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Anotace 

Finanční analýza se zabývá rozborem finanční situace podniku, zjišťuje silné a 

slabé stránky. Ve své diplomové práci se zabývám finanční analýzou společnosti 

INELSEV Servis, s. r. o. za účetní období 2009 – 2013. Zhodnocení finančního zdraví je 

provedeno na základě výpočtu absolutních a poměrových ukazatelů, Du-Pontova 

pyramidálního rozkladu, bonitních a bankrotních modelů. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, 

bonitní a bankrotní modely. 

 

 

Summary 

 The financial analysis deals with the study of the financial situation of the 

company, it recognizes its weak and strong sides. I have been dealing with the financial 

analysis of INELSEV Servis Company in the period of 2009 – 2013 in my diploma project. 

The evaluation of financial health has been done on the basis of absolute and rate index 

calculations, Du-Pont pyramid fragmentation, bonding and bankrupt models. 

 

 

Keywords: financial analysis, ratio indicators, Du-Pont pyramidal decomposition, 

solvency and bankruptcy models. 
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Seznam českých zkratek 

A   aktiva 

CN   celkové náklady 

č.   číslo 

DM   dlouhodobý majetek 

FA   fixní aktiva 

IN   index důvěryhodnosti 

Kč   korun českých 

např.   například 

OA   oběžná aktiva 

OKMP   oprava a kontrola měřících přístrojů 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

tj.   to je 

tzn.   to znamená      

VK   vlastní kapitál 

VZZ   výkaz zisku a ztráty 

T   tržby 

tis. Kč   tisíc korun českých 

Z   zisk    

 

Seznam cizojazyčných zkratek 

EAT   Earning After Taxes (zisk po zdanění) 

EBIT   Earnings Before Interest and Taxes (zisk před úroky a zdaněním) 

EBT   Earnings Before Taxes (zisk před zdaněním) 

ROA   Return on Assets (rentabilita celkového kapitálu) 

ROE   Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

ROS   Return on Sales (rentabilita tržeb)
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1 ÚVOD 
 

Finanční analýza je analýza zdrojů nebo činností, ve kterých hrají prvotní úlohu 

finance a čas. Cílem finanční analýzy je rozbor finanční situace společnosti, najít a využít 

silné stránky společnosti, zároveň napravit slabé stránky společnosti, zjistit její výkonnost 

a výsledné informace vyhodnotit tak, aby se provedená finanční analýza stala jedním 

z nástrojů sloužícího k řízení podniku. Úkolem finanční analýzy je diagnostikovat pomocí 

vlastních nástrojů finanční poměry podniku, identifikovat odchylky od požadovaných 

parametrů, analyzovat příčiny jejich vzniku a definovat konkrétní opatření, aby bylo 

dosaženo strategických cílů podniku. 

Práce je zaměřena na finanční analýzu vybraného podniku pomocí výpočtu 

vybraných ekonomických a finančních ukazatelů. Pro zjištění finanční situace společnosti 

je velké množství metod. Mezi tyto metody patří analýza absolutních ukazatelů, analýza 

pomocí poměrových ukazatelů, nejčastěji se používají ukazatele rentability, likvidity, 

aktivity a zadluženosti. Dalším bodem práce je zhodnocení pomocí Du-Pontova 

pyramidálního rozkladu, kde mohu zhodnotit, jak jednotlivé analytické ukazatele ovlivňují 

změnu vrcholového ukazatele. Tyto výpočty nejsou schopny zahrnout některé aspekty, 

které je nutné ve finanční analýze zohlednit, proto musí být doplněny výpočty pravidel 

financování, mezi které patří bonitní a bankrotní modely. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení vývoje finanční situace společnosti 

Inelsev Servis, s. r. o. pomocí absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů, Du-Pontova 

pyramidálního rozkladu, bankrotních a bonitních modelů za období 2009 – 2013. Údaje, 

potřebné pro výpočet těchto ukazatelů a modelů, jsou získané z účetních uzávěrek podniku, 

kterými jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, které jsou zaměřeny na 

charakteristiku společnosti, teoretickou a praktickou část. Po úvodu následuje kapitola, 

která se zabývá charakteristikou společnosti. Třetí kapitola vymezuje finanční analýzu 

z teoretického hlediska. V této kapitole jsou popsány jednotlivé metody a zdroje finanční 

analýzy. Čtvrtá kapitola je věnována praktické části finanční analýzy, kde jsou provedeny 

výpočty poměrových ukazatelů, Du Pontova pyramidálního rozkladu, bankrotních a 
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bonitních modelů. Pátá kapitola je zaměřena na návrhy a doporučení pro zlepšení 

finančního zdraví vybrané společnosti, které jsou zjištěny na základě provedené finanční 

analýzy. V závěru jsou shrnuty a zhodnoceny zjištěné výsledky, které umožňují posoudit 

vývoj finanční situace společnosti a jejího hospodaření. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 
 

 Předmětem sledování je společnost INELSEV Servis, s. r. o. se sídlem v Litvínově, 

která provádí komplexní služby v údržbě, opravách, montážích a dodávkách elektro 

zařízení, měření a regulace, klimatizace, zejména v chemickém, petrochemickém, 

rafinérském, energetickém, papírenském a automobilovém průmyslu. Společnost 

INELSEV Servis, s.r.o. je jednou z mnoha dceřiných společností, jejíž mateřskou 

společností je INELSEV Group, a. s. 

 

2.1 Profil společnosti 
 

 Historie vzniku se počítá od roku 1993 a navazuje na téměř padesátiletou tradici 

v údržbě, opravách a montážích energetických a chemických výroben. 

Společnost INELSEV Servis, s. r. o. vznikla sloučením dvou firem společenství 

Inelsev.  Společnost disponuje základním kapitálem v hodnotě 12 000 000,-- Kč a počet 

stávajících zaměstnanců činí 300. 

Nástupnickou společností před fúzí byla společnost OKMP, s. r. o. a zanikající 

společností byla společnost ELSEV, s. r. o. Dosavadní společnosti ELSEV a OKMP tvoří 

základ divizí stejných názvů působících ve společnosti INELSEV Servis, s. r. o. 

Nástupnická firma OKMP,s. r. o. byla založena v roce 1994. Provádí údržbu, opravy, 

servis, montáže a dodávky zařízení automatizační, měřící regulační a analyzační techniky 

pro nejvýznamnější podniky chemického průmyslu. 

Zanikající společnost ELSEV, s. r. o. byla založena v roce 1994. Hlavní činností 

těchto dvou divizí je poskytování údržby, oprav, servisu a montáží zejména v oborech 

silnoproudé elektrotechniky. 

Společnost INELSEV Servis, s. r. o. rozvíjí systém údržby založený na trvalém 

monitorování zařízení. K tomu jsou využívány moderní technologické postupy, mezi které 

patří bezdemontážní diagnostika, termovizní technika a endoskopické šetření. Přesný 

přehled o stavu slouží ke stanovení nejoptimálnějšího systému údržby zařízení [9]. 
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Předmětem podnikání společnosti INELSEV Servis, s. r. o. je výroba, instalace, 

opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, plynových 

zařízení a plnění nádob plyny, montáž, opravy a rekonstrukce vzduchotechniky, tepelných 

čerpadel a chladicích zařízení. 

Kvalita, bezpečnost práce a péče o životní prostředí jsou implementovány do všech 

řídících postupů a interních norem [9]. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ 

ANALÝZY 

 

Finanční analýza je základním zdrojem informací sloužící k posouzení stavu 

finančního zdraví podniku a zároveň vytváří nezbytný předpoklad pro budoucí 

rozhodování o finančních stránkách podniku. Finanční analýza nám pomáhá odhalit 

problémová místa, možné následky vlastních finančních rozhodnutí, při kontrole 

předchozích aktivit v rámci finančního řízení podniku, v porovnávání reálných výsledků 

s plánovanými, v posouzení finanční situace podniku a nalezení zpětných vazeb všech 

aktivit. Odhalí, kam se podnik dostal, jaké finanční cíle se mu podařilo splnit a jaké se 

naopak splnit nepodařilo. Finanční analýzu provádí finanční manažeři a je nedílnou 

součástí finančního řízení, jedná se o interní analýzu, kde jsou použity běžně dostupné 

údaje s údaji z finančního a manažerského účetnictví, vnitropodnikové evidence a 

kalkulací. Externí analýza je prováděna z vnějšku a data jsou čerpána z běžně dostupných 

údajů, mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o cash flow, výroční zpráva a 

výroky auditora [4]. 

Průběžná znalost finanční situace společnosti umožňuje manažerům správně se 

rozhodnout při získávání finančních prostředků, při stanovení optimální finanční struktury, 

při rozdělování zisku a při alokaci volných peněžních prostředků. Znalost finanční situace 

podniku je důležitá ve vtahu k minulosti, ale především pro prognózu budoucnosti.  

Finanční analýza a její výsledky slouží pro interní potřebu, ale také pro externí 

uživatele, mezi které patří investoři, obchodní partneři, konkurenti, státní instituce, 

burzovní makléři a odborná veřejnost. 

Cílem finanční analýzy je zvýšení výkonnosti podniku a přispění ke zvýšení jeho 

hodnoty [2]. 

3.1 Účetní výkazy pro zpracování finanční analýzy 
 

Ke zdrojům dat patří účetní výkazy. Mezi účetní výkazy zahrnujeme rozvahu, 

výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow) a přílohu účetní uzávěrky [3]. 
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3.1.1 Rozvaha 

 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku, podává informace o 

majetku, který podnik vlastní (aktiva) a z jakých zdrojů je majetek financován (pasiva). 

Rozvaha se sestavuje při účetní uzávěrce řádné a mimořádné, aktiva se musí rovnat 

pasivům (tzv. bilanční rovnice) [3]. 

Majetkem podniku je souhrn věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, 

které vlastní podnikatel a slouží k jeho podnikání. Majetek podniku tvoří dlouhodobý 

majetek, oběžný majetek a přechodná aktiva. Dlouhodobý majetek je majetek, který slouží 

podniku delší dobu než 1 rok, není získáván za účelem dalšího prodeje a tvoří podstatu 

majetkové struktury podniku. Dlouhodobý majetek členíme na hmotný (movitý, 

nemovitý), nehmotný (patenty, licence, autorská práva) a finanční (finanční účasti, cenné 

investiční papíry). Oběžný majetek je v podniku ve věcné podobě (zásoby výrobní, 

nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží) a v peněžní podobě (pohledávky, finanční 

majetek – peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry) [5].  

Kapitál podniku tvoří vlastní kapitál (základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze 

zisku, hospodářský výsledek minulých let, hospodářský výsledek běžného roku) a cizí 

kapitál (dlouhodobý, krátkodobý, rezervy). Velikost celkového kapitálu podniku závisí 

především na velikosti podniku, stupni mechanizace, rychlosti obratu kapitálu a organizaci 

odbytu [5]. 

