

jakých podmínek. Banka posuzuje před povolením úvěru bonitu dlužníka. Hodnocení 

bonity podniku je prováděno analýzou jeho finančního hospodaření. Banka analyzuje 

strukturu jeho majetku a finanční zdroje, ze kterých je majetek financován, a zejména 

současné a budoucí výsledky hospodaření.  
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Obchodní partneři  

Dodavatelé se zajímají především o to, zda podnik je schopen hradit splatné 

závazky a faktury. Jde jim především o krátkodobou prosperitu, jeho solventnost. U 

dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, trvalé 

obchodní kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u perspektivního zákazníka.  

Konkurenti  

Předmětem zájmu  konkurentů  na trhu jsou finanční informace podobných podniků 

nebo celého odvětví za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření, jde především o 

rentabilitu, ziskovou marži, cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, 

jejich obratovost apod. [6]. 

Stát a jeho orgány  

Stát využívá údaje z finanční analýzy a účetnictví pro potřeby spojené se statistikou 

a kontrolou v oblasti daní a podniků čerpajících dotace. Předmětem zájmů jsou zejména 

finančně-účetní data a to z mnoha důvodů, např. využití pro statistiku, pro kontrolu plnění 

daňových povinnosti a podniku se státní majetkovou účastí, rozdělování finanční 

výpomoci podnikům [5]. 

 

2.3 Zdroje finanční analýzy 

Finanční analýza je založena na kvalitních zdrojích informací, jež nám slouží 

k vyhodnocení finančního zdraví společnosti. Mezi nejčastější zdroje získávání těchto 

informací patří účetní výkazy. 

Účetní výkazy obsahují informace pro široké spektrum uživatelů. V zásadě je lze 

rozdělit do dvou základních skupin: finanční a vnitropodnikové. 

Finanční účetní výkazy 

Jsou externí výkazy, neboť poskytují informace zejména externím uživatelům. 

Vytvářejí základní přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, peněžních tocích, 

tvorbě a užití výsledku hospodaření. Mezi povinnosti firmy patří zveřejňovat tyto 

informace alespoň jednou ročně. 
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Vnitropodnikové účetní výkazy  

Jsou založeny na vnitřních potřebách firmy, jejich forma není přesně stanovena 

legislativou. Využití vnitropodnikových informací umožňuje eliminovat riziko odchylky 

od skutečnosti [4]. 

V účetních výkazech podniku jsou zahrnuty veškeré hospodářské procesy 

v podniku. Mezi zdroje finanční analýzy patří: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash 

flow popř. výroční zpráva, která obsahuje také zprávu o auditu, zprávu o vztazích ve 

společnosti apod. Povinností vytvářet výroční zprávu podléhá každá společnost pod 

auditem [2, 4]. 

 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním  účetním  výkazem,  jehož odvozením vznikly ostatní účetní 

výkazy a to z důvodu potřeby detailnějšího sledování vybraných ekonomických 

charakteristik. 

Rozvaha zachycuje bilanční formou stav majetku v podniku (aktiva) na jedné straně 

a zdroje jeho krytí (pasiva) na straně druhé k určitému datu. Struktura aktiv bývá často 

označována také jako majetková struktura podniku. Struktura podnikového kapitálu je 

tvořena pasivy tzn. zdroji krytí mnohdy označovány jako finanční struktura, ze kterých je 

majetek podniku financován [2]. 

Vzhledem k reprodukčnímu cyklu v podniku se aktiva dělí: stálá (dlouhodobá, 

fixní) obsahující majetkové složky, které slouží pro dlouhodobé činnosti podniku a 

postupně se opotřebovávají nejčastěji v podobě odpisů, jež svou hodnotu přenášejí do 

nákladů firmy. Doba přeměny těchto aktiv na hotové prostředky je delší než 1 rok. Stálá 

aktiva je dále možno rozdělit na hmotná, nehmotná a finanční investice [2, 4]. 

Dalším typem aktiv jsou oběžná aktiva (zásoby, pohledávky), která představují 

peněžní prostředky a věcné položky majetku, které se přeměňují na peněžní prostředky 

během jednoho roku. Oběžná aktiva jsou součástí hodnocení likvidity společnosti, kterou 

lze charakterizovat jako schopnost přeměny majetku na hotové peníze [2, 4]. 
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Aktiva podnik pořizuje za účelem ekonomického užitku, který by měl přesahovat 

hodnotu spotřebovaných aktiv. Společnost by měla držet pouze takové množství aktiv, 

které potřebuje ke své činnosti. V případě nadbytku zůstávají nevyužita, a pokud jich nemá 

dostatek, přichází o potencionální zákazníky [5]. 

Zdroje finančního krytí majetku společnosti představují pasiva, která jsou dělena 

podle vlastnictví zdrojů, nikoliv časového hlediska na dvě základní skupiny: vlastní a cizí 

kapitál. 

 

                Obrázek č 1: Kapitálová struktura [Zdroj: 2+Vlastní zpracování] 

 

 

Vlastní kapitál  

Zahrnuje vlastní zdroje společnosti, které byly vloženy do podnikání nebo byly 

vytvořeny v rámci hospodářské činnosti podniku. Mezi vlastní kapitál patří: základní 

kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a běžného 

účetního období. 

 Základní kapitál  

Představuje hlavní složku vlastního kapitálu a je tvořen souhrnem peněžitých a 

nepeněžitých vkladů do společnosti. způsob jeho vyváření závisí na právní formě 

podnikání a je formulována v obchodním zákoníku. Povinně jej vytváří kapitálová 

společnost a veřejná obchodní společnost v případě, že se na tom dohodnou společníci.  
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Kapitálové fondy  

Nejsou tvořeny ze zisku, nýbrž z externích zdrojů (kapitálových vkladů), které 

nenavyšují základní kapitál společnosti. Jedná se především o emisní ážio tj. rozdíl mezi 

emisní a jmenovitou hodnotou akci, dary, dotace či vklady společníků [2, 5]. 

Fondy ze zisku  

Jsou vytvářeny zásadně ze zisku účetní jednotky, a to buď na základě obchodního 

zákoníku, nebo stanov společnosti. Tyto fondy lze rozdělit na povinně a dobrovolně 

tvořené fondy. Mezi povinně tvořené fondy patří zákonný rezervní fond, který se používá 

pouze ke krytí ztrát vzniklých ve společnosti, jeho výše je stanovena obchodním 

zákoníkem a je tvořen přídělem ze zisku běžného účetního období. Družstva vytvářejí 

nedělitelný fond. Statutární a ostatní fondy jsou zásadně vytvářeny na základě rozhodnutí 

vlastníků.  

Výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) 

 Je součástí vlastního kapitálu, jež se musí shodovat s výší výsledku hospodaření 

běžného účetního období, který je uveden ve výkazu zisku a ztráty. Výsledek hospodaření 

z běžného účetního období se převádí do následujícího účetního období a v něm se provádí 

přerozdělování zisku nebo se řeší pokrytí případných ztrát ve společnosti [2]. 

Cizí kapitál  

Představuje dluh společnosti vůči věřitelům, jež musí být uhrazen k určitému datu. 

Společnost je povinna uhrazovat úroky a veškeré náklady spojené s pořízením. Mezi cizí 

zdroje patří: rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky společnosti a bankovní úvěry [4]. 

Rezervy  

Představují peněžní prostředky snižující výsledek hospodaření, které společnost 

ukládá za určitým účelem např. investiční výstavbu či opravy majetku. Z hlediska jejich 

účelu se rezervy dělí na: účelové a obecné a v důsledku daňových předpisů na: zákonné a 

ostatní [2]. 
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Dlouhodobé závazky  

Doba splácení je u těchto závazků delší než 1 rok a slouží k financování aktiv 

s delší životností. Mezi dlouhodobé závazky řadíme emitované dluhopisy, dlouhodobé 

zálohy od odběratelů, závazky z pronájmu, dlouhodobé směnky aj. [2, 5]. 

Krátkodobé závazky  

Tyto dluhy mají dobu splácení kratší než 1 rok a slouží k financování běžného 

provozu podniku. Jedná se především o závazky vůči dodavatelům za výrobky, které byly 

dodány na obchodní úvěr, dále také zálohy přijaté od odběratelů, dlužné daně či závazky 

vůči zaměstnancům ve formě nevyplacených mezd a platů zaměstnanců.  

Bankovní úvěry řadíme k externím úročeným zdrojům, které se v časovém sledu 

dělí na: krátkodobé a dlouhodobé a představují závazky společnosti v podobě úvěrů od 

finančních institucí [2, 5]. 

 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisků a ztráty nás informuje o výsledku hospodaření v určitém sledovaném 

období a je dán rozdílem výnosů a nákladů společnosti. V případě, že nabývá kladných 

hodnot, hovoříme o zisku, a pokud nabývá záporných hodnot, signalizuje to ztrátu 

v podniku. 

Výnosy  

Jsou definovány jako peněžní prostředky vzniklé provozní činnosti podniku, které 

podnik nabyl v průběhu sledovaného období a to bez ohledu na to, zda došlo k inkasu. 

Představují navrácení a přírůstek spotřebovaného majetku. 

Náklady  

Jsou definovány jako peněžní prostředky vzniklé spotřebou výrobních činitelů, 

které byly vynaloženy na získávání výnosů. Vznik nákladů se projeví jako úbytek majetku, 

jež je vykazován v rozvaze, oproti tomu ve výkazu zisku a ztráty se náklady projeví jako 

spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek závazků.  

V dnešní době je výkaz zisků a ztráty založen na druhovém členění nákladů a 

dělíme jej dle oblastí podnikatelských aktivit na provozní, finanční a mimořádné aktivity.  
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Výsledek hospodaření za běžnou činnost  

Obsahuje součet provozního a finančního výsledku hospodaření, který je snížený o 

daň za běžnou činnost. 

Výsledek hospodaření mimořádné činnosti  

Vychází z neočekávaných operací podniku a je tvořen rozdílem mezi mimořádnými 

výnosy a náklady podniku. 

Hlavní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty spočívá v tom, že rozvaha 

zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, oproti tomu výkaz zisku a ztráty 

v časovém intervalu.  

Výkaz zisků a ztráty se neopírá o skutečné peněžní toky. Výnosy a náklady, nemusí 

být vynakládány ve stejném časovém intervalu, tzn. výsledný čistý zisk nezahrnuje 

skutečnou dosaženou hotovost danou výsledkem hospodaření. Z tohoto důvodu vyplívá 

nutnost sestavování výkazu cash flow, ve kterém dochází k transformaci nákladů a výnosů 

do formy peněžních toků [2, 4]. 

 

2.3.3 Výkaz Cash Flow 

Cash flow je toková veličina, jež zachycuje skutečný pohyb finančních prostředků 

(peněžních toků) vyjadřující jejich rozdíl ve formě přítoků či odtoků hotovosti v rámci 

sledovaného období. Pod pojmem peněžní toky rozumíme příjmy a výdaje finančních 

prostředků a jejich peněžních ekvivalentů ve formě krátkodobého likvidního majetku.  

Cash flow obsahuje kompletní přehled o finančním hospodaření podniku a účelů 

na, které podnik své prostředky vynakládá. Oproti zisku nám znázorňuje reálnou a 

nezkreslenou skutečnost a v rámci dynamického hlediska představuje příliv a odliv peněz 

v rámci určitého sledovaného období a ze statického představuje rozdíl těchto finančních 

prostředků. 

Hlavním rozdílem mezi cash flow a ziskem spočívá v časovém nesouladu mezi 

příjmy a výdaji podniku a s tím souvisejícím rozporem mezi dlouhodobou potřebou 

vytvářet zisk a krátkodobou potřebou mít k dispozici peněžní prostředky a splácet vzniklé 

dluhy. 
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Význam výkazu Cash flow spočívá ve schopnosti oddělit finanční prostředky (cash) 

dosažené podnikem z dosažených zisků a identifikovat zdroje a užití těchto prostředků. 

