
 



 



 



 



 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá způsobem provádění finanční analýzy ve společnosti 

ŢDB DRÁTOVNA a.s. Nejprve je posouzena současná metodika provádění finanční analýzy 

na základě finančních ukazatelů za rok 2012 a 2013. Poté je doporučeno zpřesnění stávajících 

výpočtů finančních ukazatelů. Nakonec jsou doplněny a analyzovány ukazatelé vedoucí 

ke komplexnějšímu vyhodnocení finančně-ekonomické situace společnosti. 
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ABSTRACT 

This master thesis deals with the way of performing financial analysis in the company 

ŢDB DRÁTOVNA a.s. The first assessment of the current methodology of financial analysis 

is based on the financial indicators for 2012 and 2013. Then the specification for existing 

calculations of financial indicators is recommended. Eventually, the indicators are added and 

analyzed, leading to more comprehensive evaluation of the financial and economic situation 

of the company. 
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1 Úvod 

Důleţitost finanční analýzy je i v dnešní době mnohdy opomíjena. Společnosti necítí 

potřebu sledovat a průběţně vyhodnocovat svou finanční situaci, pokud nemají zásadní 

problémy a dosahují kladných hospodářských výsledků. Nepřisuzují váhu tomu, ţe finanční 

analýza je důleţitou součástí finančního řízení společnosti, která mimo jiné manaţerům 

pomáhá ve správném rozhodování. Například, zda je společnost schopna přijmout nový úvěr 

nebo zda je vhodná doba na investování. 

Finanční analýzu lze povaţovat za jistou prevenci proti moţným finančním problémům, 

jeţ mohou v budoucnu nastat. Díky včasné identifikaci slabých míst lze předcházet ztrátám, 

které mohou vést aţ ke krizi. Proto by měla být finanční analýza průběţně vyhodnocována a 

jednou ročně by mělo být kompletně provedeno její detailní zhodnocení. 

Nicméně účelem finanční analýzy není jen výpočet náhodně zvolených ukazatelů. Kaţdá 

společnost by měla mít svého analytika, který se touto problematikou zabývá. Jeho úkolem je 

i volba vhodných finančních ukazatelů, které mohou být upraveny dle potřeb dané společnosti 

vzhledem k jejímu podnikatelskému zaměření. Dalším důvodem je, ţe samotné výsledky 

finančních ukazatelů neukazují, jak si na tom společnost opravdu stojí, jen poukazují na 

změny, které nastaly. Hlavním úkolem interního analytika je tyto změny správně okomentovat 

a vysvětlit tak jejich důvod vzniku. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit stávající způsob provádění finanční analýzy ve 

společnosti ŢDB DRÁTOVNA a.s. Na základě analýzy navrhnout zpřesnění výpočtu 

pouţívaných finančních ukazatelů a doporučit další vhodné způsoby provádění finanční 

analýzy. 

Diplomová práce je prováděna ve společnosti ŢDB DRÁTOVNA a.s. se sídlem v 

Bohumíně. Jedná se sice o společnost s velmi dlouhou tradicí, avšak společnost jako taková 

vznikla teprve roku 2012, jeţ se stala součástí skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY a.s. – 

MORAVIA STEEL a.s.  

Prvním bodem diplomové práce je charakteristika společnosti, v niţ je diplomová 

práce zpracována. Je zde vymezena v několika bodech i její historie. Jsou popsány jednotlivé 

provozy, se kterými samozřejmě souvisí výrobní program a nakonec je vyobrazena 

organizační struktura společnosti.  
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Druhý bod diplomové práce vymezuje finanční řízení na základě odborné literatury. Je 

zde vymezen vztah mezi finančním řízení a finanční analýzou. Dále jsou nastíněny základní 

úkoly finančního řízení, tzn. nakládání s finančními zdroji, které souvisí s hlavním cílem 

kaţdé společnosti. Nakonec jsou shrnuty základní principy řízení manaţerů a fáze finančního 

rozhodování. 

Třetí bod diplomové práce vymezuje finanční analýzu, v niţ je nejprve teoreticky 

popsán pojem finanční analýza, jak lze při ni postupovat a s jakými daty pracuje. Následně 

jsou představeni uţivatelé finanční analýzy a jsou určeny důvody, proč se o její výsledky 

subjekty zajímají. Dále jsou charakterizovány metody finanční analýzy. Ty zahrnují kromě 

klasické technické analýzy (tzn. analýzy absolutních, poměrových, rozdílových ukazatelů a 

analýzy soustav ukazatelů) také souhrnné indexy hodnocení (tj. bonitní a bankrotní modely) i 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty. 

Čtvrtý bod diplomové práce se zabývá jiţ praktickou částí diplomové práce. Na 

základě metodiky výpočtů ukazatelů vyuţívané ve společnosti je provedena jejich analýza. A 

poté je zhodnocen současný stav provádění finanční analýzy ve společnosti.  

V pátém bodě diplomové práce je navrţeno zpřesnění výpočtu dosavadních 

poměrových ukazatelů vyhodnocovaných ve společnosti. Následně jsou navrţeny i další 

způsoby moţného provádění finanční analýzy včetně jejich analýzy samotné. 
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2 Charakteristika společnosti ŢDB DRÁTOVNA a.s. 

Charakteristika společnosti je zpracována dle výroční zprávy ŢDB DRÁTOVNA a.s. za 

rok 2013 [2]. 

Společnost ŢDB DRÁTOVNA a.s. vznikla 1. ledna 2012 rozdělením odštěpením 

společnosti ŢDB GROUP a.s. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 1. 8. 2012 a 

dne 1. 10. 2012 byl uskutečněn prodej 100 % akcií společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY 

a.s., která se tak stala jediným akcionářem. 