 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

Obsah účetního výkazu zisku a ztráty tvoří náklady, výnosy a výsledek 

hospodaření. Náklady jsou peněžní prostředky, které podnik v daném období účelně 

vynaložil na získání výnosů, i když ve stejném období nemusely být skutečně zaplaceny. 

Výnosy jsou peněžní prostředky, které podnik získal ze všech svých činností za dané 

účetní období bez ohledu na to, zda ve stejném období došlo k jejich inkasu. Výsledek 

hospodaření je tvořen rozdílem mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku [3]. 
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3.1.3 Cash flow 

 

Cash flow je důležitým prvkem finančního řízení a finanční analýzy, souvisí se 

zajišťováním likvidity podniku. Jedná se o přehled peněžních toků v podniku, což znamená 

přehled o peněžních příjmech a výdajích. Podstatou cash flow je sledování změny stavu 

peněžních prostředků. Tok hotovosti je považován za velice významný ukazatel úspěšnosti 

podniku [3]. 

 

3.1.4 Příloha účetní uzávěrky 

 

V příloze účetní uzávěrky nalezneme údaje o fyzických a právnických osobách 

s uvedením výše vkladu, počet zaměstnanců, výši úvěrů s uvedením výše úrokové sazby, 

obecné účetní zásady, způsob stanovení opravných položek, doplňující informace 

k rozvaze, výkazu zisku a ztráty [3]. 

3.2 Analýza absolutních ukazatelů 
 

K základním metodám finanční analýzy patří analýza absolutních ukazatelů. 

Nástrojem je analýza trendů (horizontální analýza) a procentní rozbor jednotlivých položek 

rozvahy (vertikální analýza) [4]. 

 

3.2.1 Horizontální analýza 

 
Horizontální analýza je analýzou vývojových trendů, umožňuje vidět absolutní 

údaje z účetních výkazů v jednotlivých souvislostech a slouží k prvotní orientaci o 

hospodaření podniku. Horizontální analýza porovnává změny položek účetních výkazů 

v čase a hodnotí stabilitu podniku. Porovnávání jednotlivých položek v čase se provádí po 

řádcích, tedy horizontálně. Horizontální analýza měří pohyby veličin absolutně (změny 

jsou vyjádřeny rozdílem částek) a relativně (procentní změnou), musíme brát v úvahu 
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změnu absolutní i relativní. Slouží k analýze minulého a budoucího vývoje podniku a řadí 

se k nejpoužívanějším metodám [4]. 

Hledáme odpovědi na dvě otázky: 

O kolik jednotek se změnila položka v čase? 

Absolutní změna = běžné období – předchozí období [Kč]               (1) 

 

O kolik procent se změnila položka v čase? 

Relativní změna = 
běžné období – předchozí období

předchozí období
 x 100 [%]    (2)

                

3.2.2 Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza sleduje proporcionalitu jednotlivých položek účetních výkazů 

vůči základní veličině, zjišťuje procentní podíl položek k jediné zvolené základně. 

S účetními výkazy pracuje odshora dolů, proto je nazývána vertikální analýzou. Pro 

analýzu rozvahy je za základnu zvolena výše aktiv nebo pasiv, pro rozbor výkazu zisku a 

ztráty výše celkových výnosů nebo nákladů. Vertikální analýza je vhodným nástrojem pro 

mezipodnikové srovnávání [4]. 

Hledáme odpovědi na dvě otázky: 

Je struktura kapitálu, majetku a tvorby zisku stabilní? 

Mění se vývojem podniku vzájemné proporce položek? 

Cílem vertikální analýzy je určení: 

 podílu jednotlivých majetkových položek na celkových aktivech, 

 podílu jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 

 podílu jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty na celkových tržbách. 

Vzorec pro výpočet vertikální analýzy: 
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Podíl na celku = 
𝑈𝑖

∑ 𝑈𝑖
 x 100 [%]                  (3) 

𝑈𝑖 - jednotlivé položky aktiv, pasiv a VZZ 

                     

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Pomocí výpočtu 

poměrových ukazatelů jsou analyzovány vzájemné vazby a souvislosti mezi ukazateli, 

dávány jednotlivé absolutní hodnoty do vzájemných poměrů. Poměrové ukazatele 

umožňují mezipodnikové srovnání [4]. 

Jsou využívány základní ukazatele pro hodnocení hospodaření a finančního zdraví 

podniku, mezi které řadíme ukazatele: 

 rentability, 

 likvidity, 

 aktivity, 

 zadluženosti. 

3.3.1 Ukazatele rentability 

 

Finančním ukazatelem výnosnosti a návratnosti vloženého kapitálu je ukazatel 

rentability. Poměřuje výsledek dosaženého zisku ke zvolené srovnávací základně. Je 

měřítkem dosažení zisku a vytváření nových zdrojů při použití investovaného kapitálu. 

Ukazatelem výnosnosti podniku je přebytek výnosů nad náklady, který je ziskem v případě 

kladných hodnot, v opačném případě je ztrátou. Pomocí ukazatelů rentability zjišťujeme, 

zda je efektivnější pracovat s vlastním nebo cizím kapitálem. Ukazatele výnosnosti ukazují 

kombinovaný vliv aktivity, likvidity a zadluženosti na zisk firmy, měří celkovou účinnost 

managementu firmy [4]. 

V praxi jsou používány ukazatele, kde se vyskytují tři druhy zisku: 

- EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před úroky a zdaněním, 
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- EBT (Earnings Before Taxes) – zisk před zdaněním, 

- EAT (Earning After Taxes) – zisk po zdanění. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity)  

 Tento ukazatel měří efektivnost, jak podnik využívá vlastní kapitál. Udává, kolik 

Kč čistého zisku připadá na 1 Kč investovanou vlastníky. Vyjadřuje výnosnost vlastního 

kapitálu, je zajímavý pro majitele společnosti, investory a konkurenci, ale pro věřitele má 

nízkou hodnotu [4]. 

S výpočtem tohoto ukazatele jsou spojeny problémy: 

 problém ocenění - měří výnosnost na základě účetních hodnoty a nikoliv tržní 

hodnoty vlastního kapitálu, 

 problém času – nezohledňuje inflaci a náklady na vlastní kapitál, 

 problém rizika – nezahrnuje informaci o rizikovosti návratnosti vlastního kapitálu. 

Rentabilita vlastního kapitálu je vypočtena dle vztahu: 

ROE = 
EAT

vlastní kapitál
  * 100         (4) 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets) 

Ukazatel rentability celkového kapitálu měří čistou výnosnost celkových aktiv 

firmy. Ukazuje, do jaké míry se daří podniku generovat zisk, popřípadě jinou alternativní 

veličinu poměřující výkonnost firmy. Poměřuje zisk podniku s celkovými aktivy bez 

ohledu na to, zda byl financován vlastním nebo cizím kapitálem. Jedná se o důležitý 

ukazatel, který měří produkční sílu podniku. Použitím EBIT lze měřit výkonnost podniku 

bez vlivu daňového zatížení a zadlužení [4]. Rentabilita celkového kapitálu je vypočtena 

dle vztahu: 

ROA = 
EBIT

aktiva celkem
 * 100         (5) 
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Rentabilita tržeb (ROS – Returtn on Sales) 

Ukazatel rentability tržeb měří podíl čistého zisku připadající na 1 Kč tržeb. 

Ziskovou marži je vhodné porovnat s podobnými podniky, pro srovnání lze doporučit 

využití EBIT, aby hodnocení nebylo ovlivněno odlišnou mírou zdanění a různou 

kapitálovou strukturou [4]. Rentabilita tržeb je vypočtena dle vztahu: 

ROS = 
EAT

tržby
 * 100          (6) 

 

Ukazatele rentabilty jsou vyjádřeny v procentech. 

 

3.3.2 Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku uspokojit své běžné závazky. Likvidita 

podniku je schopnost přeměnit svá aktiva na peněžní hotovost nebo na krátkodobé finanční 

prostředky a těmi krýt v požadované době všechny splatné závazky. Likvidita závisí na 

tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, jestli je schopen prodat svůj 

majetek nebo zásoby a jestli má prodejné výrobky. Likvidita souvisí s dlouhodobou 

existencí podniku a se strategií podniku. Vysoká likvidita váže prostředky s velmi malým 

výnosem a tím snižuje rentabilitu podniku. Nízká likvidita může být zdrojem problémů z 

nedostatku zásob nebo peněžních prostředků [4]. 

Běžná likvidita (Current Ratio) 

Ukazatel běžné likvidity ukazuje, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé 

závazky. Udává, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil svá 

oběžná aktiva na peněžní prostředky. O tento ukazatel se zajímají krátkodobí věřitelé, aby 

věděli, do jaké míry jsou chráněny jejich krátkodobé investice hodnotou majetku 

společnosti. Doporučené hodnoty běžné likvidity se podle literatury (Scholleová, 2012) 

pohybují v rozmezí 1,8 – 2,5. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je riziko platební 

neschopnosti menší, což je způsobeno nezaplacením všech pohledávek od odběratelů nebo 

tím, že podnik své výrobky neprodá. Vysoká hodnota tohoto ukazatele značí zbytečně 

vysokou hodnotu čistého pracovního kapitálu a drahé financování. Příliš vysoká hodnota 

oběžných aktiv snižuje rentabilitu podniku, protože jejich ziskovost je téměř nulová. 
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Jestliže firma preferuje konzervativní strategii, ukazatel je vyšší než 2,2. Ukazatel běžné 

likvidity by neměl být menší než 1. Hodnota tohoto ukazatele závisí na managementu 

podniku, zda preferuje vysoký zisk nebo nízké riziko [4]. Běžná likvidita je vypočtena dle 

vztahu: 

Běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
                 (7) 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

Tento ukazatel lépe vystihuje okamžitou platební schopnost, protože měří platební 

schopnost podniku po odečtení zásob z oběžných aktiv. Zásoby jsou nejhůře přeměnitelné 

na peníze, jejich prodej je obvykle ztrátový a může ohrozit budoucí výrobu a vést až 

k bankrotu podniku. Doporučené hodnoty pohotové likvidity se podle literatury 

(Scholleová, 2012) pohybují v rozmezí 1 – 1,5. Pohotová (rychlá) likvidita je vypočtena 

dle vztahu: 

Pohotová likvidita = 
oběžná aktiva − zásoby

krátkodobé závazky
               (8) 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) 

Okamžitá (cash) likvidita udává, jak je podnik schopen okamžitě hradit své 

krátkodobé závazky. Na úhradu závazků jsou používány peníze v pokladnách, na účtech a 

krátkodobé obchodovatelné cenné papíry. Doporučené hodnoty hotovostní likvidity se 

podle literatury (Scholleová, 2012) pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5 [4]. Okamžitá 

(hotovostní) likvidita je vypočtena dle vztahu: 

Okamžitá likvidita = 
finanční majetek

krátkodobé závazky
               (9) 

Ukazatelé likvidity jsou vyjádřeny v číselných jednotkách. 