Analýzu cash flow lze provádět přímou a nepřímou metodou 

Přímá metoda představuje provedení celkové bilance všech příjmů a výdajů, kde 

cash flow vyjadřuje jejich rozdíl. Při nepřímé metodě je cash flow vyjádřeno ze součtu 

čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období, včetně přírůstku/úbytku příslušných 

položek aktiv nebo pasiv oproti počátečnímu stavu. 

Struktura výkazu cash flow je členěna dle činnosti podniku na 3 základní části:  

-    cash flow z provozní činnosti  

- cash flow z investiční činnosti  

- cash flow z finanční činnosti [2, 5]. 

 

Cash flow z provozní činnosti 

V této části je zachycena tvorba čistého zisku z výrobní a odbytové činnosti 

podniku. Pro Organizace, které financují jiné podniky, je čistý zisk doplněn o úroky a 

dividendy z investovaného kapitálu (cenné papíry). 

Hlavní složkou finančních zdrojů jsou odpisy představující fiktivní náklad, který 

není v souvislosti s výdaji podniku. Vycházíme z předpokladu, že odpisy jsou kryty 

tržbami. Výše cash flow je ovlivněna změnou pracovního kapitálu (zásoby pohledávky a 

závazky)a časového rozlišení nákladů a výnosů. Prostřednictvím cash flow z provozní 

činnosti můžeme zjistit, do jaké míry odpovídá výsledek hospodaření podniku skutečně 

získaným peněžním prostředkům [2, 4]. 

Cash flow z investiční činnosti 

Slouží k informování o tom, do jaké míry podnik vynakládá své finanční prostředky 

na dlouhodobá aktiva, která slouží pro tvorbu budoucích zisků společnosti. Jedná se 

především o pohyb fixních aktiv (prodej, koupě, dlouhodobého majetku) a jeho transakci 

na investičním a finančním trhu [2, 5]. 
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Cash flow z finanční činnosti     

Tato část zahrnuje veškeré finanční transakce spojené s věřiteli. Jedná se především 

o poskytování střednědobých či krátkodobých půjček a úvěrů, emise akcií aj.) Investiční a 

finanční činnost podniku je ve vzájemné interakci, kdy investování v jednom podniku 

(např. nákup akcií) je v druhém podniku (emise akcíí) [2, 5]. 

 

2.3.4 Výroční zpráva 

Výroční zpráva patří mezi externí zdroje informací, které informují majitele, 

obchodní partnery, potencionální investory, zákazníky a finanční ústavy o finanční situaci, 

výkonnosti a hospodářském postavení. Musí obsahovat zveřejňované údaje účetní 

uzávěrky, výrok auditora a také výklad o minulém a předpokládaném budoucím vývoji 

podnikání firmy a její finanční situaci. 

Ve srovnání s účetní závěrkou jsou výroční zprávy orientovány také na budoucí 

vývoj společnosti [4,7]. 

Na následujícím schéma je zobrazena vzájemná relace tří základních účetních 

výkazů. 

 

                      Obrázek č. 2: Relace účetních výkazů [Zdroj: 2+Vlastní zpracování] 
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Tří-bilanční systém zachycuje vzájemné relace mezi základními účetními výkazy, 

kde rozvaha představuje souhrnný účetní výkaz, který monitoruje strukturu majetku a jeho 

krytí příslušnými zdroji k určitému časovému okamžiku. 

Výkaz zisků a ztráty představuje souhrn nákladů a výnosů za dané období. 

Spojovacím prvkem rozvahy a výkazu zisku a ztráty je výsledek hospodaření, jež 

zobrazuje proces tvorby zisku jako přírůstku vlastního kapitálu a sloužícího k hodnocení 

schopnosti podniku v rámci zhodnocení vložených finančních prostředků. 

Výkaz cash flow zobrazuje změny peněžních prostředků jako součástí aktiv a 

umožňuje provádět jejich následnou analýzu. Spojovacím prvkem rozvahy a výkazu cash 

flow jsou finanční prostředky jako součást oběžných aktiv, jejichž pohyb je ve výkazu cash 

flow monitorován [2]. 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

Základní členění metod je zobrazeno na následujícím schéma 

 

     Obrázek č. 3: Metody finanční analýzy[Zdroj: 2+Vlastní zpracování] 
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Volba metody analýzy musí brát ohledy na následující aspekty:  

- Účelnost – musí být v souladu s předem nadefinovaným cílem podniku 

V zásadě je třeba brát na vědomí, že pro každou firmu je vhodná jiná soustava 

ukazatelů či jedna konkrétní metoda, která musí být provedena s ohledem na možná rizika, 

jež mohou z chybného použití analýzy vyplynout. 

- Nákladnost – vynaložené náklady společnosti by se jí měly v co nejvyšší 

míře 

- Spolehlivost – zkvalitnění vstupních dat může výraznou měrou ovlivnit 

spolehlivost výsledků z vyplývajících finanční analýzy [2].  

Deterministické metody se využívají pro analýzu vývoje a odchylek pro menší 

počet období a patří k běžně používaným nástrojům finanční analýzy v podniku. 

Oproti tomu matematicko-statistické metody vychází zejména z údajů delších 

časových řad a slouží zejména k určení kauzálních relací a vazeb. 

 

2.5 Analýza stavových ukazatelů 

2.5.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 

V analýze trendů dochází k užití údajů z účetních výkazů jako např. rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát a prostřednictvím údajů z těchto výkazů, lze vypočítat změnu příslušného 

ukazatele ve formě bazického indexu. 

Slouží k porovnání časových změn jednotlivých  ukazatelů horizontálně po řádcích, 

odtud vyplívá označení horizontální analýzy absolutních ukazatelů, jejíž prostřednictvím 

dochází k rozboru řetězových a bazických indexů. Pomocí časových řad lze získat detailní 

přehled o průběhu změn a odhalovat dlouhodobé trendy významných finančních položek. 

Interpretace změn těchto ukazatelů musí být provedena komplexně s ohledem na 

inflační vlivy, změny v daňovém systému, které by mohly výsledky finanční analýzy do 

značné míry zkreslovat. Vypočítá se jako: 

Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota předchozího období     

            Relativní změna = (absolutní změna / hodnota předchozího období) × 100 [1, 2, 5]. 
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2.5.2  Analýza struktury (vertikální analýza, procentní rozbor) 

Označení vertikální analýza vyplívá, ze zpracování údajů umístěných v účetních 

výkazech shora dolů tzn. vertikálně. 

Postata spočívá v porovnání dílčích složek absolutního ukazatele a jeho převod na 

relativní procentuální vyjádření, jež má vyšší vypovídací schopnost a tím nám umožňuje 

srovnání v časové řadě nebo porovnání s podniky ze stejného oboru bez ohledu na jejich 

velikost atd. Za základ při rozboru majetkových a finančních struktur firem se při analýzy 

rozvahy považuje součet celkových aktiv případně dílčích složek aktiv. Oproti tomu ve 

výkazu zisku a ztráty na celek pohlíží např. jako na velikost čistých tržeb podniku a to 

zejména u obchodních organizací [1, 2]. 

 

2.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele 

Znázorňují vzájemný poměr mezi dvěma či více absolutními ukazateli ve formě 

jejich podílu. Výhodou poměrových ukazatelů je, že s jejich pomocí lze provádět analýzu 

trendu časového vývoje firmy, prostorovou analýzu ve formě porovnávání podobných 

firem navzájem mezi sebou a v neposlední řadě je lze používat jako vstupní údaje 

matematických modelů, které umožňují klasifikovat stavy a hodnotit možná rizika 

v budoucím vývoji firmy. Nevýhodou je nízká schopnost interpretace jevů [5]. 

Mezi základní poměrové ukazatele patří: 

- Ukazatele finanční stability a zadluženosti podniku  

- Ukazatele likvidity 

- Ukazatele rentability 

- Ukazatele aktivity (obratu) 

- Ukazatele kapitálového trhu 

2.6.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti podniku  

Finanční stabilita podniku je chápána struktura zdrojů financování 

(vlastních/cizích), která zajišťuje rentabilitu rozvoj v podniku. 
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Hodnocení finanční stability je založeno na vztahu podnikových aktiv a pasiv. 

Základním ukazatelem finanční stability je podíl vlastního kapitálu na aktivech. 

podíl vlastního kapitálu na aktivech =  
      í      á 

      á       
    100 [%] [1] 

 

Tento tzv. ukazatel samofinancování znázorňuje finanční samostatnost podniku a to 

do jaké míry je podnik schopen pokrývat své hospodářské prostředky z vlastních zdrojů. 

[1, 2] 

Celková zadluženost 

Vyjadřuje podíl cizího kapitálu (dluh), který představuje věřitelské riziko 

k celkovým aktivům společnosti. Čím vyšších hodnot nabývá tento ukazatel, tím vyšší jsou 

rizika pro věřitelé. V případě, že ukazatel nabývá vyšších hodnot, než stanovuje oborový 

úvěr je pro něj obtížné získat úvěr od banky, aniž by se vyhnul vyšší úrokové sazbě [2, 5]. 

Podíl cizího kapitálu na aktivech =  
   í      á 

      á       
   100 [%] [2] 

 

Míra zadluženosti 

Ukazatel,  jež bezprostředně souvisí s celkovou zadluženosti a finanční stabilitou 

podniku, kdy dává do poměru vlastní a cizí zdroje financování podniku. V rámci finanční 

analýzy, lze použít také převrácenou hodnotu tohoto ukazatele, která vyjadřuje finanční 

samostatnost podniku [2, 5]. 

Míra zadluženosti =  
   í      á 

      í      á 
   100 [%] [2] 

 

U stabilních společností by se měla míra zadluženosti pohybovat v rozmezí od 80% 

do 120%. Mezi další používané ukazatele patří např. úrokové krytí nebo zatížení.  

Úrokové krytí nám udává, kolikrát jsou pokryty úroky z provozního zisku.  

Úrokové krytí =  
 á      é ú    

      á      é ú    
   100 [%] [1] 
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2.6.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky a závisí do 

značné míry na tom jak rychle je schopen podnik získat finanční prostředky inkasem svých 

pohledávek pro úhradu svých závazků. 

Likvidita je podmínkou solventnosti podniku, jež je základem úspěšného fungování 

a vyjadřuje připravenost podniku hradit své závazky v čas splatnosti je tedy nutné, aby měl 

podnik část majetku vázanou ve formě finančních prostředků nebo ve formě pohotově 

přeměnitelné na finanční prostředky. Ukazatelé hodnotící likviditu společnosti ve své 

podstatě porovnávají finanční zdroje společnosti s tím, co je nutno uhradit.  

Nízká likvidita může signalizovat nedostatek zásob či finančních prostředků, což 

může vést k platební neschopnosti tzv. insolvenci a následnému bankrotu společnosti. 

Nadměrně vysoká hodnota likvidity znázorňuje skutečnost, že finanční prostředky 

jsou vázané v aktivech společnosti, nepodílejí se výrazně na zhodnocení majetku a 

negativně tím ovlivňují rentabilitu.  

Celková likvidita 

Tento ukazatel nám vyjadřuje poměr oběžných aktiv jako zdroj finančních 

prostředků a krátkodobé dluhy společnosti. Hodnoty tohoto ukazatele se pohybují 

v rozmezí od 1,5-2,5. 

Hlavní nevýhodou ukazatele nízká vypovídací schopnost, neboť oběžná aktiva 

v podniku mohou obsahovat mnoho položek s výrazně nízkou likviditou, jinými slovy je 

není možné přeměnit na finanční prostředky např. zásoby obtížně prodejných či 

nepoužitelných výrobků. Další nevýhodou je také fakt, že se nebere v úvahu struktura 

krátkodobých dluhů společnosti v souvislosti s jejich splatností [1, 2, 4, 5]. 

Celková likvidita =  
  ěž á       

  á      é      
 [2] 

 

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel je označován jako likvidita prvního stupně a hodnotí schopnost 

podniku hradit krátkodobé dluhy.  
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Okamžitá likvidita =  
       é        í      ř    

  á      é      
 [2] 

 

Pohotové platební prostředky představují v zásadě finanční majetek např. peníze 

v hotovosti či na bankovních účtech, šeky a jejich ekvivalenty ve formě volně 

obchodovatelných cenných papírů a pohledávek [1, 2, 5]. 

 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel je označován jako likvidita druhého stupně. 

pohotová likvidita =  
  ěž á         á    

  á      é      
 [2] 

 

Oběžná aktiva představují v zásadě finanční majetek např. peníze v hotovosti či na 

bankovních účtech snížený o zásoby. Doporučená hodnota pro tento ukazatel se pohybuje 

v rozmezí od 1,0-1,5. Výše tohoto ukazatele je ovlivňována strukturou a strategickými 

záměry podniku v oblasti finančního hospodaření. 

 Pro zachování likvidity společnosti by hodnota neměla klesnout pod 1. V případě, 

že by se v uvedeném vztahu čitatel rovnal jmenovateli, znamenalo by to skutečnost, že je 

podnik schopen vyrovnat své krátkodobé dluhy aniž by musel prodat zásoby.  Nárůst 

hodnot signalizuje zlepšení finanční stability podniku [2, 4, 5]. 

 

2.6.3 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele vyjadřují schopnost podniku produkovat zisk za použití vloženého 

kapitálu. V zásadě jde o poměr zisku a vloženého kapitálu. 

Hodnoty těchto ukazatelů by měly mít rostoucí tendenci. 

V závislosti na typu vloženého kapitálu rozlišujeme čtyři druhy rentability: 

- Rentabilita aktiv (ROA) 

- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

- Rentabilita tržeb (ROS) 

- Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) [2]. 
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Rentabilita aktiv (ROA) 

Ukazatel ROA je klíčovým měřítkem rentability a dává do poměru zisk a celková 

aktiva bez ohledu na to, zda jsou aktiva podniku financována z vlastních či cizích zdrojů. 

Rentabilita aktiv (ROA) =  
    

      á       
 [2] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel ROE je poměrovým ukazatelem,  jež dává do poměru celkovou výnosnost 

vlastního kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky a jeho zhodnocení v rámci zisku a 

investičního rizika. 

Rentabilita VK (ROE) =  
            ě í

      í      á 
 [2] 

 

Mezi faktory, které mohou ovlivnit výši ROE patří např. vyšší zisk společnosti, 

pokles úrokové míry cizího kapitálu či snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém 

kapitálu společnosti [1, 2]. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel ROS slouží především k porovnávání a hodnocení rentability 

v mezipodnikovém srovnání pro určitý časový horizont. 

Vyjadřuje ziskovost podniku, tedy jaká část zisku připadá na jednu korunu tržeb. 

Zisk může být ve formě čistého zisku či zisku hrubého, který se využívá pro 

vnitropodnikové řízení firmy. V rámci mezipodnikového srovnání je vhodné vyloučit vliv 

rozdílného úrokového zatížení cizího kapitálu jednotlivých firem [1, 2]. 

Rentabilita tržeb (ROS) =  
            ě í

  ž  
 [2] 
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Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) 

Ukazatel ROCE hodnotí efekt z dlouhodobých investic na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s využitím dlouhodobých zdrojů ve formě cizího 

kapitálu. Rentabilita dlouhodobě invest. kapitálu.  

ROCE =  
     

        á           é      
    [2, 5]. 

 

2.6.4 Ukazatele aktivity (obratu) 

Ukazatele aktivity hodnotí, jak efektivně podnik nakládá se svými aktivy a to tím 

způsobem, že měří celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu dílčích složek a 

relativní vázanost kapitálu v určitých formách aktiv. 

V případě přebytku aktiv dochází ke snížení zisku a vzniku zbytečných nákladů. 

V případě nedostatku aktiv přichází o potencionální výnosy z podnikatelských příležitostí. 

Ve své podstatě ukazatel vyjadřuje počet obrátek, tj. kolikrát dojde k obratu určitého druhu 

majetku za stanovený časový interval nebo dobu obratu tj. doba po kterou je majetek 

společnosti vázán v určité formě zásob a ta je vyjádřena ve dnech. 

Mezi nejčastěji využívané poměrové ukazatele aktivity patří:  

- Doba obratu zásob 

- Doba obratu pohledávek 

- Doba obratu závazků       

          

Doba obratu zásob 

Vyjadřuje dobu, za kterou se zásoba přemění peněžní hotovost či pohledávku.  

Doba obratu zásob =  
 á    

  ž  
     [2]. 
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Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho jsou průměrně uhrazeny faktury z prodeje 

na obchodní úvěr. Pokud je tato doba splatnosti pravidelně překračována znamená to fakt, 

že odběratelé nehradí své pohledávky včas.  

Doba obratu pohledávek =  
      á             í        

  ž  
     [2]. 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel vyjadřuje dobu, po kterou dodavatelé poskytli společnosti obchodní úvěr 

tj. dobu po kterou firma odkládá úhradu faktur svým dodavatelům [1, 2, 5]. 

Doba obratu závazků =  
 á               í        

  ž  
     [2] 

 

2.7 Analýza soustav ukazatelů 

Slouží k posouzení celkové finanční situace podniku. 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

Zahrnují syntetického ukazatele, který se postupně rozkládá za použití 

matematických vazeb na dílčí ukazatele tak, že celá rozkládaná soustava má tvar pyramidy.  

Nejvýznamnějším příkladem pyramidové struktury podílových ukazatelů je Du 

Pontův pyramidální rozklad. 

 

2.7.1 Du Pontův pyramidální rozklad 

Hlavní výhodou pyramidového rozkladu je skutečnost, že jednotlivé ukazatele jsou 

provázány funkční závislostí ve formě matematických rovnic díky čemuž, jsme schopni 

kvantitativně ohodnotit vliv dílčích ukazatelů na vrcholového syntetického ukazatele tedy 

výnos na jmění, jehož maximalizace je základním cílem vrcholového managementu 

v podniku a hodnotí výhodnost vloženého kapitálu do společnosti [1, 2]. 
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             Obrázek č 4: Schéma pyramidálního rozkladu Du pont [Zdroj: 1+Vlastní zpracování] 

 

Na uvedeném schématu lze vidět postupnou pyramidální dekompozici vrcholového 

ukazatele na dílčí ukazatele pomocí, které zjišťujeme vliv těchto dílčích ukazatelů na 

rentabilitu vlastního kapitálu za účelem vylepšení finanční situace podniku [1, 2]. 

Pro výpočet rozkladu vlastního kapitálu používáme vztah: 

ROE = ROS * obrat CA * majetkový koeficient =  
            ě í

      í      á 
 [ 2]. 
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2.8 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

Specifické metody finanční analýzy, jež slouží k vyjádření finanční situace podniku 

a výkonnosti podniku jedním číslem. Důvod vzniku těchto modelů je včasné rozpoznání 

rizik, jež mohou způsobit bankrot podniku. 

Tyto modely hodnocení se dělí na dvě skupiny: 

- Bankrotní modely 

- Bonitní modely 

 

             Obrázek č. 5: Predikční modely hodnocení finanční situace [Zdroj: 2+Vlastní zpracování] 

              

 

2.8.1 Bankrotní modely 

U bankrotních modelů dochází k hodnocení hrozby bankrotu společnosti. Vyjadřují 

schopnost firmy dostat svým závazkům a jsou stěžejní zejména pro věřitele. 

Altmanův model 

V roce 1968 provedl prof. Altman predikci bankrotu jinými slovy diskriminační 

analýzu dvou skupin výrobních firem, které rozdělil na bankrotující a nebankrotující. Na 

základě této analýzy stanovil váhy pro jednotlivé ukazatele a hodnoty pro zařazení podniků 

do tří skupin, jež vypovídají o finančním zdraví společnosti. Výsledkem této analýzy je 
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rovnice, kde dosazujeme hodnoty finančních ukazatelů a na jejich základě jsme schopni 

předvídat, zda se jedná o firmu, která prosperuje nebo je ohrožená bankrotem [ 2, 5]. 

Rovnice Altmanova modelu: 

Z = 0,717 × X1 + 0,847 × X2 + 3,107 × X3 + 0,42 × X4 + 0,998 × X5    

Ukazatele: 

X1 – čistý pracovní kapitál/celková aktiva,  

X2 – nerozdělený zisk minulých let/celková aktiva,  

X3 – zisk/celková aktiva,  

X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu /účetní hodnota celkových závazků,  

X5 – tržby/celková aktiva. 

 

Z empirických údajů se došlo následně k odvození tzv. Z-skóre, které sloužilo 

k třídění podniků do tří skupin: 

 
                  Tabulka č. 1: Pásma Altmanova modelu [Zdroj: 3+Vlastní zpracování] 

Z ≤ 1,2 pásmo bankrotu 

1,2 < Z ≤ 2,9 pásmo zvané šedá zóna pro nevyhraněné výsledky 

Z > 2,9 pásmo prosperity 

 

Altmanův model dle předpokladů relativně dobře předpovídá bankrot podniku na 

dva roky dopředu, s pravděpodobností cca 70 % na dobu budoucích pěti let [3]. 

 

2.8.2 Bonitní modely 

U bonitních modelů dochází k hodnocení možnosti zhoršení finanční úrovně 

podniku. Slouží k posouzení kvality společnosti a podle její výkonnosti jsou orientovány 

na vlastníky a investory [ 2, 4]. 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolil Altmanův model v rámci bankrotních 

modelů a jako zástupce bonitních modelů jsem dále zvolil Kralickuv quicktest. 
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Kralickuv Quicktest 

V roce 1990 navrhl P. Kralicek možnou klasifikaci firem formou 4 vybraných 

ukazatelů z odvětví finanční stability, likvidity, rentability a výsledku hospodaření a to 

takovým způsobem, aby byla zajištěna vyvážená analýza jak po stránce finanční stability 

tak i výnosová situace firmy. Mezi ukazatele patří: 

Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková aktiva                

Doba splacení dluhu z CF = krátkodobé + dlouhodobé dluhy/CF  

Cash flow v tržbách = CF / tržby                                                        

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = zisk / celková aktiva        

               

             Tabulka č. 2:  Stupnice ohodnocení zvolených ukazatelů [Zdroj: 5+Vlastní zpracování] 

ukazatel Výborně Velmi dobře dobře špatně ohrožení 

Známka  1 2 3 4 5 

Kvóta vl. kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Splácení dluhu  < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v tržbách  > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA  > 15 % > 12 % > 8 % > 0% negativní 

 

Bonita se poté stanoví tak, že se každý ukazatel podle dosaženého výsledku 

v tabulce č. 2 ohodnotí příslušnou známkou a výsledná známka se následně stanoví jako 

aritmetický průměr známek jednotlivých ukazatelů [5]. 
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3 Charakteristika společnosti 

V následující kapitole Vás chci seznámit se stručnou charakteristikou, jež se váže 

ke společnosti, kterou jsem si vybral v rámci hodnocení finančního zdraví. 

Společnost Unigeo a.s. se zabývá geologií kapalných a plynných uhlovodíků 

.Mezi obory její činnosti patří:  

- geologické práce 

- těžba nerostných surovin 

- ekologické práce 

- stavební a vrtné práce 

- laboratorní práce 

 

3.1 Profil Společnosti 

Společnost Unigeo a.s. je založena na více než 60-ti leté tradici. V současné době se 

zabývá geologicko-průzkumnými aktivitami, mezi něž patří: 

Geologie 

Ložisková geologie plynných a kapalných uhlovodíků, pevných paliv, ložisková 

geologie rudních a nerudních surovin, studie surovinových zdrojů, konstrukce 

geologických map, komplexní regionální a lokální hydrogeologický průzkum, komplexní 

inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání při výstavbě a rekonstrukci budov, 

průmyslových, vodohospodářských a dalších technologických staveb, posuzování poměrů 

stability rizikových území a objektů. 

Těžba ložisek nerostných surovin 

 Těžba výhradních ložisek zemního plynu a ropy zahrnující zajištění přípravy, 

otvírky, dobývání a následné likvidace a rekultivace ložiska. Zajištění a realizace těžebních 

sond, výstavby nových technologických a provozních zařízení, vysokotlakých plynovodů. 

Těžba a dodávka stavebních písků, zajištění plánu otvírky a technologického postupu 

dobývání, rekultivace pozemků dotčených těžbou a v neposlední řadě také poradenská a 
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inženýrská činnost pro ložiska nerostných surovin včetně identifikace a řešení střetů 

aplikace báňských předpisů se zájmy chráněnými podle jiných právních norem. 