3.3.3 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele měří schopnost podniku využívat vložené prostředky, tj. zda je velikost 

jednotlivých položek aktiv v poměru k současným a budoucím aktivitám podniku 

přiměřená. Má-li více aktiv, než je účelné, vznikají podniku přebytečné náklady a tím 
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způsobený nízký zisk. V opačném případě má-li málo aktiv, přichází podnik o tržby, které 

by mohl získat. U ukazatelů aktivity se setkáváme se dvěma typy: počtem obratů a dobou 

obratu. Ukazatele počtu obratů vyjadřují informace o počtu obrátek za určité období, tj. 

kolikrát převyšují roční tržby hodnotu určité položky, jejiž obratovost počítáme. Čím vyšší 

je počet obratů, tím kratší dobu je vázán majetek a zpravidla se zvyšuje i zisk. Ukazatele 

doby obratu informují o průměrné době trvání jedné obrátky majetku [2]. 

Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 

Tento ukazatel má přímý vliv na rentabilitu společnosti, udává, kolikrát se celková 

aktiva obrátí za rok. Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je minimálně 1. Nízká 

hodnota ukazatele obratu aktiv vyjadřuje neefektivní využití majetku [4]. Obrat aktiv je 

vypočten dle vztahu: 

Obrat aktiv = 
tržby

aktiva
                 (10) 

Obrat zásob 

Tento ukazatel udává, kolikrát za rok dojde k přeměně zásob na ostatní položky 

oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a další nákup zásob [4]. Obrat zásob je 

vypočten dle vztahu: 

Obrat zásob = 
tržby

zásoby
                 (11) 

Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel dlouhodobého majetku posuzuje pouze využití investičního majetku, je 

ovlivňován mírou odepisování majetku [2]. Obrat dlouhodobého majetku je vypočten dle 

vztahu: 

Obrat DM = 
tržby

DM
                   (12) 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

Tento ukazatel udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány do té 

doby, než jsou spotřebovány nebo prodány. Udává počet dní, za které je podnik schopen 
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přeměnit zásoby na peníze nebo pohledávky. Pro výpočet je používán ekonomický rok, 

který má 360 dní [4]. Doba obratu zásob je vypočtena dle vztahu: 

Doba obratu zásob = 
zásoby

tržby

360

               (13) 

Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) 

Tento ukazatel udává počet dnů, během kterých je inkaso peněz za tržby zadrženo 

v pohledávkách. Po celou dobu poskytuje podnik svým odběratelům bezúročný 

dodavatelský úvěr. V případě, že tento ukazatel překračuje doby splatnosti, je nutností 

zaměřit se na platební kázeň odběratelů [4]. Doba obratu pohledávek je vypočtena dle 

vztahu: 

Doba splatnosti pohledávek = 
pohledávky

tržby

360

            (14) 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 

Tento ukazatel udává počet dní, kdy podnik využívá bezúročný obchodní úvěr, po 

tuto dobu zůstávají závazky neuhrazeny. Podnik by se měl snažit, co nejvíce využívat 

bezúročného obchodního úvěru, tzn., že hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než 

hodnota doby splatnosti pohledávek [4]. Doba splatnosti krátkodobých závazků je 

vypočtena dle vztahu: 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = 
krátkodobé závazky

tržby

360

                          (15) 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti poměřují vlastní a cizí zdroje financování, hodnotí vložený 

kapitál z vlastnického hlediska a finanční strukturu podniku. Zadluženost podniku značí, že 

podnik využívá k financování aktiv cizí zdroje. Určitá výše zadlužení je pro podnik 

užitečná z důvodu levnějšího cizího kapitálu. Ukazatel zadluženosti ovlivňují daně, stupeň 

rizika, druh aktiv a stupeň finanční volnosti podniku [6]. 
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Celková zadluženost (Total Debt to Total Assets) 

Je základním ukazatelem zadluženosti, slouží pro hodnocení přiměřené 

zadluženosti podniku. Celkovou zadluženost ovlivňuje věřitelské riziko a výnosnost 

podniku. Věřitelé upřednostňují nižší zadlužení, neboť pro ně představuje nižší riziko. 

Vlastníci naopak chtějí využít finanční páky [5]. Celková zadluženost je vypočtena dle 

vztahu: 

Celková zadluženost = 
cizí zdroje

aktiva celkem
              (16) 

Podíl VK na aktivech (Equity Ratio)  

Udává do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. Čím je 

tento ukazatel vyšší, tím je riziko pro věřitele nižší. Financování vlastním kapitálem vede 

ke snížení výnosnosti vložených prostředků [1]. Podíl VK na aktivech je vypočten dle 

vztahu: 

Podíl VK na aktivech = 
vlastní kapitál

aktiva celkem
              (17) 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí vypovídá o výši zadluženosti pomocí podniku splácet 

úroky. Tento ukazatel je velmi významný, jestliže má hodnotu 1, značí to, že podnik 

vytvořil zisk, který stačí na splácení úroků věřitelům, ale na daně pro stát a na zisk pro 

vlastníka již nezbylo. Ukazatel by se měl zvýšit 6krát [5]. Názory autorů se různí, literatura 

uvádí postačující zvýšení 3x až 6x (Sedláček, 2007). Úrokové krytí je vypočteno dle 

vztahu: 

Úrokové krytí = 
EBIT

nákladové úroky
               (18) 

 

3.4 Pyramidová soustava ukazatelů 
 

Pyramidová soustava ukazatelů se vyznačuje tím, že vrcholový syntetický ukazatel 

se postupně rozkládá na dílčí analytické ukazatele a mezi ukazateli existují pevné a 
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matematicky definované vztahy. Cílem pyramidové soustavy je postupný a podrobnější 

rozklad ukazatele, který vystihuje základní cíl podniku. Je používán aditivní postup (součet 

nebo rozdíl dvou ukazatelů) a multiplikativní (součin nebo podíl dvou ukazatelů). 

Rozlišujeme jednostupňový a vícestupňový pyramidový rozklad konkrétního ukazatele. 

Příkladem jednostupňového rozkladu je Du Pontův pyramidální rozklad [6]. 

Du Pontův pyramidální rozklad 

Analýzou syntetického ukazatele ROE lze zjistit, jak velký vliv mají analytické 

ukazatele získané pyramidovým rozkladem na změnu tohoto ukazatele. Na základě malého 

počtu ukazatelů lze dospět k určitým závěrům strategického charakteru, které se týkají 

finančního vývoje celého podniku. Vzájemná provázanost logicky vytvořených ukazatelů a 

možnost kvantifikace umožňují vyčíslit, jak změna ukazatele na nižším stupni 

pyramidálního rozkladu ovlivní vrcholový ukazatel (ROE). Dle obrázku č. 1 je syntetický 

ukazatel ROE rozložen na ukazatele nižšího stupně, kterými jsou zisková marže, obrat 

aktiv a finanční páka. Jestliže jejich indexy dosahují větší hodnoty než 1, působí na 

syntetický ukazatel jako páka, v opačném případě jeho růst snižují nebo způsobují jeho 

propad. Na vývoj ukazatele ROE působí, jak velkou část ze zisku odčerpá splnění daňové 

povinnosti, splácení úroků spojených se stupněm zadluženosti, rentabilita tržeb a jak 

produktivně podnik využívá svůj majetek. Levá strana diagramu odvozuje marži čistého 

zisku a pravá strana odpovídá ukazateli pákového efektu (obrázek č. 1). Z ukazatele 

vyplývá, že růst cizího kapitálu může zvyšovat rentabilitu vlastního kapitálu. Pozitivní vliv 

zadluženosti se projeví tehdy, bude-li podnik generovat takový zisk, aby vykompenzoval 

vyšší nákladové úroky. Cílem vrcholového managementu je maximalizovat rentabilitu 

vlastního kapitálu. Aktiva nepochází jen z vlastních zdrojů, ale i z cizích, proto je nutné 

zhodnotit efektivnost použitých celkových aktiv a multiplikační vliv cizích zdrojů na 

objem zisku podniku. V případě, že cizí kapitál přináší více, než stojí, zvyšuje se rentabilita 

vlastního kapitálu, jedná se o finanční páku. Po výpočtu jednotlivých ukazatelů na nižších 

stupních pyramidy, lze pro vrcholový ukazatel ROE prostřednictvím kvantifikace vlivu 

těchto faktorů hledat způsoby ke zlepšení finančního zdraví podniku. Pyramidová soustava 

ukazatelů umožňuje posoudit minulou, současnou a budoucí výkonnost podniku. Znalost 

příčinných souvislostí mezi ukazateli zprostředkovává použití speciálních metod pro míru 
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vlivu ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele v čase. Du Pontův pyramidální rozklad je 

znázorněný na obrázku č. 1 [6].  
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A/VK 

  

 

 

 

  

 

 

Obrázek 1 Du Pontův pyramidální rozklad  

Zdroj: [6] 
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Ostaní A/T 

  

1 
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nákladovost 
CN/T 

Nákladovost 

jednotlivých 

položek CN 
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Mezi základní metody pyramidálního rozkladu patří metoda postupná, logaritmická 

a funkcionální.  

Postupná metoda - lze ji použít v případě, že mezi syntetickým ukazatelem a 

analytickými ukazateli je součin. Mění se jen jeden čitatel a ostatní zůstávají beze změny. 

Výhodou postupné metody je její jednoduchost. 

Logaritmická metoda - je to metoda rozkladu podle logaritmů indexů 

analytických ukazatelů. Pomocí této metody lze kvantifikovat intenzitu vlivu jednotlivých 

analytických ukazatelů na syntetický ukazatel, vysvětlit vývoj finanční situace podniku a 

prognózovat budoucí vývoj podniku. Aby mohla být při rozboru finančního zdraví podniku 

použita metoda logaritmu indexů, musí být oba výsledky hospodaření kladné nebo musí 

být oba záporné. Vrcholový (syntetický) ukazatel nesmí mít zápornou hodnotu, protože pro 

zápornou hodnotu není logaritmus definován. Ve své práci budu počítat logaritmickou 

metodu, pro kterou platí vztahy: 

∆x = ∆𝑥𝑎 + ∆𝑥𝑏 + ∆𝑥𝑐                      (20) 

∆𝑥𝑎 = ∆x * 
𝑙𝑜𝑔(

𝑎1
𝑎0

)

𝑙𝑜𝑔(
𝑎1
𝑎0

)+𝑙𝑜𝑔(
𝑏1
𝑏0

)+𝑙𝑜𝑔(
𝑐1
𝑐0

)
  = ∆x * 

𝑙𝑜𝑔(
𝑎1
𝑎0

)

𝑙𝑜𝑔(
𝑥1
𝑥0

)
                 (21)  

                    

∆𝑥𝑏 = ∆x *  
𝑙𝑜𝑔(

𝑏1
𝑏0

)

𝑙𝑜𝑔(
𝑎1
𝑎0

)+𝑙𝑜𝑔(
𝑏1
𝑏0

)+𝑙𝑜𝑔(
𝑐1
𝑐0

)
 = ∆x * 

𝑙𝑜𝑔(
𝑏1
𝑏0

)

𝑙𝑜𝑔(
𝑥1
𝑥0

)
             (22) 

 

∆𝑥𝑐 = ∆x * 
𝑙𝑜𝑔(

𝑐1
𝑐0

)

𝑙𝑜𝑔(
𝑎1
𝑎0

)+𝑙𝑜𝑔(
𝑏1
𝑏0

)+𝑙𝑜𝑔(
𝑐1
𝑐0

)
 =  ∆x * 

𝑙𝑜𝑔(
𝑐1
𝑐0

)

𝑙𝑜𝑔(
𝑥1
𝑥0

)
            (23) 

                    

Funkcionální metoda – použije se v případě, že je jeden výsledek hospodaření 

kladný a druhý záporný. Změna syntetického ukazatele se přiřazuje k jednotlivým 

analytickým ukazatelům dělením. Tato metoda je vhodná pro multiplikativní vazby a není 

citlivá na záporné hodnoty ukazatelů a jejich pořadí. 
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3.5 Souhrnné ukazatele 
 

Rozlišujeme 2 skupiny souhrnných ukazatelů: 

 bankrotní modely, 

 bonitní modely. 