Ochrana životního prostředí  

 Průzkumy ekologických zátěží průmyslových a zemědělských areálů, ekologické 

audity, rizikové analýzy, hodnocení vlivu záměrů, staveb, činností a technologií na životní 

prostředí, identifikace zdrojů kontaminace podzemních vod, sanace horninového prostředí, 

dekontaminace podzemních vod a zemin, programy hospodaření s odpady, expertní 

konzultační a posudková činnost.  

Geotechnické a stavební práce  

 Sanace zemních sesuvů, skalních masivů a stavebních objektů, zpevňování svahů v 

zářezech liniových staveb, zvláště železničních tratí, prostorové ztužení objektů, zvýšení 

nosnosti svislých a vodorovných konstrukcí, zlepšení základových poměrů tzv. injektáž, 

realizace statického zabezpečení, provádění zemních prací pro stavební účely, 

vodohospodářské stavby. 

Vrtné práce 

 Ložiskové vrty pro průzkum nerudních surovin, hydrogeologické průzkumné vrty, 

vrtané studny a jímací vrty na vodu, vrty pro činnost tepelných čerpadel, inženýrsko-

geologické průzkumné vrty a vrty pro zakládání a sanaci stavebních objektů a skalního 

masívu, odvodňovací vrty.  

Laboratorní práce 

Ekologická a analytická zkušební laboratoř č. 1412. 3 akreditovaná ČIA o.p.s. 

podle ČSN EN ISO/ IEC 17 025. Předmět akreditace: Chemické analýzy pitných, 

povrchových, podzemních a odpadních vod, zemin, odpadů, kalů a výluhů. Akreditovaná 

laboratoř mechaniky zemin č. 1412 podle ČSN EN ISO/ IEC 17 025. Předmět akreditace: 

Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností zemin, kameniva a polních geotechnických 

zkoušek. 
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Inženýrská činnost 

Sanace starých důlních děl, výstavba skládek, ekologické stavby – sanace starých 

ekologických zátěží. Technická podpora zahraničních subjektů při stavebních pracích v 

ČR. Výstavba a rekultivace ploch pro vrtné soupravy, inženýrské stavby v oblasti těžby a 

skladování plynu. 

 

3.2 Organizační struktura 

Na následujícím schématu je zobrazena organizační struktura společnosti [8]. 

 

         Obrázek č. 6: Organizační struktura společnosti Unigeo a.s. [Zdroj: Vlastní zpracování]  
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4 Aplikace metod finanční analýzy 

V následující kapitole dojde na základě teoretického podkladu z předchozí části 

k výpočtu jednotlivých stavových, poměrových ukazatelů, Du Pontova pyramidálního 

rozkladu a analýze souhrnných indexů hodnocení společnosti Unigeo a.s. 

Pro výpočet finanční analýzy jsem vycházel z účetních výkazů společnosti ve 

sledovaném období 2009 – 2013 (Vstupní data spolu s výpočty jsou v Excelu na 

přiloženém CD). 

 

4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů představuje výchozí bod finanční analýzy a zahrnuje 

rozdělení na horizontální a vertikální analýzu. Změny jednotlivých ukazatelů jsou 

zaznamenávány jak v absolutním, tak i relativním vyjádření. Tato část analýzy sleduje 

dynamický vývoj ukazatelů v čase. 

 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

           
                          Tabulka č. 3: Horizontální analýza aktiv [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Horizontální Analýza - Aktiva 

 2010/2009 

2010 

2011/2010 

2012 

2012/2011 2013/2012 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 Aktiva celkem 5 267 2,13 -10 314 -4,09 39 509 16,35 23 450 8,34 

DM -11 665 -9,42 -22 733 -20,26 -13 142 -14,69 -1 422 -1,86 

DNM -256 -6,23 -3 675 -95,45 11 745,45 25 13,44 

DHM -3 437 -3,55 -4 157 -4,46 -12 972 -14,56 -1 447 -1,90 

DFM -7 972 -34,58 -14 901 -98,80 -181 -100,00 0 0 

OA 15276 13,40 13 760 10,64 54 070 37,79 24 452 12,40 

Zásoby 5217 197,76 -3 046 -38,78 -4 415 -91,81 637 161,68 

Dlouhodobé pohledávky 315 1,19 -5 499 -20,54 4 551 21,39 11 189 43,32 

Krátkodobé pohledávky -12 621 -16,98 11 183 18,12 27 647 37,92 36 850 36,65 

Krátkodobý fin.majetek 22 365 211,15 11 122 33,75 26 287 56,94 -24 224 -34,43 

Časové rozlišení 1656 18,70 -1341 12,76 -1419 -15,47 420 5,42 
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Z horizontální analýzy aktiv, lze vyčíst, že aktiva měla v průběhu sledovaného 

období kolísavou tendenci. Největší propad hodnot byl zaznamenán v letech 2010/2011, 

kdy celková aktiva poklesla o 4,09%  na částku 241 699 tis. Kč na čemž se nejvýrazněji 

podílela korekce DFM, tvorba opravných položek k majetku souvisejícího s těžbou ropy a 

zemního plynu a nízký objem nově pořízeného majetku. Nejvyšší hodnoty celkových aktiv 

podnik dosáhl v roce 2013, kdy se konečná hodnota dostala na 304 658 tis. Kč, na čemž se 

nejvýznamněji projevila oběžná aktiva ve formě zásob, krátkodobých a dlouhodobých 

pohledávek. Hodnota DM zaznamenala největší pokles (-20,26%) v roce 2012, což bylo 

způsobeno optimalizací struktury majetku společnosti z důvodu ukončení těžby písku 

v Bernarticích nad Odrou a s tím souvisejícím odprodejem nemovitého majetku, dále také 

nízkou investiční aktivitou vyplívající z konzervativního přístupu řízení společnosti. 

Naopak nejvyšší hodnoty 123 853 tis. Kč nabývala na počátku sledovaného období v roce 

2009 a to díky nákupu strojů a zařízení v rámci obnovy. 

U oběžných aktiv podnik zaznamenal nejvyšší hodnotu 221 596 tis. Kč na konci 

sledovaného období v roce 2013 a to především v důsledku nárůstu dlouhodobých a 

krátkodobých pohledávek. Nejvyšší relativní změna (37,79%), zde byla mezi lety 2011 a 

2012 především díky efektivnímu řízení zásob v rámci realizovaných veřejných zakázek a 

značnému nárůstů finančních prostředku na účtech v bance z dosažených tržeb, které se 

následně v dalším roce snížily a přispěly tak ke snížení krátkodobého finančního majetku o 

34,43%. Největší zvýšení krátkodobého finančního majetku rezultovalo v letech 2009 a 

2010, kde se jednalo o 211,15% v důsledku inkasa většiny pohledávek, které se projevily 

růstem finančních prostředků na bankovních účtech. 

V letech 2009/2010 bylo časově rozlišeno 7,5 mil. vyfakturovaných výnosů, což 

představovalo podstatnou změnu ve výnosech příštího období a podepsalo se tak výraznou 

měrou na nejvyšším nárůstu časového rozlišení a to o 18,70%. 

Struktura celkových pasiv vypovídá o tom, z jakých zdrojů je kryt majetek 

společnosti. Krátkodobé zdroje jsou pro firmu levnější a výhodnější, než dlouhodobé 

zdroje, avšak s jejich použitím jsou spojena také rizika ve formě splácení úvěrů v krátkých 

časových lhůtách. 
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Tabulka č. 4: Horizontální analýza pasiv [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Horizontální Analýza - Pasiva 

 2010/2009 

2010 

2011/2010 

2012 

2012/2011 2013/2012 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 Pasiva celkem 5 267 2,13 -10 314 -4,09 39 509 16,35 23 450 8,34 

Vlastní kapitál 2 642 1,74 7 732 5,02 3 794 2,34 2 940 1,77 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 46 -24,08 378 -260,69 -133 -57,08 355 355 

Rezervní fondy 210 1,35 105 0,67 609 3,84 780 4,74 

VH minulých let 2 017 4,38 1 182 2,46 831 1,69 1 010 2,02 

VH běžné účet. období 369 7,22 6 067 110,69 2 487 21,54 795       5,66 

Cizí zdroje -4 829 -5,08 -11 501 -12,74 34 282 43,51 19 532 17,27 

Rezervy 1 601 13,65 8 640 64,84 3 275 14,91 10 783 42,72 

Dlouhodobé závazky -2 942 -12,36 -14 869 -71,25 2 173 45,22 5 699 65,42 

Krátkodobé závazky 1 095 2,40 116 0,25 32 282 68,91 3 050 3,85 

Bankovní úvěry -4 583 -32,83 -5 388 -57,47 -3 988 -100,00 0 0 

Časové rozlišení 7 454 5212.59 -6 545 -86,15 1 433 136,22 978 39,36 

 

Z tabulky horizontální analýzy pasiv je patrné, že VK společnosti má v průběhu 

celého sledovaného období rostoucí charakter zejména díky postupnému nárůstu výsledku 

hospodaření, který byl korigován výplatou dividend a zvýšením kapitálových fondů, kdy 

nejvyššího relativního zlepšení dosáhl podnik mezi lety 2010-2011 a to o 5%, což je pro 

firmu velmi příznivé. V průměru dochází ke každoročnímu nárůstu o 2,5%.  

Oproti tomu cizí zdroje financování společnosti mají po celou sledovanou dobu 

kolísavou tendenci. Největší propad hodnot byl zaznamenán v letech 2010-2011 (-11 501 

tis. Kč) v důsledku snížení dlouhodobých závazků (-14 869 tis. Kč) formou vyrovnání více 

než poloviny krátkodobého bankovního úvěru České spořitelně a vytvořením rezerv 

vztahujícím se k daním z příjmů, jež narostly o 64,84%. Od roku 2011 hodnota cizích 

zdrojů rapidně vzrůstá a to zejména mezi lety 2011-2012, kdy došlo k výraznému navýšení 

závazků z obchodních vztahů o 68.91%.V těchto letech, také došlo k vypořádání smlouvy 

o finančním pronájmu a ukončení užívání tohoto externího zdroje financování, poté co 

došlo k splacení krátkodobých bankovního úvěru čerpaného u České spořitelny. 
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4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

 
                  Tabulka č. 5: Vertikální analýza aktiv [Zdroj: Vlastní zpracování]   

Vertikální Analýza - Aktiva 

 2009 2010 2011 2012 2013 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 
Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

DM 50,19 44,52 37,01 27,14 24,58 

DNM 1,66 1,53 0,07 0,07 0,07 

DHM 39,19 37,00 36,68 27,07 24,51 

DFM 9,34 5,98 0,07 0 0 

OA 46,22 51,31 59,20 70,11 72,74 

Zásoby 1,07 3,12 1,99 0,14 0,34 

Dlouhodobé pohledávky 10,72 10,62 8,80 9,18 12,15 

Krátkodobé pohledávky 30,13 24,49 30,17 35,76 45,10 

Krátkodobý finanční majetek 4,29 13,08 18,24 25,02 15,15 

Časové rozlišení 3,59 4,17 3,79 2,76 2,68 

 

Z výsledků tabulky vertikální analýzy aktiv vyplívá, že používání oběžných aktiv, 

jež mají každoročně vzestupnou tendenci, se v posledních třech letech podílí vyšší měrou 

než DM na výsledné hodnotě aktiv. DM nabývá největšího nárůstu v roce 2009 (50,19%), 

na čemž se výrazně podílí zejména zvyšování DHM na 39,19%, který byl zastoupen ve 

stavbách a nakoupení strojů a zařízení pro vrtné práce, z důvodu výstavby haly a 

trafostanice v rámci modernizace strojního parku. Postupné snižování DHM 

v následujících letech, zejména v roce 2011 (36,68%), kdy dochází k snížení 

dlouhodobého majetku z důvodu tvorby opravných položek v Mongolsku, což působí na 

postupný pokles podílu DM na celkových aktivech ve prospěch OA, která nabývají 

nejvyššího vzestupu na konci sledovaného období 2013 (72,74%) v důsledku odprodeje 

49% podílu ve společnosti UURT GOLD LLC. Tento vzrůstající trend OA v posledních 

letech lze přičíst především postupnému navyšování krátkodobých a dlouhodobých 

pohledávek, kdy v posledním roce se krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů zvýšily 

až na  45,10% a tvořily téměř polovinu OA. Příčinou těchto jsou zejména dva faktory 
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platební nekázeň odběratelů a prodlužování lhůt splatnosti popř. uplatňování tzv. 

pozastávek. V neposlední řadě stavu oběžných aktiv přispěl také krátkodobý finanční 

majetek, jehož nárůst byl nejvýznamnější v roce 2012, kdy se jednalo o podíl 25,02% 

z čehož největší část je spojena s rostoucími peněžními prostředky na bankovních účtech 

společnosti, které tvořily nejlikvidnější část majetku. 

 
            Tabulka č. 6: Vertikální analýza pasiv [Zdroj: Vlastní zpracování]  

Vertikální Analýza - Pasiva 

 2009 2010 2011 2012 2013 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 
Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 61,39 61,15 66,96 58,90 55,34 

Základní kapitál 34,45 33,73 35,17 30,23 27,90 

Kapitálové fondy -0,08 -0,06 0,10 0,04 0,15 

Rezervní fondy 6,30 6,25 6,56 5,85 5,66 

VH minulých let 18,65 19,06 20,36 17,80 16,76 

VH běžného účetního období 2,07 2,17 4,78 4,99 4,87 

Cizí zdroje 38,55 35,83 32,60 40,21 43,53 

Rezervy 4,75 5,29 9,09 8,98 11,82 

Dlouhodobé závazky 9,65 8,28 2,48 3,10 4,73 

Krátkodobé závazky 18,49 18,54 19,38 28,14 26,97 

Bankovní úvěry 5,66 3,72 1,65 0 0 

Časové rozlišení 0,06 3,01 0,44 0,88 1,14 

 

V průběhu celého sledovaného období, lze vidět převahu VK nad cizími zdroji. V 

průměru zdroje krytí tvoří z 60,75% VK a z 38,14% cizí zdroje, kdy největší podíl VK 

podnik využíval v roce 2011 (66,96%), na čemž měl největší podíl VH běžného účetního 

období a jeho více než dvojnásobný procentuální nárůst. Na struktuře VK se po základním 

kapitálu nejvíce podílí VH z minulých let, jehož podíl je nejvyšší v roce 2011 (20,36%). 

V roce 2012 byla také dokončena tvorba rezervního fondu, která dosáhla 20% základního 

kapitálu. 
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Cizí zdroje v období (2009-2013) vykazují rostoucí trend. Nejvyšší hodnoty nabývá 

na konci sledovaného období v roce 2013, kdy procentuální podíl činí 43,53%, na čemž 

mají největší podíl krátkodobé závazky společnosti, které představují 26,97% a také 

rezervy (11,82%), které vzrostly v důsledku zvýšení rezervy na daň z příjmu. Dlouhodobé 

závazky se od počátku sledovaného období postupně snižují a ke konci období začínají 

postupně narůstat díky závazkům z obchodních vztahů, jež jsou ovlivněny přenesením 

smluvních podmínek odběratelů na dodavatele včetně tzv. pozastávek. V roce 2012 jsou 

splaceny bankovní úvěry, což se také podílí na snížení využití cizích zdrojů v téže roku. 

4.1.3 Horizontální analýza Výkazu zisků a ztráty 

 
                  Tabulka č. 7: Horizontální analýza Výkazu zisků a ztráty [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Horizontální Analýza - Výkazu zisků a ztráty 

 2010/2009 

2010 

2011/2010 

2012 

2012/2011 2013/2012 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 

[tis.Kč ] 

 

[% ] 

 Výkony 3 430 1,47 26 985 11,42 46 793 17,77 -4 910 -1,58 

Tržby za prodej vl. 

výrobků a služeb 

-2 507 -1,07 36 058 15,63 46 608 17,47 -8 605 -2,75 

Výkonová spotřeba -6 102 -4,22 -10 681 -7,71 59 170 46,29 993 0,53 

Spotřeba mat. a energie 

 

2 389 7,03 -3 157 -8,68 -7 677 -23,11 928 3,63 

Služby -8 491 -7,68 -7 524 -7,37 66 847 70,66 65 0,04 

Přidaná hodnota 9 174 10,26 37 639 38,17 -13 081 -9,60 -5 903 -4,79 

Osobní náklady  1 660 2,35 5 848 8,09 -3 520 -4,50 -598     -0,80 

Mzdové náklady 734 1,40 4 633 8,73 -1 675 -2,90 -1 497 -2,67 

Odpisy DHM a DNM 539 5,02 -924 -8,20 -835 -8,07 -58 -0,61 

Tržby z prodeje DHM a 

mat.  

-2 757 -86,00 758 168,82 7  989 661,89      -8 762   -95,28 

Provozní VH 6176 81,17 17 830 129,34 -9 304 -29,43 -5 941 -26,63 

Finanční VH -3 949 491,78 -7 054 148,44 10 903 -92,35 4 017 -444,85 

VH za účetní období 369 7,22 6 067 110,69  2 487 21,54 795 5,66 

VH před zdaněním 2 227 32,27 10 776 119,30 1 599 8,07 -1 924 -8,99 
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Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty pojednává o vývoji výnosů a nákladů ve 

společnosti v průběhu sledovaného období 2009-2013.  Z výsledků analýzy je patrné, že 

nejvýznamnější nárůst hodnoty výsledku hospodaření za účetní období nastal v letech 

2010-2011 (110,69%). Během tohoto období došlo zejména k více než polovičnímu 

nárůstu provozního hospodářského výsledku na výslednou hodnotu 31 615tis.Kč 

v důsledku zvýšení výkonů o 26,985 tis. Kč (+11,42%), přidané hodnoty o 37,639 tis. Kč 

(+38,17%) a produktivity práce z přidané hodnoty o 27,07%. Na základě zjištěných 

skutečností lze provozní část hospodaření hodnotit velmi kladně. V následujících letech 

opět provozní výsledek začal postupně klesat v souvislosti se snížením přidané hodnoty a 

tvorby rezerv na odstraňování následků hornické činnosti v návaznosti na rekalkulaci 

souvisejících nákladů, která byla provedena z důvodu růstu cenové hladiny a změn 

legislativy.  Největší pokles (-29,43%) byl zaznamenán během let 2011-2012. 

Přidaná hodnota, která nám vyjadřuje, kolik byl podnik schopný vydělat z tržeb a s 

nimi spojenými náklady vykazovala nejvyšší zvýšení hodnot v letech 2010-2011 

(+38.17%), avšak v následujících letech 2011-2013 začala klesat a to i přes redukci 

mzdových nákladů spojenou se snížením počtu zaměstnanců. V letech 2011-2012 byl 

pokles 9,60% a v následujícím období let 2012-2013 dalších 4,79%, což bylo způsobeno 

postupným zvýšením výkonové spotřeby v oblasti nakoupených služeb spolu se 

spotřebovaným materiálem a energiemi. 

Tržby z prodeje DHM a materiálu zaznamenaly během sledovaného období 

výrazných změn. Největší nárůst vznikl v letech 2011-2012, kdy se jednalo o téměř  7mi 

násobné zvětšení, které představovalo 661,89% v důsledku odprodeje nemovitého majetku 

v areálu sídla společnosti. Oproti tomu nejvyšší pokles těchto hodnot byl vykazován 

v letech 2012-2013, kdy pokles činil 95,28% a to zejména díky poklesu přidané hodnoty a 

tvorbě rezerv, jak již bylo uvedeno výše. 

Finanční výsledek hospodaření zaznamenal během těchto let velmi kolísavý 

průběh. Nejvyšší hodnota 3114 tis. Kč byla zaznamenána v roce 2013, kdy došlo ke 

zrušení opravné položky vytvořené k obchodnímu podílu v dceřiné společnosti UURT 

GOLD LLC. Naopak nejnižší hodnota finančního výsledku hospodaření-11806 tis. Kč byla 

vykazována v roce 2011 a to z důvodu tvorby opravných položek spojených s aktivitami 
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v Mongolsku, což se negativně projevilo ve změně stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti částkou 12 880 tis. Kč. 

V  následující části budou interpretovány výsledky vertikální analýzy výkazu zisků 

a ztráty, jež bude zachycovat průběh nákladových a výnosových položek a jejich podíl na 

celkových nákladech a výnosech společnosti v rámci sledovaného období 2009-2013. 

4.1.4 Vertikální analýza Výkazu zisků a ztráty 

      Tabulka č. 8: Vertikální analýza Výkazu zisků a ztráty [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Vertikální Analýza – Výkazu zisků a ztráty 

 2009 2010 2011 2012 2013 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 Náklady celkem 100 100 100 100 100 

Výkonová spotřeba 61,65 59,80 47,76 59,66 61,67 

Osobní náklady 30,11 31,21 29,20 23,81 24,29 

Daně a poplatky 1,53 1,57 1,44 1,37 0,84 

Odpisy DHM a DNM 4,58 4,87 3,87 3,04 3,10 

Zůstatková cena DM 0,06 0,00 0,07 0,76 0,07 

Změna stavu rezerv a opr. položek 0,19 0,97 4,35 5,64 4,17 

Ostatní provozní náklady 1,05 1,83 0,98 1,39 1,24 

Nákladové úroky 0,43 0,45 0,21 0,12 0,11 

Ostatní finanční náklady 0,87 0,51 0,59 0,45 0,15 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,72 1,53 3,09 2,35 1,53 

Výnosy celkem 100 100 100 100 100 

Výkony 99,32 102,07 98,41 98,97 100,15 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 99,45 99,63 99,69 100 100 

Změna stavu rezev vl. výroby -0,12 2,44 -1,28 -1,03 0,15 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 1,37 0,19 0,45 2,93 0,14 

Výnosy z DFM 0,93 0,75 0,57 0,20 0 

Ostatní provozní výnosy  1,41 3,72 0,38 0,93 0,46 

Výnosové úroky 0,01 0,02 0,04 0,03 0,01 

Ostatní finanční výnosy 0,95 0,45 0,59 0,06 0,44 

 



Bc. Tomáš Delevský: Finanční analýza vybrané společnosti 
 

2015 37 
 

V rámci celkových nákladů společnosti, lze konstatovat, že dominantní podíl tvoří 

výkonová spotřeba zejména ve formě poskytnutých služeb, spotřeby materiálu a osobními 

náklady s nimi spojené. Podíl výkonové spotřeby na celkových nákladech, lze hodnotit 

jako kolísavý a největší hodnoty 144 600 tis. Kč resp. 187 980 tis. Kč nabírala na počátku a 

konci sledovaného období a to 61,65% resp. 61,67%. Osobní náklady zaznamenaly 

klesající tendenci v průběhu tohoto období a nejnižší hodnoty 24,29% dosáhly na konci 

v roce 2013, kde nejvyšší část této hodnoty mzdové náklady ve společnosti a náklady na 

sociální a zdravotní pojištění u kterých byla uplatněna sleva na pojistném pro sociální 

zabezpečení pro zaměstnance, jejichž počet se v těchto letech snížil na konečný stav 148 

zaměstnanců. Třetí nejvýznamnější položku nákladů tvořily odpisy DHM a DNM, které se 

pohybovaly v rozmezí 3-5% , tento průběh vykazoval v rámci posuzovaného klesající 

trend. Pro těžební sondy na ložiscích nerostných surovin a související těžební DHM se 

používá výkonové odepisování podle skutečně vytěženého množství suroviny. 

Z tabulky vertikální analýzy výkazu zisků a ztráty je patrné, že výnosy společnosti 

jsou dominantě tvořeny tržbami z prodeje vlastních výrobku a služeb, které spadají pod 

výkony a mají každoroční vzrůstající tendenci. Nejvyšší hodnoty jsou zaznamenány 

v posledních dvou letech (2012, 2013), kdy představují veškeré výnosy společnosti. 

Ostatní provozní a finanční výnosy tvoří zanedbatelnou část. 