 

3.5.1 Bankrotní modely 

 

Jejich cílem je identifikovat, zda v blízké budoucnosti nehrozí podniku bankrot. 

Tyto modely vychází z toho, že podnik má problémy s rentabilitou vloženého kapitálu, 

likviditou a výší čistého pracovního kapitálu. K bankrotním modelům řadíme Altmanův 

model, indexy IN a Tafflerův model [4]. 

Altmanův model (Z-score model) patří mezi nejpoužívanější modely. Vychází 

z diskriminační analýzy a vypovídá o finanční situaci podniku. Zahrnuje všechny důležité 

složky finančního zdraví podniku, tj. rentabilitu, likviditu, zadluženost a strukturu kapitálu 

[4]. Altmanův model pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu vypočteme dle 

vztahu: 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,998x5              (24) 

Altmanův model pro podniky obchodované na kapitálovém trhu vypočteme dle vztahu: 

Z = 1,2𝑥1 + 1,4𝑥2 + 3,3𝑥3 + 0,6𝑥4 + 1𝑥5               (25)     

            

x1 = 
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    x4 = 

vlastní kapitál

cizí zdroje
 

x2 = 
nerozdělený zisk

aktiva
     x5 = 

tržby

aktiva
 

x3 = 
EBIT

aktiva
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Tabulka č. 1 Vyhodnocení Altmanova modelu 

Výsledek Hodnocení 

Z > 2,9 pásmo prosperity 

Z ϵ (1,2;2,9) šedá zóna 

Z <1,2 pásmo bankrotu 
 Zdroj: [4] 

Index důvěryhodnosti (index IN 05) patří mezi významné bankrotní indikátory, 

byl zkonstruován s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko vlastníka. Bankrotní 

modely se snaží předpovědět možný bankrot firmy a včas před ním varovat. Při výpočtu 

IN05 je problémem, když je firma nezadlužená nebo zadlužená velmi málo a ukazatel 

nákladového krytí je obrovské číslo. Pro tento případ se doporučuje při propočtu IN05 

omezit hodnotu ukazatele EBIT/úrokové krytí hodnotou ve výši 9. Index důvěryhodnosti 

vypočítáme dle vztahu: 

IN 05 = 0,13 * x1+ 0,04 * x2 + 3,97 * x3+ 0,21 * x4 + 0,09 * x5              (26) 

x1 = 
aktiva

cizí zdroje
     x4 = 

výnosy celkem

aktiva
 

x2 = 
EBIT

nákladové úroky
     x5 = 

oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

x3 = 
EBIT

aktiva
 

 

Podle vypočtených hodnot je možné s velkou pravděpodobností předpovídat 

očekávaný vývoj [4]. 

Tabulka č. 2 Vyhodnocení indexu důvěryhodnosti 

Výsledek Hodnocení 

IN05 ˂ 0,9 podnik spěje k bankrotu 

0,9 < IN05 <= 1,6 šedá zóna 

IN05 ˃ 1,6 podnik tvoří hodnotu 
Zdroj: [4] 
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Tafflerův model sleduje riziko bankrotu, existuje v základním a modifikovaném 

tvaru. V modifikovaném tvaru se počítá s tím, že nejsou k dispozici podrobnější údaje, 

využívá čtyř poměrových ukazatelů [4]. Tafflerův model vypočteme dle vztahu: 

ZT = 0,53 * x1 + 0,13 * x2 + 0,18 * x3 + 0,16 * x4               (27) 

x1 = 
EBT

krátkodobé závazky
    x3 = 

krátkodobé závazky

aktiva celkem
 

x2 = 
oběžná aktiva

cizí zdroje
     x4 = 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Tabulka č. 3 Vyhodnocení Tafflerova modelu 

Výsledek Hodnocení 

ZT < 0,2 velká pravděpodobnost bankrotu 

ZT > 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu 
Zdroj: [4] 

 

3.5.2 Bonitní modely 

 

Klasifikují podniky podle stupně finančního zdraví za pomoci bodového hodnocení 

za jednotlivé oblasti hospodaření. Do této skupiny patří Kralickův Quicktest a Index bonity 

[4]. 

Kralickův test bonity je považován za rychlý a jednoduchý. Hodnotí čtyři 

ukazatele ze skupiny rentability, likvidity, stability a výsledku hospodaření [4]. Tyto 

ukazatele hodnotí: 

 finanční stabilitu podniku 

kvóta vlastního kapitálu R1 = 
vlastní kapitál

aktiva celkem
             (28) 

doba splácení dluhu z CF R2 = 
cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek

provozní CF
          (29) 

 výnosovou situaci podniku  

CF k tržbám R3 = 
CF

tržby
                (30) 
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rentabilita aktiv R4 = 
EBIT

aktiva
               (31) 

 

Tabulka č. 4 Vyhodnocení Kralickova rychlého testu 

Ukazatel Výborný 
Velmi 

dobrý 
Dobrý Špatný 

Ohrožen 

insolvencí 

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

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

CF k tržbám > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 
Zdroj: [4] 

Index bonity je založen na multivariační diskriminační analýze šesti poměrových 

ukazatelů. Index bonity rozděluje podniky na bonitní a bankrotní. Kritickou hodnotou je 

nula a platí, že čím je vyšší hodnota indexu bonity, tím je vyšší finančně-ekonomická 

situace podniku [4]. 

IB = 1,5 * x1 + 0,08 * x2 + 10 * x3 + 5 * 𝑥4 + 0,3 * x5 + 0,1 * x6                   (32) 

𝑥1  = 
CF

cizí zdroje
     x4 = 

zisk před zdaněním

výkony celkem
 

x2 = 
aktiva celkem

cizí zdroje
     x5 = 

zásoby

výkony celkem
 

x3 = 
zisk před zdaněním

aktiva celkem
    x6 = 

výkony celkem

aktiva celkem
 

Tabulka č. 5 Vyhodnocení indexu bonity 

Index bonity Situace Hodnocení 

IB ϵ (-3;-2) extrémně špatná bankrotní podnik 

IB ϵ (-2;-1) velmi špatná bankrotní podnik 

IB ϵ (-1;0) špatná bankrotní podnik 

IB ϵ (0;1) určité problémy bonitní podnik 

IB ϵ (1;2) dobrá bonitní podnik 

IB ϵ (2;3) velmi dobrá bonitní podnik 

IB ϵ > 3 extrémně dobrá bonitní podnik 
Zdroj: [4] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 
 

Tato kapitola je zaměřena na praktické provedení finanční analýzy ve společnosti 

INELSEV Servis, s. r. o. za období 2009 – 2013. Finanční analýza je provedena pomocí 

absolutních a poměrových ukazatelů, Du Pontova pyramidálního rozkladu, bonitních a 

bankrotních modelů. 

4.1 Horizontální analýza 
 

Zabývá se porovnáváním změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. 

Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku. 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Horizontální analýza aktiv vyjadřuje změny aktiv v čase, jsou porovnávána aktiva 

celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a ostatní aktiva. Údaje potřebné pro sestavení 

horizontální analýzy aktiv jsou čerpány z účetních uzávěrek za období 2009 – 2013, tj. 

z rozvahy. Pro výpočet tabulky č. 6 je použit vzorec (1) pro výpočet absolutní změny 

rozdílem běžného roku a předchozího roku a pro výpočet tabulky č. 7 je použit vzorec (2) 

pro výpočet procentní změny. 

Tabulka č. 6 Horizontální analýza aktiv [tis. kč] 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA v tis. Kč 

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

AKTIVA CELKEM 2 692 111 577 -25 844 -17 326 

Dlouhodobý majetek -1 641 4 681 24 689 -31 915 

Dlouhodobý nehmotný majetek -26 -9 0 51 

Dlouhodobý hmotný majetek -1 615 4 690 -3 811 -3 466 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 28 500 -28 500 

Oběžná aktiva 4 185 106 767 -50 397 14 661 

Zásoby 334 4 879 623 -1 017 

Dlouhodobé pohledávky -632 3 723 -2 348 4 146 

Krátkodobé pohledávky 13 968 96 759 -46 771 10 989 

Krátkodobý finanční majetek -9 485 1 406 -1 901 543 

Ostatní aktiva 148 129 -136 -72 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 7 Horizontální analýza aktiv [%] 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle tabulky č. 6 byl zjištěn nárůst dlouhodobého majetku v roce 2012, což bylo 

způsobeno především nárůstem dlouhodobého finančního majetku. V roce 2013 došlo 

k poklesu celkového majetku, na kterém se nejvíce podílel pokles dlouhodobého 

finančního majetku. Oběžná aktiva zaznamenala nejvyšší nárůst v roce 2011, na které se 

nejvíce podílely dlouhodobé pohledávky. Největší pokles oběžných aktiv byl zjištěn v roce 

2012, který byl zapříčiněn poklesem krátkodobých a dlouhodobých pohledávek a 

krátkodobého finančního majetku. Dle tabulky č. 7 se celková aktiva výrazně zvýšila 

v roce 2011, vzrostl dlouhodobý majetek o 89 % a oběžná aktiva o 197 %. Ve stejném roce 

vzrostl i krátkodobý finanční majetek o 174 %, kterým si podnik zajišťuje schopnost 

průběžně splácet své závazky. Nárůst krátkodobého finančního majetku je zaznamenán i 

v roce 2013 o 173 %. V roce 2013 byl pokles zásob 12,7 %, což je pozitivní, neboť 

nadměrné zásoby značí vysoké provozní náklady. Výrazný pokles dlouhodobého majetku 

v roce 2013 byl způsoben vyčleněním divize motorů. V roce 2013 podnik zaznamenal 

přírůstky i úbytky nehmotného majetku, což se týkalo softwaru, podnik nevytvořil žádný 

dlouhodobý majetek vlastní činností. Úbytek majetku byl prodán do nově vzniklé 

společnosti Inelsev Motory, a. s., kde je i nadále používán. Na poklesu majetku se kromě 

prodeje majetku do nové společnosti podílí pozastavení pořizování nových investic. Nárůst 

dlouhodobých pohledávek v roce 2013 je způsoben odloženou daňovou pohledávkou a 

RELATIVNÍ ZMĚNA v % 

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

AKTIVA CELKEM 4,72 186,81 -15,09 -11,91 

Dlouhodobý majetek -23,83 89,23 248,71 -92,20 

Dlouhodobý nehmotný majetek -74,29 -100,00     

Dlouhodobý hmotný majetek -23,57 89,56 -38,39 -56,67 

Dlouhodobý finanční majetek       -100,00 

Oběžná aktiva 8,37 197,10 -31,31 13,26 

Zásoby 15,46 195,55 8,45 -12,72 

Dlouhodobé pohledávky -54,16 695,89 -55,14 217,07 

Krátkodobé pohledávky 38,41 192,24 -31,80 10,95 

Krátkodobý finanční majetek -92,15 174,01 -85,86 173,48 

Ostatní aktiva 90,24 41,35 -30,84 -23,61 
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poskytnutými dlouhodobými zálohami ke kartám na čerpání pohonných hmot. Důvodem je 

také záloha poradenské společnosti na administrativní zajištění přijaté dotace. 