 

4.2 Poměrové ukazatele 

4.2.1 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti, které jsou často označovány, jako ukazatele finanční 

stability slouží k vyjádření kapitálové struktury společnosti. Za pomocí těchto ukazatelů 

můžeme zjistit, do jaké míry používá podnik k financování svých podnikatelských záměrů 

vlastní a cizí kapitál.  

Především u větších společností je nereálné, aby podnik financoval veškeré své 

oblasti zájmu pouze z vlastních zdrojů. Při využívání cizího kapitálu se vychází 

z předpokladu, že cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál, u kterého lze navíc využít 

daňový štít a snížit daňový základ o úroky z úvěru a jejich započtením do daňově 

uznatelných nákladů společnosti a zároveň snížit náklady na celkový kapitál. 
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Pro vyhodnocení zadluženosti jsem použil ukazatele: podílu VK na aktivech, 

celkové zadluženosti, míry zadlužení a úrokového krytí které jsou interpretovány 

v následující tabulce č. 9. 

 
                     Tabulka č. 9: Ukazatele zadluženosti [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Ukazatele zadluženosti 

 2009 2010 2011 2012 2013 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 
Podíl VK na aktivech 61,39 61,15 66,96 58,90 55,34 

Celková zadluženost 38,55 35,83 32,60 40,21 43,53 

Míra zadluženosti 62,80 58,59 48,69 68,27 78,66 

Úrokové krytí 11,79 6,96 1,75 1,62 2,01 

 

Podíl VK na aktivech 

První vypočtený ukazatel má úzkou souvislost s celkovou zadlužeností a 

znázorňuje podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech společnosti, kdy vyšší hodnota 

signalizuje upevňování finanční stability a samostatnosti podniku, avšak neúměrná výše by 

mohl vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. Tato hodnota se v posledních letech 

patrně zmenšuje a nabývá klesající tendence a to především v důsledku nárůstu oběžných 

aktiv v podobě krátkodobých pohledávek, avšak v celkovém měřítku stále převyšuje cizí 

zdroje a tvoří větší část celkových finančních zdrojů v podniku. Nejvyšší podíl VK 

z celkových aktiv byl zaznamenán v roku 2011 (66,96%) v důsledku příznivého nárůstu 

hospodářského výsledku, kterého v tomto roce společnost dosáhla. 

Obecně lze považovat za příznivé, pokud se hodnota vlastního kapitálu pohybuje 

nad 40 %, což se podniku podařilo během celého sledovaného období, a tudíž představuje 

nízké riziko pro věřitele. 
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Celková zadluženost 

Tento ukazatel, lze považovat za základní ukazatel finanční stability a spolu 

s podílem VK by měla v součtu nabývat hodnoty 100 %. (v našem případě k této situaci 

nedochází, neboť mezi vlastní ani cizí kapitál nebyla zahrnuta suma výdajů příštích 

období, která se v rozvaze řadí mezi pasiva). 

Doporučená hodnota pro ukazatele se pohybuje okolo 30% - 60%, což podnik 

splňuje v rámci celého sledovaného období. V posledních letech je patrný mírný nárůst 

hodnot, kterými se podnik přibližuje hranici 50%, jež je vnímaná jako optimální stav a je 

charakteristická pro menší podniky, které nechtějí příliš riskovat. Tento nárůst, kdy 

nejvyšší hodnota byla vykazována v roce 2013 (43,53%), byl zapříčiněn zejména 

zvyšujícím se podílem cizích zdrojů na celkových aktivech v podobě krátkodobých a 

dlouhodobých závazku společnosti. 

Míra zadluženosti 

Tento ukazatel, který nabýval rozmezí hodnot od 48,69% do 78,66%, slouží 

k vyjádření poměru mezi cizím a vlastním kapitálem společnosti. 

. Z výsledků, je patrná převaha cizího kapitálu nad vlastním po dobu celého 

sledovaného období. Rostoucí tendence byla především zapříčiněna navýšením 

krátkodobých závazků, které představují pro podnik rizikový zdroj financování neboť je 

nutné tyto zdroje v krátké době pokrýt. V případě, že úroková míra nižší než výnosnost 

aktiv, lze použitím cizího kapitálu zvýšit výnosnost kapitálu vlastního.  

Úrokové krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku pokrývat hospodářským výsledkem za 

dané účetní období, náklady na úroky z cizího kapitálu. Vyšší hodnoty tohoto ukazatele 

značí dobrou finanční stabilitu podniku, dle doporučení by hodnoty zisku měly minimálně 

3 krát a více pokrývat nákladové úroky, což se podniku během celého sledovaného období 

daří zajistit a to zejména díky několikanásobně vyššímu dosaženému zisku společnosti. 

Veškeré ukazatele zadluženosti jsou znázorněny v následujícím grafu. 
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                Graf č. 1: Ukazatele zadluženosti [Zdroj: Vlastní zpracování]   

   

 

4.2.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují solventnost podniku a slouží k znázornění schopnosti 

společnosti splácet své závazky včas. V následující tabulce je možno vidět interpretaci 

daných ukazatelů, jimiž jsou v tomto případě: celková, okamžitá a pohotová likvidita. 

 
                    Tabulka č. 10: Ukazatele likvidity [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Ukazatele likvidity 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková likvidita 2,50 2,77 3,05 2,49 2,70 

Okamžitá likvidita 0,23 0,71 0,94 0,89 0,56 

Pohotová likvidita 2,44 2,60 2,95 2,49 2,68 

 

Celková likvidita  

Znázorňuje, kolikrát jsou pokryty krátkodobé cizí zdroje financování společnosti 

oběžnými aktivy. Doporučená hodnota pro tento ukazatel se nachází v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Z tabulky je možno vidět, že společnost se do tohoto rozmezí vešla v průběhu sledovaného 

období dvakrát, a to v letech 2009 (2,50) a 2012 (2,49). Výsledky tohoto ukazatele 
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signalizují, že oběžná aktiva nejsou dostatečně efektivně využívány, avšak platební 

neschopnost v důsledku nízké likvidity by neměla podniku v následujících letech hrozit. 

Okamžitá likvidita 

Doporučená hodnota pro okamžitou likviditu ukazatele by se měla pohybovat 

v rozmezí 0,9 – 1,1. Z dosažených výsledků lze vidět, že se společnost pohybovala 

v daném rozmezí pouze v letech 2011 (0,94) a 2012 (0,89) díky navýšení krátkodobého 

finančního majetku. Během ostatních let byly hodnoty nižší, což bylo zejména zapříčiněno 

poklesem pohotových platebních prostředků a nárůstem krátkodobých závazků. 

Pohotová likvidita 

Pro pohotovou likviditu se dle literatury uvádí doporučená hodnota 1-1,5. 

V průběhu celého sledovaného období byla doporučená hodnota razantně překračována, 

kdy nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2011(2,95). Tato skutečnost může působit 

kladně pro potencionální věřitele, neboť signalizuje velké množství kapitálu vázaného 

v oběžných aktivech. Pro firmu však tyto hodnoty nejsou příliš pozitivní a jsou způsobeny 

nárůstem oběžných aktiv a to zejména zadržováním finančních prostředků na účtech 

v bankách a negativním nárůstem krátkodobých pohledávek. Jelikož se jedná o společnost 

provozující služby a její zásoby k realizaci svých pohledávek jsou minimální, lze tyto 

hodnoty považovat za běžné a téměř totožné s hodnotami celkové likvidity jak je 

znázorněno v následujícím grafu č. 2. 

 
                 Graf č. 2: Ukazatele likvidity [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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4.2.3 Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje měřítko výnosnosti investovaného kapitálu a schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje ve formě zisku. V následující tabulce č. 2 lze spatřit 

vyhodnocení 4 základních ukazatelů rentability, jimiž jsou: Rentabilita VK,aktiv, tržeb a 

dlouhodobě investovaného kapitálu. 

 
              Tabulka č. 11: Ukazatele rentability [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Ukazatele rentability 

 2009 2010 2011 2012 2013 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 
ROE 3,37 3,56 7,14 8,47 8,80 

ROA 3,08 5,47 13,08 7,93 5,37 

ROS 2,19 2,38 4,33 4,48 4,87 

ROCE 4,34 7,88 18,84 12,80 8,95 

 

Z tabulky je patrné, že pro firmu byl z hlediska rentability nejplodnější rok 2011, ve 

kterém nabývají všechny ukazatele svých maximálních hodnot, na čemž se výrazně podílel 

vyšší výsledek hospodaření v souvislosti s výnosy z dlouhodobého finančního majetku.  

ROE – Rentabilita VK 

Tento ukazatel, lze považovat za klíčový ukazatel rentability, jež nám vyjadřuje 

výnosnost kapitálu, který do podniku vložili akcionáři. Během celého sledovaného období 

podnik zaznamenal rostoucí tendenci tohoto ukazatele a ve většině let převyšuje hodnoty 

ukazatele ROA, kdy v posledním roce nabývá nejvyšší hodnoty 8.80% a naopak nejnižší 

na začátku sledovaného období a to 3.37%. Vývoj těchto hodnot byl zapříčiněn postupným 

nárůstem čistého zisku a vlastního kapitálu ve vzájemné interakci s poklesem celkových 

aktiv a cizích zdrojů 
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ROA – Rentabilita VK 

Vyjadřuje produkční schopnost podniku při zhodnocení kapitálu bez ohledu na to, 

zda pochází z vlastních či cizích zdrojů. 

Rentabilita VK má kolísající průběh, kdy se od počátku sledovaného období 

z nejnižší hodnoty 3,08% v roce 2009 postupně zvyšuje až na svou maximální hodnotu 

13,08% z roku 2011, což je způsobeno zvýšením provozního výsledku hospodaření 

spojeným s výnosy z DFM. V posledních dvou letech hodnota klesá v důsledku zvýšení 

celkových aktiv. 

ROS -Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb stejně jako ukazatel ROE vykazuje rostoucí průběh, který značí 

neustále se zvyšující procento zisku, které připadá na 1kč tržeb. Nejnižší hodnota byla 

zaznamenána na počátku sledovaného období v roce 2009 ( 2,19%). Postupným navýšením 

výsledku hospodaření za běžnou činnost a tržbami z prodeje cenných papírů se společnost 

dostala na své maximum v roce 2013, které činilo 4,87%. Z výsledných hodnot je patrné, 

že firma volí vhodnou strategii v rámci prodeje vlastních výrobků a služeb. 

ROCE – Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

Tento ukazatel hodnotí dlouhodobou výnosnost kapitálu a to jak ve formě vlastních 

tak i cizích zdrojů a poukazuje tedy na to, jak efektivně firma hospodaří s vlastním i cizím 

majetkem. Mimo jiné také vyjadřuje, kolika procenty je zhodnocena 1 Kč investovaného 

celkového kapitálu. Ukazatel opět stejně jako ROA vykazuje kolísavou tendenci, kdy 

nejnižších hodnot 4,34% nabývá na počátku sledovaného období v roce 2009 a bylo 

zapříčiněno především poklesem výsledku hospodaření a zvýšením dlouhodobých závazků 

společnosti. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2011 (18,84%), kdy došlo 

k rapidnímu poklesu dlouhodobých závazků a rapidnímu nárůstu zisku spojeného s výnosy 

z DFM. 
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                 Graf č. 3: Ukazatele rentability [Zdroj: Vlastní zpracování] 

  

 

4.2.4 Ukazatele aktivity  

V následující podkapitole dojde k verbálnímu zhodnocení a interpretaci výsledků 

týkajících se, posledního z poměrových ukazatelů, a sice ukazatelů aktivity. V rámci mé 

diplomové práce jsem zvolil tyto ukazatele: Doba obratu zásob, pohledávek a závazků.  

Tyto ukazatele zjišťují, jak podnik hospodaří s aktivy a následný vliv na likviditu a 

výnosnost. Obecně je známo, že příliš velké množství aktiv není žádoucí, neboť vznikají 

zbytečné náklady a snižuje se hospodářský výsledek. Nedostatek aktiv oproti tomu může 

vést ke ztrátám potencionálních podnikatelských příležitostí. Ukazatele aktivity jsou 

interpretovány v následující tabulce č. 12. 