4.1.2 Horizontální analýza pasiv  

 

Horizontální analýza pasiv vyjadřuje změny pasiv v čase, jsou porovnávána pasiva 

celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva. Údaje potřebné pro sestavení 

horizontální analýzy pasiv jsou čerpány z účetních uzávěrek za období 2009 – 2013, tj. 

z rozvahy. Pro výpočet tabulky č. 8 je použit vzorec (1) pro výpočet absolutní změny 

rozdílem běžného roku a minulého roku a pro výpočet tabulky č. 9 je použit vzorec (2) pro 

výpočet procentní změny. 

Tabulka č. 8 Horizontální analýza pasiv [tis. Kč] 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA v tis. Kč 

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

PASIVA CELKEM 2 692 111 577 -25 844 -17 326 

Vlastní kapitál 1 213 43 556 5 757 -29 635 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 0 0 28 500 -28 500 

HV minulých let 1 087 43 549 -23 280 -5 743 

HV běžného účetního období 126 7 537 4 608 

Cizí zdroje 1 363 68 162 -31 574 12 309 

Rezervy -2 737 21 571 -4 974 8 371 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 4 100 46 591 -26 600 3 938 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

Ostatní pasiva 116 -141 -27 0 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky č. 8 je možné zjistit vývoj zdrojů kapitálu v podniku. Nejvyšší nárůst 

celkových pasiv je zaznamenán v roce 2011, jejichž příčinou byl nárůst vlastního kapitálu 

v absolutní hodnotě 43 556 000,-- Kč a především nárůst krátkodobých závazků 

v absolutní hodnotě 46 591 000,-- Kč. Na polesu celkových pasiv v roce 2012 se nejvyšší 

měrou podílí velký propad výsledku hospodaření minulých let, což v absolutní hodnotě byl 

pokles o 23 280 000,-- Kč. Pokles celkových pasiv je zapříčiněn také poklesem 

krátkodobých závazků v roce 2012 v absolutní hodnotě  26 600 000,-- Kč. Dle následující 
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tabulky č. 9 se cizí zdroje v roce 2011 zvýšily o 215 % ve prospěch zvýšení krátkodobých 

závazků o 174,7 %, kterých podnik využívá, protože jsou levnější než dlouhodobější a než 

vlastní kapitál. Vyčlenění divize motorů se projevilo i v poklesu výše vlastního kapitálu 

v roce 2013, i když hlavní úlohu na tom měla především výplata dividend. V roce 2013 

eviduje podnik krátkodobé závazky v minimální výši, které byly způsobeny nedořešením 

vzájemných platebních závazků. Bankovní úvěry a výpomoci podnik nevyužívá, protože 

má dostatečné vlastní prostředky pro zajištění podnikatelské činnosti. Podnik pravidelně 

vytváří daňově neuznatelné rezervy na nevyčerpané mzdy za dovolenou a nevyčerpané 

mzdy z předcházejícího roku, které se v roce 2013 zvýšily. U ostatních rezerv byla v roce 

2011 vytvořena rezerva ve výši 10 000 000,-- Kč na pokrytí rizik vyplývajících 

z vystavených záruk provedených prací na základě uzavřených obchodních smluv. V roce 

2013 byla zrušena a vytvořena rezerva na reklamační řízení ve výši 17 000 000,-- Kč. 

Tabulka č. 9 Horizontální analýza pasiv [%] 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Horizontální analýza VZZ vyjadřuje změny položek výkazu zisku a ztráty v čase. 

Potřebné údaje jsou čerpány z účetních uzávěrek za období 2009 – 2013. Pro výpočet 

tabulky č. 10 je použit vzorec (1) pro výpočet absolutní změny, pro výpočet tabulky č. 11 

je použit vzorec (2) pro výpočet relativní změny. 

RELATIVNÍ ZMĚNA v % 

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

PASIVA CELKEM 4,72 186,81 -15,09 -11,91 

Vlastní kapitál 4,54 155,95 8,05 -38,37 

Kapitálové fondy         

HV minulých let 13,88 488,44 -44,37 -19,68 

HV běžného účetního období 2,48 0,13 10,29 80,04 

Cizí zdroje 4,50 215,49 -31,64 18,04 

Dlouhodobé závazky         

Krátkodobé závazky 18,17 174,74 -36,31 8,44 

Bankovní úvěry a výpomoci         

Ostatní pasiva 223,08 -83,93 -100,00   
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Tabulka č. 10 Horizontální analýza VZZ [tis. Kč] 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA v tis. Kč 

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

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb -93 781 300 537 -149 927 17 689 

Provozní HV 366 674 2 157 1 012 

Finanční HV -347 -417 631 -27 

HV za běžnou činnost 126 7 537 4 608 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 11 Horizontální analýza VZZ [%] 

RELATIVNÍ ZMĚNA v % 

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

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb -39,07 205,47 -33,56 5,96 

Provozní HV 5,76 10,03 29,16 10,59 

Finanční HV -1 652,38 -113,32 80,38 -17,53 

HV za běžnou činnost 2,48 0,13 10,29 80,04 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 V roce 2011 byly dosaženy výkony ve výši 452 974 000,-- Kč a tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb ve výši 446 804 000,-- Kč. V roce 2012 byl zaznamenán 

výrazný pokles realizovaných výkonů, výkony byly dosaženy ve výši 302 332 000,-- Kč a 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 296 877 000,-- Kč. Důvodem poklesu 

byla neexistence velkých oprav u zákazníků, které jsou plánovány v čtyřletých cyklech. To 

dokládá i pokles objemu nakupovaných externích subdodávek prací evidovaných ve 

výkonové spotřebě o téměř 90 000 000,-- Kč. V roce 2013 došlo k mírnému nárůstu 

kvantitativních ukazatelů. Výkony vzrostly na 317 131 000,-- Kč a tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb na 314 566 000,-- Kč. Podniku se podařilo zachovat výsledek 

hospodaření za účetní období na stejné úrovni roku předchozího, kdy v roce 2011 činil zisk 

5 220 000,-- Kč a v roce 2012 činil zisk 5 758 000,-- Kč. Rok 2013 měl příznivější 

výsledky, hospodářský výsledek za účetní období činil 10 365 000,-- Kč. Důvodem bylo 

úplné zastavení pořizování investic. 
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4.2 Vertikální analýza 
 

Spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního 

podílu ke zvolené základně, která činí 100%. Při rozboru rozvahy je za základnu zvolena 

výše aktiv nebo pasiv a při rozboru VZZ výše celkových výnosů či nákladů. 

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 

 

Tabulka č. 12 Vertikální analýza aktiv [%] 

Období 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 12,07 8,78 5,79 23,80 2,11 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 0,06 0,02 0,00 0,00 0,04 

Dlouhodobý hmotný majetek 12,01 8,77 5,79 4,20 2,07 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 19,59 0,00 

Oběžná aktiva 87,64 90,69 93,95 75,99 97,71 

Zásoby 3,79 4,18 4,30 5,50 5,45 

Dlouhodobé pohledávky 2,05 0,90 2,49 1,31 4,73 

Krátkodobé pohledávky 63,76 84,27 85,86 68,97 86,87 

Krátkodobý finanční majetek 18,05 1,35 1,29 0,22 0,67 

Ostatní aktiva 0,29 0,52 0,26 0,21 0,18 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Z tabulky č. 12 je zjištěno, že podnik zaznamenal pokles podílu dlouhodobého 

majetku na celkových aktivech z 23,8 % na 2 % v roce 2013, což bylo způsobeno 

prodejem majetku do nově vzniklé společnosti Inelsev Motory, a.s. Naopak oběžná aktiva 

zvýšila svůj podíl na celkových aktivech o 75,9 % na 97,7 %, na čemž měl největší podíl 

nárůst krátkodobých pohledávek z 68,9 % na 86,8 %, což je způsobeno dlouhodobými 

smlouvami s prodlouženou splatností faktur, což je konkurenční výhoda oproti jiným 

firmám. 

4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

 

Cizí zdroje měly největší podíl na celkových pasivech v roce 2013 a to 62,8 %, jak 

vyplývá z tabulky č. 13. Podnik využívá krátkodobých závazků, protože jsou levnější než 



Jaroslava Zdražilová: Finanční analýza společnosti Inelsev Servis 

2015  29 
 

dlouhodobé, ale mohou být rizikovější (splácení v krátkých lhůtách). Výkonnost podniku 

se v období hodnocení nezměnila, když poměřujeme podíl výsledku hospodaření na 

celkových pasivech, který se pohybuje v letech 2009, 2010 a 2013 okolo 8 %. 

Tabulka č. 13 Vertikální analýza pasiv [%] 

Období 2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

            

Vlastní kapitál 46,84 46,76 41,73 53,10 37,15 

Základní kapitál 21,04 20,09 7,01 8,25 9,37 

Rezervní fondy, fondy ze zisku 3,16 3,01 1,05 20,83 1,40 

Výsledek hospodaření minulých let 13,73 14,93 30,63 20,06 18,29 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 8,92 8,73 3,05 3,96 8,09 

Cizí zdroje 53,07 52,96 58,25 46,90 62,85 

Rezervy 13,51 8,32 15,49 14,83 23,36 

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

Krátkodobé závazky 39,56 44,64 42,76 32,07 39,48 

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

Ostatní pasiva 0,09 0,28 0,02 0,00 0,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Podnik vychází v roce 2013 hůře než v roce 2012, což bylo způsobeno především 

prodejem majetku do společnosti Inelsev Motory, a.s. Podíl vlastního kapitálu na celkovém 

kapitálu poklesl z 53,10 na 37,15. Podnik využívá k financování cizí zdroje, což je levnější 

než vlastní kapitál. Využívá především krátkodobé závazky, takže může čerpat bezúročný 

úvěr.  