 
               Tabulka č. 12: Ukazatele aktivity [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Ukazatele aktivity 

[dny] 2009 2010 2011 2012 2013 

Doba obratu zásob 5 13 7 1 2 

Doba obratu pohledávek 108 86 91 110 152 

Doba obratu závazků 48 45 39 77 83 
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Doba obratu zásob 

V průběhu sledovaného období se nejprve mezi lety 2009 a 2010 doba obratu 

prudce zvýšila a počet dnů, po kterou byly zásoby na skladě před umístěním do spotřeby či 

prodeje činil 13 dní, avšak poté došlo k značnému zefektivnění v rámci hospodaření se 

zásobami a v posledním roce dosáhl podnik nejnižších hodnot, které v průměru činily 

pouhý jeden den, což se jeví pro společnost jako velmi příznivé s ohledem do budoucna. 

Stav zásob se v posledních letech rapidně snížil zejména kvůli poklesu vyúčtované 

nedokončené výroby. Průměrná doba obratu zásob v rámci sledovaného období činí 6 dní. 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek má ve všech letech kolísavou tendenci. Oborový průměr 

pro obor těžbu a dobývání činí 119 dnů. Pro společnost má vzrůstající charakter v 

posledních letech nepříznivý dopad, neboť jsou peníze v pohledávkách vázány a nejsou po 

tuto dobu společnosti k dispozici. Jak již bylo zmíněno v rámci horizontální a vertikální 

analýzy, je tento ukazatel pro společnost každoročně největším problémem a to v důsledku 

prodlužování lhůt splatnosti a pozastávek, což vyplívá ze špatné platební morálky 

odběratelů. Nejdelší doba obratu pohledávek (152 dní) byla dosažena v posledním roce 

posuzovaného období. 

Doba obratu závazků 

Je obecně známo, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek a to z toho důvodu, aby nedošlo k narušení finanční rovnováhy ve společnosti. 

Z tabulky je zřejmé, že společnost tuto podmínku nesplňuje ani v jednom roce sledovaného 

období. Nejdelší doba obratu závazků byla zachycena v roce 2011 (77 dní), což bylo 

zapříčiněno rostoucími hodnotami krátkodobých závazků společnosti vůči dosaženým 

tržbám. 
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                Graf č. 4: Ukazatele aktivity [Zdroj: Vlastní zpracování]  

       

 

4.3 Du Pont 

Du Pontův pyramidální rozklad znázorňuje vzájemné souvislosti mezi vrcholovým 

syntetickým ukazatelem v podobě rentability vlastního kapitálu a jeho ovlivnění 

analytickými ukazateli, jež zahrnují rentabilitu celkových aktiv a majetkový koeficient. 

Cílem vrcholového managementu je maximalizace rentability vlastního kapitálu. 

 
            Tabulka č. 13: Du Pont  – Vstupní data [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Du Pontův pyramidální rozklad 

Vstupní data 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE 0,0337 0,0356 0,0714 0,0847 0,0880 

ROA 0,0308 0,0547 0,1308 0,0793 0,0537 

Majetkový koeficient 1,6289 1,6352 1,4934 1,6977 1,8072 

ROS 0,0219 0,0238 0,0433 0,0448 0,0487 

Obrat celkových aktiv 0,9453 0,9156 1,1038 1,1145 1,0004 

Vázanost stálých aktiv 0,5310 0,4862 0,3353 0,2435 0,2457 

Vázanost oběžných aktiv 0,4889 0,5604 0,5363 0,6290 0,7270 

Vázanost ostatních aktiv 0,0380 0,0456 0,0344 0,0247 0,0268 
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V tabulce č. 13 jsou zaznamenány vstupní údaje jednotlivých ukazatelů, jež slouží 

jako podklad pro další výpočty pyramidálního rozkladu. 

 

    Tabulka č. 14: Du pont  – Absolutní změny ukazatelů [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Absolutní změna ukazatelů 

 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

ROE 0,0018 0,0358 0,0134 0,0032 

ROA 0,0018 0,0399 0,0180 0,0039 

Majetkový koeficient 0,0000 -0,0042 -0,0046 -0,0006 

ROS 0,0030 0,0305 0,0140 -0,0128 

Obrat celkových aktiv -0,0012 0,0095 0,0040 0,0167 

Vázanost stálých aktiv 0,0015 0,0077 0,0420 0,0004 

Vázanost oběžných aktiv -0,0025 0,0012 -0,0424 0,0160 

Vázanost ostatních aktiv -0,0003 0,0006 0,0044 0,0003 

 

Du pontův pyramidální rozklad byl proveden pro sledované období od roku 2009 

až 2013. Prvním krokem bylo vypočítání podílových ukazatelů s použitím vzorců pro 

výpočet logaritmů indexů pro jednotlivé ukazatele a následně jejich absolutní a relativní 

změny znázorněny v procentech. 

Kontrola výpočtů byla provedena formou součtů vlivů změn analytických ukazatelů 

na změnu vrcholového syntetického ukazatele. Kladné či záporné hodnoty signalizují 

pozitivní či negativní jev na vrcholový ukazatel. Kompletní tabulky včetně použitých 

vzorců pro výpočet jsou součástí přiloženého souboru v Excelu.  
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                Tabulka č. 15:  Du pont – Relativní změny ukazatelů [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Relativní změna ukazatelů [%] 

 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

ROE 5,38 100,63 18,75 3,82 

ROA 5,34 112,32 25,22 4,55 

Majetkový koeficient 0,04 -11,69 -6,47 -0,73 

ROS 8,86 85,63 19,67 -15,10 

Obrat celkových aktiv -3,51 26,69 5,55 19,65 

Vázanost stálých aktiv 4,58 21,62 58,84 0,42 

Vázanost oběžných aktiv -7,32 3,46 -59,47 18,83 

Vázanost ostatních aktiv -0,78 1,60 6,18 0,40 

 

 Na základě výsledků výpočtů pyramidového rozkladu, lze usoudit, že 

syntetický ukazatel ROE měl v průběhu celého sledovaného období poměrně kolísavou 

tendenci. Největší rozdíl byl zaznamenán v období 2010/2011, kdy došlo k rapidnímu 

nárůstu o 100,63%, a to především díky skutečnosti, kdy společnost oproti předešlému 

roku vykázala více než dvojnásobný výsledek hospodaření běžného účetního období 

(110,69%). Na vzrůstu vrcholového ukazatele ROE, se nejvyšší měrou podílel analytický 

ukazatel ROA, jež kladně vzrostl o 112,32%, naopak negativně byl ovlivněn hodnotou 

analytického ukazatele multiplikátoru tzv. finanční páky, která klesla o 11,69%, což bylo 

zapříčiněno poklesem celkových aktiv (-4,09%), při vzrůstu vlastního jmění (5,02%), 

přičemž v následujícím období se díky vzrůstajícímu podílu vlastního kapitálu (2,34%) 

v souvislosti s růstem aktiv (16,35%) snížila svůj negativní vliv téměř o polovinu. 

Převážně však její vliv na vrcholového ukazatele v rámci posuzovaných období, lze 

hodnotit jako nepříznivý. 

V případě pyramidového rozkladu ROA na ROS a obrat celkových aktiv, lze 

pozorovat, že největší vliv má na výslednou hodnotu rentabilita tržeb, která v důsledku 

navýšení čistého zisku a tržeb narostla v období 2010/2011 (85,63%), a tím přispěla ke 

zvýšení rentability aktiv, která se v téže období podílela signifikantní měrou na výsledné 

hodnotě syntetického ukazatele ROE. Hodnota ukazatele ROS má ve většině 
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posuzovaných období vzrůstající tendenci až na období 2012/2013 kdy došlo k poklesu o 

15,10%. 

Naopak další ukazatel obrat celkových aktiv dosáhl největšího poklesu na začátku 

sledovaného období  2009/2010 (-3,51%), ovšem v následujícím období dosáhl razantního 

zlepšení v podobě navýšení o 26,69%, což bylo ovlivněno vzrůstajícími tržbami z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, které narostly o 36 058 tis. Kč (15,63%) a také v důsledku 

navýšení fixních aktiv, které se v daném období zvětšily téměř o více než dvojnásobek. 

Struktura obratu celkových aktiv byla negativně ovlivněna především v období 

2011/2012, což bylo zapříčiněno značným poklesem oběžných aktiv (-59,47%), kde byla 

rozhodujícím faktorem především změna stavu zásob ve společnosti. I přes tento výrazně 

negativní pokles oběžných aktiv došlo v téže období k nárůstu obratu celkových aktiv o 

5,55%, kdy se na této pozitivní změně podílelo navýšení vázanosti ostatních aktiv (6,18%) 

a především vázanosti fixních aktiv (58,84%). 

4.4 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

4.4.1 Altmanův model 

           

                                    Tabulka č. 16: Altmanův model [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Altmanův model 

Ukazatelé 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 - čistý pracovní kapitál/celková aktiva 0,28 0,33 0,40 0,42 0,46 

X2 - nerozdělený zisk/celková aktiva 0,19 0,19 0,20 0,18 0,17 

X3 – zisk/celková aktiva 0,03 0,05 0,13 0,08 0,05 

X4 – tržní hodnota VK/účetní hodnota celkových 

závazků 

1,59 1,71 2,05 1,46 1,27 

X5 – tržby/celková aktiva 0,95 0,92 1,10 1,11 1,00 

Z-skóre 2,06 2,20 2,83 2,43 2,17 

 

Rovnice Altmanova modelu: 

   Z = 0,717 × X1 + 0,847 × X2 + 3,107 × X3 + 0,42 × X4 + 0,998 × X5    
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 Tabulka č. 17: Kralickuv Quicktest [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Kralickuv Quicktest 

Ukazatelé 2009 2010 2011 2012 2013 

Kvóta VK – VK/celková aktiva [%] 61,39 61,15 66,96 58,90 55,34 

Doba splácení dluhu z CF – krátkodobé+dlouhodobé 

dluhy/CF 

4,26 3,56 1,58 2,13 2,61 

CF v tržbách – CF/tržby [%] 6,99 8,24 12,57 13,15 12,14 

ROA – tržní hodnota VK/účetní hodnota celkových 

závazků [%] 

3,08 5,47 13,08 7,93 5,37 

Bodové hodnocení 

Kvóta VK  1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 2 2 1 1 1 

CF v tržbách 3 2 1 1 1 

ROA 4 4 2 4 4 

průměr 2,50 2,25 1,25 1,75 1,75 

 

 

Z výše uvedené tabulky č. 16, která obsahuje interpretaci výsledku Altmanova 

modelu vyplívá, že v průběhu celého sledovaného období hodnota Z-skóre pokaždé 

převyšuje číslo 1,2, tudíž se převážně řadí do pásma šedé zóny bez vyhraněných 

výsledků. Nejblíže pásmu prosperity se podnik pohyboval v roce 2011, což bylo mimo 

jiné zapříčiněno vzrůstajícím podílem čistého zisku společnosti a podílem vlastního 

kapitálu společnosti k cizím zdrojům. Nejnižší úroveň sledovaných hodnot byla zjištěna 

v letech 2009 a 2013, což souviselo převážně s nárůstem celkových aktiv a cizích zdrojů 

společnosti. Jako nejvýznamnější položku tvořící výsledné z-skóre Altmanova indexu, lze 

v našem případě považovat tržní hodnotu vlastního kapitálu, jež se podílí na konečné 

hodnotě nejvyšší mírou.  

Na základě výsledků Altmanova z- skóre, lze se značnou  jistotou říci, že by 

společnost v nejbližších letech neměla být ohrožena bankrotem. 

 

4.4.2 Kralickuv Quicktest 
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Na základě výše uvedených výsledků lze vyčíst, že nejblíže ideální bonitní situaci 

se podnik pohyboval v letech 2010, 2011,2012 a 2013, kdy se hodnota celkové situace 

pohybovala kolem dvou. Méně příznivé hodnoty se objevily pouze na počátku sledovaného 

období v roce 2009. Naopak nejpříznivější rok byl pro společnost rok 2011, kdy se hodnota 

v průměru blížila jedné. 