4.2.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty je založena na rozboru výnosů a nákladů 

za sledované období. Vertikální analýza udává, kolika procenty se podílí jednotlivé 

položky na tržbách, za základnu byly zvoleny tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Jednotlivé položky a jejich vývoj jsou uvedeny v následující tabulce č. 14. Největší podíl 

na celkových nákladech měla výkonová spotřeba v roce 2009, která se podílela 67,72 %, 

což byl nejvyšší podíl ve sledovaném období. Tržby převyšují náklady ve všech 

sledovaných obdobích, tím pádem je tvořen zisk.  
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Tabulka č. 14 Vertikální analýza VZZ [%] 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
  

 Analýza poměrových ukazatelů se skládá z analýzy rentability, likvidity, aktivity a 

zadluženosti. 

4.3.1 Analýza rentability podniku 

 

 Ukazatele rentability měří schopnost podniku vydělávat z vynaložených prostředků 

ve formě aktiv, kapitálu a dalších hodnot vyjádřených v peněžních jednotkách. 

V následující tabulce č. 15 jsou zobrazeny výsledky analýzy rentability. 

Všechny druhy rentability měly po celé hodnocené období kladné hodnoty, protože 

hospodářský výsledek ve sledovaném období byl kladný.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba 67,72 54,31 58,89 47,68 46,31 

Přidaná hodnota 33,93 48,46 42,51 42,51 54,54 

Osobní náklady 29,92 44,58 37,69 52,70 50,05 

Odpisy DHM a DNM 1,25 2,10 1,39 1,63 1,06 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0,20 0,14 0,43 0,35 1,70 

Ostatní provozní výnosy 1,00 1,82 2,39 2,91 1,87 

Ostatní provozní náklady 0,50 0,79 0,61 0,93 0,89 

Provozní HV 2,65 4,60 1,66 3,22 3,36 

Ostatní finanční výnosy 0,18 0,08 0,05 0,02 0,02 

Ostatní finanční náklady 0,20 0,37 0,22 0,12 0,09 

Finanční HV -0,01 -0,25 -0,18 -0,05 -0,06 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,52 0,78 0,31 1,23 0,01 

HV za běžnou činnost 2,12 3,56 1,17 1,94 3,30 

Mimořádný HV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HV za účetní období 2,12 3,56 1,17 1,94 3,30 

HV před zdaněním 2,64 4,34 1,48 3,17 3,30 
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Tabulka č. 15 Ukazatele rentability [%] 

UKAZATELE RENTABILITY v % 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ROE 19,04 18,67 7,30 7,45 21,77 

ROA 11,19 10,69 3,88 6,46 8,10 

ROS 2,12 3,56 1,17 1,94 3,29 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky č. 15 vyplývá, že nejvyšší rentabilita vlastního kapitálu byla v roce 2013 

a to 21,77 %, informuje o tom, kolik zisku po zdanění bylo vyprodukováno z 1 Kč 

vlastního kapitálu. Důvodem vyššího ukazatele ROE než ROA je dostatečná ziskovost se 

zadlužeností, kterou je podnik schopen udržovat a hradit. V roce 2009 byla nejvyšší 

rentabilita aktiv 11% a rentabilita tržeb 3,56 % v roce 2010. Rentabilita tržeb udává, kolik 

dokáže podnik vyprodukovat zisku na 1 Kč tržeb, tento ukazatel se opět zvýšil v roce 

2013, to znamená, že podnik používá správnou obchodní politiku. 

Pro lepší znázornění byl vytvořen graf č. 1 a vybrána pouze rentabilita vlastního 

kapitálu, která je důležitá pro investory. 

 

 

Graf 1 Rentabilita vlastního kapitálu [%] 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.2 Analýza likvidity podniku 

  

 Ukazatele likvidity nám pomohou zhodnotit, jak je podnik schopen dostát svým 

závazkům. Likvidita je souhrn všech likvidních prostředků, kterými podnik může uhradit 

své splatné závazky. Mezi ukazatele likvidity patří likvidita běžná, pohotová a okamžitá. 

V následující tabulce č. 16 jsou prezentovány výsledky. 

Tabulka č. 16 Ukazatele likvidity 

UKAZATELE LIKVIDITY  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 2,22 2,03 2,20 2,37 2,47 

Pohotová likvidita 2,12 1,94 2,10 2,20 2,34 

Okamžitá likvidita 0,46 0,03 0,03 0,01 0,02 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Pro výpočet běžné likvidity byly použity hodnoty oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 1,8 – 2,5 dle literatury (Scholleová, 

2012). Ve všech sledovaných obdobích bylo dosaženo doporučených hodnot, což značí 

schopnost podniku uspokojit své věřitele, kdyby proměnil oběžná aktiva na peněžní 

prostředky. Běžná likvidita je znázorněna v grafu 2. 

 

Graf 2 Běžná likvidita 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Pro výpočet pohotové likvidity byly použity hodnoty oběžných aktiv bez zásob a 

krátkodobých závazků. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1 – 1,5 dle literatury 

(Scholleová, 2012). Podnik dosahuje vyšších hodnot než doporučených, podnik má dobrou 

platební schopnost. Pro výpočet okamžité likvidity byly použity hodnoty finančního 

majetku a krátkodobých závazků. Doporučené hodnoty dle literatury (Scholleová, 2012) 

jsou 0,2 – 0,5. Této hodnoty bylo dosaženo pouze v roce 2009, což znamená, že podnik je 

schopen okamžitě hradit své závazky, ale v dalších letech dosahovala okamžitá likvidita 

nižších hodnot. Přebytečné finanční prostředky se zhodnocují především v mateřské 

společnosti Inelsev Group, a. s., což se promítá i do ukazatelů likvidity. Výrazněji se to 

projevuje u ukazatele okamžité likvidity. Není možné posuzovat podnik Inelsev Servis 

samostatně, ale s celým společenstvím Inelsev a ostatními sesterskými podniky. 

 

4.3.3 Analýza aktivity podniku 

 

Analýza aktivity hodnotí efektivnost využívání aktiv podniku. Má-li podnik aktiv 

více, než je účelné, vznikají podniku zbytečné náklady a nízký zisk. Má-li nedostatek 

aktiv, musí se vzdát potenciálních podnikatelských příležitostí. Ukazatele aktivity se 

uvádějí v obratovosti aktiv a v době obratu aktiv. V následující tabulce č. 17 jsou 

prezentovány výsledky.  

Tabulka č. 17 Ukazatele aktivity 

UKAZATELE AKTIVITY 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 4,21 2,45 2,62 2,04 2,46 

Obrat zásob 111,08 58,62 60,76 37,17 45,17 

Obrat DM 34,86 27,88 45,13 8,59 116,73 

Doba obratu zásob [dny] 3,24 6,14 5,93 9,68 7,97 

Doba obratu pohledávek [dny] 54,53 123,88 118,19 121,49 127,09 

Doba obratu závazků [dny] 33,84 65,62 58,86 56,50 57,77 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Obrat aktiv neměl příliš velké výkyvy v letech 2009 – 2013. V roce 2010 – 2013 se 

obrat aktiv pohyboval v podobném výsledku 2,04 – 2,62, jen v roce 2009 byl výsledek 

4,21. To znamená, že tržby převyšovaly hodnotu aktiv 2krát – 4krát a na 1 korunu aktiv 
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připadá 2 – 4 Kč tržeb. Ukazatel se držel v posledních čtyřech letech prakticky na stejné 

úrovni, výsledky jsou pozitivní, protože minimální hodnota tohoto ukazatele je 1 a 

výsledky vypovídají o tom, že minimální hodnoty byly překročeny v každém roce. 

 Obrat zásob měl ve sledovaných letech větší výkyvy. Nejvyšší obrat zásob byl 

zaznamenán v roce 2009 a to 111,08, naopak nejnižší obrat zásob 37,17 byl zaznamenán 

v roce 2012. Obrat zásob udává, že zásoby se v roce 2009 obrátily 111krát, nejméně 37krát 

v roce 2012. V roce 2013 se zásoby obrátily 45krát za rok, tento ukazatel se dlouhodobě 

udržuje na stabilní dobré úrovni. 

 Obrat dlouhodobého majetku má význam při rozhodování, zda pořídit další 

dlouhodobý majetek. Nižší hodnota tohoto ukazatele je impulsem pro výrobu, zvýšení 

využití výrobní kapacity a omezení investic podniku. U tohoto obratu vyšly vysoké 

hodnoty a nejvyšší hodnota 116,73 byla zaznamenána v roce 2013. 

 Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku 

do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Tento ukazatel se pohybuje v rozmezí 3 – 9 dnů, což 

je pozitivní výsledek, protože podniku nevznikají zbytečné náklady na skladování. 

 Doba splatnosti krátkodobých pohledávek se pohybuje od 118 – 127 dnů, jen v roce 

2009 to bylo 54 dnů. Z toho vyplývá, že podnik má své pohledávky zaplaceny nejdříve do 

54 dnů a nejdéle do 127 dnů. Toto navyšování vyplývá z dlouhodobých smluv, neboť 

prodloužená splatnost faktur s měsíčním obdobím fakturace je silnou konkurenční výhodou 

podniku. 

 Doba splatnosti krátkodobých závazků je doba odkladu plateb (doba, kdy podnik 

čerpá bezúročný úvěr). Tento ukazatel se většinou pohybuje od 56 – 58 dnů. Nejnižší doba 

33 dnů byla zaznamenána v roce 2009 a nejvyšší 65 dnů v roce 2010. Z tabulky č. 16 

vyplývá, že podnik je ve značné nevýhodě, neboť poskytuje bezúročný úvěr odběratelům 

až na 127 dnů a sám čerpá obchodní úvěr po dobu maximálně 65 dnů. 

 Pro lepší znázornění jsou doby obratu zásob, závazků a pohledávek uvedeny 

v grafu 3. Nejdelší dobu obratu mají pohledávky, což vyplývá z dlouhodobých smluv, jak 

jsem již uvedla výše. 
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Graf 3 Doba obratu ve dnech 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.4 Analýza zadluženosti podniku 

 

 Analýza zadluženosti udává vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 

podniku a měří zadluženost podniku. V následující tabulce č. 18 je proveden rozbor podílu 

vlastního kapitálu na aktivech, celkové zadluženosti a úrokového krytí. 

Tabulka č. 18 Ukazatele zadluženosti [%] 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI V % 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Podíl VK na aktivech 46,84 46,76 41,73 53,10 37,15 

Celková zadluženost 53,07 52,96 58,25 46,90 62,85 

Úrokové krytí 133,00 199,59 214,29 3 134,33   
Zdroj: vlastní zpracování 

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti a 

vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Podává informace o finanční struktuře podniku 

jako ukazatel celkové zadluženosti. Součet těchto dvou ukazatelů je roven 1. Podíl 

vlastního kapitálu na aktivech se pohybuje v rozmezí 37 – 53 %. 

 Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika) se pohybuje v rozmezí 

53 – 58 % v letech 2009 – 2011. Nejnižší celková zadluženost 46,9 % byla zaznamenána 
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v roce 2012 a nejvyšší 62,85 % v roce 2013, v tomto roce se snížila hodnota vlastního 

kapitálu a naopak se zvýšily cizí zdroje. Zadlužení je výhodné při dostatečné výkonnoti 

podniku, na druhou stranu nadměrná zadluženost zvyšuje riziko a negativně ovlivňuje 

podmínky pro získání dalšího úvěru. 

 Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Část zisku, 

která byla vyprodukována cizím kapitálem, by měla stačit na pokrytí nákladů cizího 

kapitálu. Je-li ukazatel úrokového krytí roven 1, značí to, že akcionář nedostane nic, 

protože je třeba celého zisku na zaplacení úroků. Úrokové krytí se pohybuje od 133 krát – 

214 krát.  V roce 2012 dosahuje hodnot 3 134 krát. 

 Pro znázornění jsem vybrala podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech, který 

je uveden v grafu 4. Podnik má dostatek vlastního kapitálu a nemusí čerpat bankovní 

úvěry. Z cizích zdrojů využívá pouze krátkodobé závazky, kdy čerpá bezúročný úvěr. 

 

Graf 4 Podíl vlastního kapitálu na aktivech [%] 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4 Pyramidová soustava ukazatelů 
 

 Pyramidová soustava ukazatelů rozkládá ukazatel na vrcholu pyramidy do dílčích 

ukazatelů pomocí multiplikativních nebo aditivních vazeb. Tato soustava ukazatelů 

posuzuje minulou, současnou a budoucí výkonnost podniku. Pro pyramidální rozklad 
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rentability vlastního kapitálu (syntetického ukazatele) byla použita logaritmická metoda. 

Tuto metodu lze použít pro podniky, které mají kladné hospodářské výsledky.  

Logaritmickou metodou byly provedeny výpočty pyramidálního rozkladu. 

Výsledky výpočtů absolutních a relativních změn jsou uvedeny v následující tabulce č. 19. 

Kladné hodnoty působí pozitivně, záporné negativně. Pomocí výpočtu relativní změny jsou 

zjištěny údaje, o kolik se změnil vliv ukazatelů v porovnávaných letech. 

Tabulka č. 19 Absolutní a relativní změna ROE 

ROE 

Absolutní změna 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/1013 

ROE (Z/VK) -0,0038 -0,1136 0,0015 0,1432 

ROA (Z/A) -0,0041 -0,1274 0,0193 0,0955 

Multiplikátor VK (A/VK) 0,0003 0,0138 -0,0178 0,0477 

Zisková marže (Z/T) 0,098 -0,135 0,0374 0,0708 

Obrat aktiv (T/A) -0,1021 0,0076 -0,0181 0,0247 

Relativní změna [%] 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

ROE (Z/VK) -1,9738 -60,8778 2,0674 192,1163 

ROA (Z/A) -2,1437 -68,2613 26,415 128,1111 

Multiplikátor VK (A/VK) 0,1698 7,3835 -24,3476 64,0052 

Zisková marže (Z/T) 51,4725 -72,3507 51,1941 95,01 

Obrat aktiv (T/A) -53,6161 4,0894 -24,7791 33,1011 
Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) procházela ve sledovaném období růstem i 

poklesem. Nejvýraznější propad byl v roce 2011, kdy došlo k poklesu o 60,88 %. V letech 

2010/2011 se na záporné hodnotě ROE podílela negativně zisková marže a kladně 

multiplikátor VK a obrat aktiv. V období 2011/2012 se na kladné hodnotě ROE podílela 

kladně zisková marže a záporně multiplikátor VK a obrat aktiv. Ve sledovaném období 

2012/2013 se na kladném výsledku ROE podílely všechny analytické ukazatele. 

Rentabilita vlastního kapitálu byla ovlivněna především ziskovou marží, která souvisela 

s vývojem výkonové spotřeby na výnosech. Ukazatel obratu aktiv se zvyšuje, což svědčí o 

efektivním využívání aktiv a současně to přináší zvýšení rentability vlastního kapitálu. 

Aby rostl syntetický ukazatel ROE, musí růst také dílčí ukazatel ziskové marže. 

Z výpočtů je patrné, že zvyšování ziskové marže působí pozitivně na syntetický ukazatel 

ROE. Ziskovost tržeb je výsledkem efektivnosti a dobré kontroly nákladů. 
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Příznivé hodnoty ukazatelů jsou způsobeny vyšším ziskem a zvýšením celkových 

aktiv. Zjištěné negativní vlivy nemají žádné vážné důsledky pro tuto společnost.  

4.5 Souhrnné ukazatele 
  

 V této části je provedena finanční analýza podniku pomocí bankrotních a bonitních 

modelů. Prostřednictvím souhrnného indexu vyjádří ukazatele finanční charakteristiku 

podniku, jeho ekonomickou situaci a výkonnost. 

 

4.5.1 Bankrotní modely 

 

 Bankrotní modely jsou určeny především pro věřitele a vypovídají o tom, zda 

podniku v nejbližší době nehrozí bankrot.  

Altmanův model vychází z diskriminační analýzy. Patří mezi nejpoužívanější 

modely a dokáže s relativně velkou spolehlivostí odhadnout blížící se bankrot podniku 

přibližně dva roky dopředu. Pro výpočet Altmanova modelu byl použit vzorec č. 24 pro 

podniky neobchodované na kapitálovém trhu. Výsledné hodnoty Altmanova modelu jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 20. 

Tabulka č. 20 Altmanův model 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

čistý pracovní kapitál/aktiva 0,48078 0,46054 0,51185 0,4392 0,58227 

nerozdělený zisk/aktiva 0,13726 0,14928 0,30627 0,20064 0,18295 

EBIT/aktiva 0,11193 0,10693 0,03878 0,06464 0,08105 

vlastní kapitál/cizí zdroje 0,88265 0,88296 0,71633 1,13227 0,59119 

tržby/aktiva 4,33787 2,56818 2,72631 2,14907 2,87708 

Z-skore 5,50866 3,72277 3,76861 3,30601 3,94388 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Z výsledků lze vyhodnotit, jestli patří podnik do pásma bankrotu, kde jsou hodnoty 

nižší než 1,2 nebo je v pásmu šedé zóny s hodnotou od 1,2 – 2,9 nebo se jedná o 

prosperující podnik s hodnotou nad 2,9. Z tabulky vyplývá, že podnik Inelsev Servis 

s hodnotami Z-skore 3,3 – 5,5, se řadí mezi prosperující podniky. 
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Index důvěryhodnosti je snadno použitelný pro zjištění finančního zdraví 

potencionálního věřitele. Při odhadu platební neschopnosti podniku vykazuje tento index 

70% úspěšnost. Pro výpočet Indexu důvěryhodnosti IN05 byl použit vzorec č. 26. Při 

výpočtech byla omezena hodnota ukazatele EBIT/úrokové krytí na hodnotu ve výši 9, z 

toho důvodu, že vyšlo obrovské číslo (Scholleová,2012). Výsledné hodnoty Indexu 

důvěryhodnosti jsou uvedeny v následující tabulce č. 21. 

Tabulka č. 21 Index důvěryhodnosti 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

aktiva/cizí zdroje 1,8844 1,8883 1,7166 2,1323 1,5912 

EBIT/nákladové úroky 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 

EBIT/aktiva 0,1119 0,1069 0,0388 0,0646 0,0810 

výnosy/aktiva 4,2087 2,4489 2,6082 2,0409 2,4550 

oběžná aktiva/krátkodobé 

závazky 2,2154 2,0317 2,1970 2,3694 2,4747 

Index IN05 2,1325 1,7271 1,4826 1,5357 1,6269 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Z výsledků lze vyhodnotit, zda podnik patří k podnikům, které tvoří hodnotu, kdy je 

hodnota IN05 vyšší než 1,6 nebo patří podnik do šedé zóny s hodnotami 0,9 – 1,6 nebo 

spěje podnik k bankrotu s hodnotou menší než 0,9. Z výsledků sledovaného období 

vyplývá, že podnik patří mezi podniky, které tvoří hodnotu. Pouze v letech 2011 a 2012 se 

pohyboval v šedé zóně. Důvodem je, že při výpočtech byla omezena hodnota ukazatele 

EBIT/úrokové krytí na hodnotu ve výši 9, jinak by vyšlo obrovské číslo. 

Tafflerův model určuje, jak velká je pravděpodobnost bankrotu v podniku. 

V následující tabulce č. 22 jsou uvedeny výsledné hodnoty Tafflerova modelu. 

Tabulka č. 22 Tafflerův model 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

EBT/krátkodobé závazky 0,28081 0,23835 0,09026 0,20148 0,20527 

oběžná aktiva/cizí zdroje 1,65141 1,71256 1,61271 1,62037 1,55475 

krátkodobé závazky/aktiva 0,39559 0,44641 0,42762 0,32073 0,39483 

tržby/aktiva 4,33787 2,56818 2,72631 2,14907 2,87708 

ZT 1,12878 0,84022 0,77067 0,71902 0,84231 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro výpočet Tafflerova modelu byl použit vzorec č. 27. Výsledky s hodnotou vyšší 

než 0,3 předvídají malou pravděpodobnost bankrotu a výsledky s nižší hodnotou než 0,2 

značí velkou pravděpodobnost bankrotu. Z výsledků vyplývá, že podniku hrozí malá 

pravděpodobnost bankrotu. 

4.5.2 Bonitní modely 

 

 Kralickův Quicktest se skládá ze čtyř rovnic, jejichž podstatou je hodnocení 

situace v podniku. Hodnoty testu jsou uvedeny v tabulce č. 23. 

Tabulka č. 23 Kralickův test bonity 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Kvóta vlastního kapitálu 0,46841 0,46760 0,41730 0,53102 0,37154 

Doba splácení dluhu z CF 1,15289 -6,76091 7,69429 2,45787 8,23483 

CF k tržbám 0,01481 -0,05035 -0,00076 -0,00608 0,00690 

Rentabilita aktiv 0,11193 0,10693 0,03878 0,06465 0,08105 
Zdroj: vlastní zpracování 

Vypočteným hodnotám jednotlivých ukazatelů přiřadíme bodovou hodnotu a 

vypočteme průměry. Výsledky Kralickova testu bonity jsou uvedeny v tabulce č. 24. 