Finanční stabilita firmy je znázorňována dvěma ukazateli, kterými jsou doba 

splácení dluhu z cash flow a kvóta vlastního kapitálu, lze tedy vidět, že společnost 

dosahuje během sledovaného období velmi dobrého hodnocení. 

Podnik disponuje vysokým podílem vlastního kapitálu na celkových aktivech, tudíž 

lze konstatovat, že má silnou pozici v oblasti struktury kapitálu a je tedy dobře zajištěn 

v případě vzniku problémů se splácením svých závazků.  

U doby splácení dluhu z CF se považuje za žádoucí stav doba kratší než 3 roky, což 

se podniku během celého posuzovaného období daří. V letech 2009 a 2010 byla doba 

splácení dluhů delší především díky vyšším hodnotám cizího kapitálu na, kterých se 

podílely zejména dlouhodobé závazky společnosti. Z hlediska finanční stability, lze podnik 

považovat za dlouhodobě finančně stabilní. 

Výnosová stabilita podniku je znázorněna pomocí ukazatelů ROA a CF v tržbách. 

V roce 2009 se hodnota CF v tržbách zhoršila zejména díky méně příznivého výsledků 

hospodaření. Hodnota celkového kapitálu se v roce 2011 pohybuje v příznivějších 

hodnotách, což bylo způsobeno nárůstem zisku společnosti. 

Z hlediska celkové finanční situace podniku, lze na základě kralickova quicktestu 

konstatovat, že se podnik pohybuje poměrně blízko ideální bonitní situaci, tudíž by neměl 

být v blízké době ohrožen bankrotem. 
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4.5 Zhodnocení 

Po provedení finanční analýzy vybraných ukazatelů prostřednictvím zvolených 

nástrojů jsem dospěl k následujícím závěrům. 

Z hlediska celkové zadluženosti se společnost Unigeo a.s. pohybuje v rámci 

celosvětového průměru (30-60%), tudíž lze říci, že podnik nemá výraznější problémy se 

zajištěním finanční stability společnosti. V posledních letech je patrný mírný nárůst 

hodnot, kterými se podnik přibližuje hranici 50%, jež je vnímaná jako optimální stav a je 

charakteristická pro menší podniky, které nechtějí příliš riskovat. Společnost disponuje 

převážně vlastním kapitálem, čímž představuje nízké riziko pro věřitele a neopomíná ani 

výhody adekvátního využití cizích zdrojů při dosahování svých podnikatelských záměrů. 

Majetek společnosti byl po celou dobu sledovaného období kryt převážně z vlastního 

jmění, čímž se podnik chce zjevně vyhnout případným rizikům finanční nestability. 

V rámci likvidity společnosti se podnik snaží využívat výhod konzervativního 

řízení a vyvarovat se tím případným rizikům spojených s platební neschopností. Po celou 

dobu posuzovaného období měly pohledávky společnosti dominantní převahu nad 

závazky. Díky tomuto faktu se hodnoty celkové a pohotové likvidity pravidelně 

pohybovaly nad hranicí doporučeného optima. Tato skutečnost vyplívá z příliš velkého 

množství podnikového kapitálu, jež byl vázán v oběžných aktivech a negativně působil na 

rentabilitu podniku. Příčinou jsou zejména dva faktory platební nekázeň odběratelů a 

prodlužování lhůt splatnosti popř. uplatňování tzv. pozastávek, které jsou typické pro 

stavební segment.  

Pokud jde o ukazatele aktivity podniku, za zvýšenou pozornost stojí především 

vyšší doba obratu pohledávek a jejich úhrady ze strany odběratelů, která je stále vyšší než 

doba obratu závazků, což znamená, že podnik je dlouhou dobu bez potřebných finančních 

prostředků k úhradě svých závazků. Také doba obratu zásob byla podstatně menší, než 

doba obratu pohledávek, což vypovídá o tom, že podnik poměrně rychle mění své zásoby, 

uhrazuje závazky, avšak své pohledávky za odběrateli inkasuje se zpožděním v souvislosti 

s již zmiňovanou horší platební morálku odběratelů. 

Ze získaných výsledků rentability společnosti je zřejmé, že podnik nemá 

signifikantní problém ve zhodnocování svých vložených prostředků a efektivně přeměňuje 

dílčí složky majetku na peníze.  Výsledek hospodaření vykazoval po celé sledované období 
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rostoucí tendenci a to zejména v důsledku navýšení tržeb z prodeje DHM společnosti, jež 

přestal být součástí investičních záměru společnosti a jevil se do budoucna jako 

nerentabilní. Du Pontův pyramidální rozklad odhalil, že syntetický ukazatel rentability 

vlastního jmění má v důsledku postupně zvyšujícího se zisku rostoucí tendencí, na čemž se 

příznivě projevuje rentabilita celkových aktiv a tržeb, oproti tomu negativně působí tzv. 

finanční páka.  

Z vývoje souhrnných indexů hodnocení pro posouzení finanční situace, lze 

konstatovat, že si podnik vede velmi dobře a pohybuje se poblíž pásma prosperity a dle 

výpočtů, by zde neměl hrozit v nejbližší době bankrot.  

V rámci Altmanova modelu, kde se posuzuje, zda má podnik problémy 

v hospodaření, bylo zjištěno, že společnost spadá do tzv. pásma šedé zóny, kdy nelze 

s jistotou odhadnout budoucí vývoj, a proto je vhodné nezaměřovat se na absolutní 

konečnou hodnotu, ale na jeho vývoj v čase, ovšem díky tomu, že se pohybuje poblíž 

hranice prosperity, existuje zde pravděpodobnost, že se v budoucnu dostane do pásma 

prosperity. 

Kralick označoval jako optimum hodnotící bonitu společnosti známku 2. 

Společnost Unigeo a.s. se pohybuje poblíž této hodnoty téměř ve všech sledovaných 

letech, kdy vykazuje finanční stabilitu a nemá problémy s úhradou svých závazků. 

 

4.5.1 Návrhy a doporučení 

V této části práce se budu snažit na základě vyhodnocení situace ve firmě 

navrhnout příslušná opatření k eliminaci či zmírnění rizik ohrožující její finanční zdraví. 

Pohotová a celková likvidita byly hlavními ukazateli, které se pohybovaly výrazněji 

nad doporučeným optimem, Společnost by se tuto situaci měla snažit vylepšit 

efektivnějším využíváním oběžných aktiv např. pro získání nových finančních prostředků 

od svých věřitelů nebo nákupem dlouhodobých investičních CP a tím efektivněji 

zhodnocovat přebytečný kapitál, což by mohlo mít v konečném důsledku pozitivní vliv na 

rentabilitu společnosti.  

Pro další optimalizaci hodnot likvidity bych navrhoval samofinancování z prodeje 

dlouhodobého majetku, financování ze záloh odběratelů, nebo externí dlouhodobé 
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financování formou investičního úvěru, kdy firma načerpá dlouhodobé zdroje a 

nespotřebuje je financováním dlouhodobých aktiv nebo zkrácení doby inkasa pohledávek 

v důsledku zkrácení lhůt splatnosti spolu se zlepšením platební morálky odběratelů. 

Problematiku vyšší doby obratu pohledávek bych se pokusil řešit pomocí úpravy 

obchodních smluv tak, aby obsahovaly výhodnější podmínky, které by vedly k včasnému 

placení v kratších termínech splatnosti popř. hrozbou smluvní pokuty, což by umožnilo 

firmě si vytvořit větší finanční rezervy. 

Podniku bych dále doporučil, aby se snažil neustále pokračovat v dosavadním 

trendu hospodaření hospodářského výsledku a současně snižoval náklady spojené se svými 

podnikatelskými záměry při realizaci veřejných zakázek a dosáhla tak většího souladu 

zhodnocení svého kapitálu s platební schopností, jejíž hodnoty často překračují doporučená 

optima a negativně ovlivňují výnosnost podniku. Jedním z cílů podniku by mělo také být 

zvyšování obratu  aktiv (leasing) a VK. Vhodnou příležitostí pro zvýšení rentability VK by 

měla být snaha o zvýšení rentability prostřednictvím navýšení ziskové marže a snížení 

nákladů. Vzhledem k poklesu ziskové marže v posledním období by bylo vhodné provést 

analýzu jednotlivých druhů nákladů. Další možností by mohlo být větší využití cizího 

kapitálu a změna struktury finančních zdrojů, tedy pokusit se minimalizovat dlužnické 

riziko a současně využít dluh jako finanční páku ke zvýšení rentability vlastního kapitálu. 

Pro optimální budoucí vývoj společnosti, bych navrhoval společnosti, aby se i 

nadále snažila vylepšovat obchodní strategie, optimalizovala náklady a strukturu majetku, 

hledala nové trhy z hlediska odbytu a v neposlední řadě co nejefektivněji realizovala 

veškeré prováděné práce.  
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5  Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení finanční zdraví společnosti Unigeo 

a.s., která se v současné době zabývá převážně geologicko-průzkumnými aktivitami, a to 

ve stanoveném rozmezí let 2009-2013.  

Analýza společnosti byla provedena za pomocí vybraných nástrojů finanční 

analýzy zahrnujíc stavové, poměrové ukazatele, Du pontův pyramidální rozklad a 

vyhodnocení finanční situace za pomocí bankrotních a bonitních souhrnných indexů 

hodnocení společnosti. 

Koncepce této práce byla rozdělena do pěti kapitol obsahující teoretické vymezení 

a aplikaci vybraných metod finanční analýzy.  

V úvodní části, je rozebrán teoretický základ finanční analýzy zahrnující předmět, 

kterým se finanční analýza zabývá, uživatelé, pro které je určena a zdroje finanční analýzy, 

ze kterých čerpá.  Následně jsou zde přiblíženy metody a postupy jednotlivých početních 

operací pro vybrané ukazatele, jež slouží jako podklad pro aplikační část, ve které dochází 

k samotné interpretaci a grafickému znázornění výsledků analyzované společnosti. 

V následující kapitole je představena analyzovaná společnost s vymezením 

předmětů činnosti, jimiž se zabývá spolu s dekompozicí organizační struktury. 

Poslední část práce byla orientovaná na stanovení příslušných návrhů a opatření, 

která by vedla k eliminaci nežádoucích činitelů ohrožující finanční stabilitu společnosti. 

Na základě výsledků analýzy, lze v obecné rovině konstatovat, že společnost 

Unigeo a.s. po dlouhá léta i navzdory nevyzpytatelným geologickým podmínkám a 

nelehké situaci na trhu, související s nepravidelným vývojem poptávky po jejich službách, 

vykazuje rostoucí tendenci výsledků hospodaření a pravidelně naplňuje primární cíl své 

činnosti, kdy v roce 2013 dokonce dosahuje historicky nejvyššího zisku za dosavadní dobu 

existence společnosti. Jednoznačnou prioritou společnosti je zejména zajištění stability a 

zdravé hotovostní toky, díky čemuž je na základě hodnocení nezávislých auditorů řazena 

mezi malé procento s nadstandardní kondicí a stabilitou na trhu v České republice. 

V posledních letech se podnik vyznačuje konzervativním přístupem v rámci pořizování 

nových investic, výběru zakázek i pracovně-právním vztahů. Po zhodnocení dosažených 

výsledků jsem dospěl k závěru, že hlavním problémem podniku je po dlouhá léta výše 
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pohledávek, která je zapříčiněna prodlužováním lhůt splatnosti a platební nekázní 

odběratelů spojená s uplatňováním pozastávek. Negativní dopady na hotovostní jsou 

citelné i navzdory tomu, že část této platební podmínky je přenášena na dodavatele a 

společnost se neustále snaží i přes nepřízeň legislativních změn tyto vlivy v daných tržních 

podmínkách zmírnit. 

Vzhledem k segmentu podnikání, tj. poskytování služeb v oblasti geologie a 

stavebnictví, je predikce budoucího vývoje obtížná, záleží jednak na ochotě investorů 

vyhlašovat výběrová řízení a potažmo na  úspěšnosti v těchto soutěžích. Veškeré dění ve 

společnosti se tedy odvíjí od naplnění výrobních kapacit a zajištění zejména dlouhodobých 

zakázek. 
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