Tabulka č. 24 Výsledky Kralickova testu bonity 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Kvóta vlastního kapitálu 4 4 4 4 4 

Doba splácení dluhu z CF 0 0 2 0 2 

CF k tržbám 1 0 0 0 1 

Rentabilita aktiv 4 4 1 2 3 

Průměr (∑) 2,25 2 1,75 1,5 2,5 

Průměr (R₁, R₂) 2 2 3 2 3 

Průměr (R₃, R₄) 2,5 2 0,5 1 2 
Zdroj: vlastní zpracování 

Podnik není ohrožen insolvencí, ale z hlediska výnosnosti je hodnocen spíše špatně. 

Naopak z hlediska finanční stability je na tom výborně. Z celkového hlediska je na tom 

dobře až velmi dobře. 

Index bonity je vypočten podle vzorce č. 32 a platí, že čím je vyšší hodnota indexu 

bonity, tím je finančně-ekonomická situace podniku lepší. Je vypočteno 6 ukazatelů 



Jaroslava Zdražilová: Finanční analýza společnosti Inelsev Servis 

2015  41 
 

uvedených v následující tabulce č. 25. Z výpočtů a vyhodnocení indexu bonity je zřejmé, 

že se jedná o bonitní podnik, jeho situace ve sledovaném období je hodnocena dle stupnice 

dobře a velmi dobře. 

Tabulka č. 25 Index bonity 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

CF/cizí zdroje 0,12105 -0,24419 -0,00356 -0,02785 0,03158 

aktiva/cizí zdroje 1,88437 1,88827 1,71660 2,13227 1,59119 

EBT/aktiva 0,11109 0,10640 0,03860 0,06463 0,08105 

EBT/výkony 0,02597 0,04228 0,01460 0,03109 0,03275 

zásoby/výkony 0,00886 0,01660 0,01628 0,02645 0,02201 

výkony/aktiva 4,27835 2,51673 2,64426 2,07844 2,47498 

IB 2,00352 1,31680 0,86026 1,14635 1,40297 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

 Tato kapitola je zaměřena na návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

ekonomické situace podniku.   

Dosažené hospodářské výsledky společnosti se v hodnoceném roce 2013 promítají 

do úrovně hodnocení podniku prostřednictvím vybraných ukazatelů finanční analýzy. Je 

nutné zmínit dopad vyčlenění divize motorů, což se projevilo především ve výrazném 

poklesu dlouhodobého majetku. Další dopad to mělo na výši vlastního kapitálu, i když zde 

měla hlavní úlohu výplata dividend. 

Z hodnocení kapitálových ukazatelů vychází podnik výrazně hůře než v roce 2012, 

kdy jednoznačným důsledkem byl prodej majetku do společnosti Inelsev Motory, a.s. 

Příkladem důsledků prodeje majetku je ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkovém 

kapitálu, který poklesl z 53,10 % na 37,15 %. 

Obor podnikání neklade vysoké nároky na investiční náklady, neboť veškeré 

zásadní investice pro všechny společnosti holdingu Inelsev realizuje mateřská společnost 

Inelsev Group, a.s. Negativně se také promítá skutečnost, že snižující se odpisy nejsou 

schopny pokrýt případný nárůst potřeby finančních prostředků pro investice do hmotného a 

nehmotného majetku. 

Skutečnost, že se finanční prostředky zhodnocují především v mateřské společnosti, 

se promítá i v ukazatelích likvidity. Zde není možné posuzovat podnik samostatně, ale je 

nutné hodnotit spolu s mateřskou společností a ostatními sesterskými společnostmi. Ostatní 

ukazatele vychází velmi dobře včetně hodnocení úrokového krytí a zadluženosti. 

Podnik je finančně zabezpečen a nečerpá žádné bankovní úvěry. Ukazatele běžné a 

rychlé likvidity vychází také velice dobře. Rychlá likvidita dosahuje 2,34. Běžná likvidita 

dosahuje 2,47. Velmi dobře vychází i ukazatel podílu zásob na oběžných aktivech 5,45 a 

obrátka zásob 45,17. Obrat zásob a doba obratu zásob se dlouhodobě udržují na stabilně 

dobré úrovni. Pozitivně vychází ukazatel podílu krátkodobých pohledávek na oběžných 

aktivech 86,87. Složitější je to s ukazatelem průměrné doby inkasa pohledávek, který se 

zvýšil na 127,09 dní. Tato skutečnost vyplývá z dlouhodobých smluv, protože prodloužená 
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splatnost faktur s měsíčním obdobím fakturace je pro podnik silnou konkurenční výhodou. 

Podniku bych doporučila nalézt nové zdroje úspor, které umožní zachovat úroveň 

poskytovaných služeb při zvyšujících se nákladech a stagnujících cenách, které jsou 

zakotveny v dlouhodobých smlouvách. 

Pozitivně vychází hodnocení podniku i v hodnocení pomocí bankrotních a 

bonitních modelů. U Altmanova modelu vychází hodnota 3,94, tato hodnota se blíží úrovni 

hodnot v předcházejících letech. Hodnoty jsou vysoké, takže pro věřitele se jedná o 

seriózní podnik, kterému půjčí kapitál. Toto rozmezí řadí podnik mezi úspěšné společnosti. 

Index bonity pro rok 2013 je 1,40, tj. výsledek znamenající velice dobré hodnocení. Index 

důvěryhodnosti hodnotící tvorbu hodnoty podniku z pozice vlastníka vyšel 1,63 pro rok 

2013, což znamená, že podnik tvoří hodnotu. U Tafflerova bankrotního modelu je výsledek 

0,84 pro rok 2013 a podobné je to i v předcházejících letech. Výsledek hodnocení 

odpovídá hodnocení společnosti, které žádné nebezpečí bankrotu nehrozí.  

Majetková situace společnosti INELSEV Servis, s.r.o. je dlouhodobě velice 

uspokojivá. Podnik je vybaven potřebným hmotným a nehmotným majetkem, který 

odpovídá vysoké úrovni poskytovaných služeb v oboru podnikání. Majetek je využíván 

efektivně a v souladu se zpracovaným a schváleným investičním plánem vhodně 

obměňován a doplňován. Tento investiční plán reaguje i na dlouhodobé záměry rozvoje 

podniku, což finanční situace podniku naplňuje v požadované výši. Poměrně malá hodnota 

nehmotného majetku je způsobena zvýšenou hranicí limitu vstupní ceny, kterou 

nakupovaný software nepřekročí. Na zabezpečení zdrojů pro nákup hmotného a 

nehmotného majetku se významně podílí odpisy majetku. 

Společnost by se měla zaměřit na poskytování komplexních služeb ve větším 

rozsahu, aby si udržela a rozšířila postavení na trhu práce. Současně by se měla zaměřit na 

rozvoj programů zaměřených na zvýšení odborné úrovně realizovaných zakázek. Obchodní 

činnost by se měla věnovat získávání nových zákazníků. 

Doporučila bych se zabývat efektivním financováním, v podniku je nahromaděn 

vlastní kapitál z důvodu postupné kumulace zisků, který by mohl být vhodně investován. 

Navrhovala bych zisky rozdělit nebo investovat do nákupu dlouhodobého majetku za 

účelem rozvoje společnosti. 
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6 ZÁVĚR 
 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finančního zdraví společnosti INELSEV 

Servis, s.r.o., která provádí komplexní služby v údržbě, opravách, montážích a dodávkách 

elektro zařízení, měření a regulace, klimatizace, zejména v chemickém, petrochemickém, 

energetickém, automobilovém, rafinérském a papírenském průmyslu. Zhodnocení bylo 

provedeno na základě účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow za 

období 2009 – 2013. Finanční analýza byla definována teoreticky, kde jsou popsány 

definice a způsoby výpočtů. V praktické části je provedena finanční analýza pomocí 

absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů, Du Pontova pyramidálního rozkladu, 

bankrotních a bonitních modelů. 

 Diplomová práce je rozdělena tematicky na teoretickou část a praktickou část. 

V teoretické části se nejprve zabývám charakteristikou společnosti INELSEV Servis, s.r.o. 

a poté vymezením finanční analýzy. Praktická část je rozdělena na finanční analýzu 

společnosti, kde se zabývám výpočty absolutních ukazatelů, tj. horizontální a vertikální 

analýzy, poměrových ukazatelů, tj. rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti, Du 

Pontova pyramidálního rozkladu, bankrotních modelů, tj. Altmanova modelu, Indexu 

důvěryhodnosti a Tafflerova modelu, bonitních modelů, tj. Kralickova testu bonity a 

Indexu bonity. 

 Společnost INELSEV Servis, s.r.o. má předpoklady k proniknutí na další trhy 

společně s rozvíjením nových podnikatelských aktivit. V nastávajícím období jsou 

připraveny výrazné změny v organizační struktuře společnosti a významné personální 

změny na všech úrovních výkonného řízení společnosti INELSEV Servis, s.r.o. Cílem 

společnosti je vzájemné propojení samostatně působících oddělení do multiprofesních 

celků. Následně je řešeno propojení středisek do divizí a organizační členění zákazníků. 

Společnost INELSEV Servis, s.r.o. rozvíjí systém údržby, který je založen na 

trvalém monitorování stavu zařízení. Jsou využívány moderní technologické postupy, např. 

termovizní technika, bezdemontážní diagnostika a endoskopické šetření. Přesný přehled o 

stavu slouží ke stanovení nejoptimálnějšího systému údržby. 
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Společnost disponuje velkým rozsahem poskytovaných služeb, to značí vyšší 

možnosti při realizaci služeb pro stávající zákazníky a při získávání nových zákazníků. 

Tato společnost je schopna reagovat na měnící se kvalitu a zvyšující se nároky na pracovní 

úkony a odbornou kvalifikaci. 

Společnost INELSEV Servis, s.r.o. vynakládá značné finační prostředky na 

získávání nových pracovníků. Se středními školami se zaměřením na elektrotechnické 

obory jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy, kde se nejedná pouze o finanční pomoc, ale 

především jsou studenti připravováni přímo na pracovištích. 

Na základě finanční analýzy bylo zjištěno, že se jedná o silnou stabilní společnost, 

která má veškeré předpoklady pro úspěšnou podnikatelskou činnost ve stávajících vnějších 

ekonomických podmínkách. Jedná se o finančně zdravou společnost, která není ohrožena 

bankrotem. 
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Příloha č. 1 Rozvaha za účetní období 2009 – 2013 [tis. Kč] - aktiva 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Příloha č. 1 Rozvaha za účetní období 2009 – 2013 [tis. Kč] - aktiva 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 



 

   
 

Příloha č. 1 Rozvaha za účetní období 2009 – 2013 [tis. Kč] – pasiva 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 



 

   
 

Příloha č. 1 Rozvaha za účetní období 2009 – 2013 [tis. Kč] – pasiva 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za účetní období 2009 – 2013 [tis. Kč] 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 



 

   
 

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za účetní období 2009 – 2013 [tis. Kč] 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Příloha č. 3 Cash flow za účetní období 2009 – 2013 [tis. Kč] 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 