Tato společnost patří k nejstarším hutním podnikům v České republice. Její počátky se 

datují okolo roku 1885. Berlínští podnikatelé Albert Hahn a Heidrich Eisener zaloţili v 

Bohumíně rourovnu, coţ byl první provoz ţelezáren.  

Následně lze vyzdvihnout několik hlavních historických mezníků: 

 1896 - Postavení drátovny Moravskoslezskou akciovou společností pro dráto-

venský průmysl. 

 1906 - Uvedení do provozu první linky na výrobu pozinkovaného drátu. 

 1913 - Zavedení výroby ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí a mědi. 

 1927 - Zahájení výroby patentovaného drátu. 

 1978 - Zavedení výroby ocelových kordů a patních lanových kordů do pneumatik. 

 2012 - Vznik ŢDB DRÁTOVNA a.s. rozdělením společnosti ŢDB GROUP a.s. 

V současné době je hlavní výrobkové portfolio tvořeno především taţeným 

patentovaným drátem, taţeným nepatentovaným drátem, ţíhaným drátem, ocelovými lany, 

ocelovými kordy, pruţinami a kovovými tkaninami, coţ odpovídá jednotlivým provozům 

společnosti: 

 Taţírna nepatentovaného drátu (nízký uhlík) – TND. 

 Taţírna patentovaného drátu (vysoký uhlík) – TPD. 

 Ocelové kordy. 

 Lanárna. 

 Pérovna a Průvlakárna. 

 Drátěnná výroba. 

Výroba taţených drátů za studena z nízkouhlíkové oceli se na provozu TND 

uskutečňuje více neţ sto let. Provoz vyrábí lesklé taţené dráty a dráty pro pěchování za 

studena určené k  výrobě šroubů a spojovacích součástí, dále svařovací dráty pro svařování v 
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ochranné atmosféře, profilové dráty, tvrdé taţené ocelové dráty pro všeobecné účely a dráty 

šicí. 

Součástí provozu TND je i Průvlakárna, specializující se na výrobu průvlaků ze 

slinutých karbidů, určené k taţení ocelových drátů za sucha i za mokra o průměru 0,15  

aţ 20 mm.  

Výrobky provozu TPD jsou holé a pozinkované pruţinové a lanové dráty, matracové 

dráty, dráty do předpjatých betonů, kartáčnické dráty, dráty na paprsky kol a dráty  

pro elektrovodná lana. Nutno podotknou, ţe ŢDB DRÁTOVNA a.s. je jediným výrobcem 

patentovaných drátů v České republice.  

Provoz Lanárna se jiţ od roku 1950 zabýval výrobou těţních a důlních lan pro 

těţební průmysl, který se nachází v blízkém okolí. Dnes výrobní sortiment zahrnuje i lana pro 

vleky a lanové dráhy, jeřábová lana, lana pro stavební průmysl a také lana rybářská.  

Provoz Ocelové kordy je nejmladším provozem (od roku 1978) a jeho výrobkovým 

portfoliem jsou ocelové výztuţné prvky do pneumatik, vysokotlaké hadice a ploštěné dráty 

do bowdenových ovládacích systémů pro automobilový průmysl. 

Výrobním sortimentem provozu Pérovna jsou tlačné, taţné, zkrutné, dvojzkrutné a 

tvarové pruţiny, pruţiny pro zemědělské stroje, pro vojenskou výrobu a pojistné krouţky. 

Průměr těchto výrobků se pohybuje od 0,16 mm do 11,8 mm. Vyrobené pruţiny jsou dále 

tepelně zpracovávány v elektrických popouštěcích pecích, také konzervovány proti korozi 

pomocí konkoru a popř. jsou dále povrchově upravovány (komaxit, kataforéza, delta tone, 

delta seal, pozinkování, pochromování, černění). 

Provoz Drátěná výroba se zaměřuje na chemický, potravinářský a plastikářský 

průmysl, pro které dodává výlisky a přístřihy z kovových tkanin, vč. výlisků 3D, svařovaných 

sítí, slabých průměrů světle ţíhaných a polotvrdých drátů.  

Souhrnně by se dalo říci, ţe výrobky společnosti nacházejí uplatnění především 

v automobilovém, strojírenském, těţebním, stavebním a nábytkářském průmyslu, dále také 

v dopravě a zemědělství. Více neţ 70 % produkce je vyváţeno a z toho velká část připadá na 

trhy Evropské unie. 

Společnost má zaveden systému managementu kvality a to jiţ od roku 1994. 

Samozřejmostí je také drţení certifikátů dle normy ISO 9001. 
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Společnost evidovala k roku 2013 průměrný přepočtený stav 1066 zaměstnanců, 

jejichţ průměrný výdělek se pohyboval ve výši 22 947,- Kč. Společnost se snaţí neustále 

prohlubovat kvalifikaci svých stávajících zaměstnanců pomocí vzdělávacích programů. 

Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada, další členění 

organizační struktury předkládá obrázek 1. 

 

Obr. 1 Organizační struktura ŢDB DRÁTOVNA a.s. 
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3 Vymezení finančního řízení v odborné literatuře 

Finanční řízení lze charakterizovat jako cílevědomé řízení finančních operací a 

procesů společnosti jeho managementem. Jeho součástí je dlouhodobé (strategické), 

střednědobé i krátkodobé finanční plánování, dále také finanční rozhodování, podniková 

diagnostika a v neposlední řadě finanční analýzy, přičemţ výstupní informace vychází 

z účetnictví [11]. Tyto součásti jsou vzájemně propojeny (viz Obr. 2). 

 

Obr. 2 Sloţky finančního řízení a jejich základní informační zdroje [18] 

 

Lze říci, ţe finanční řízení závisí na výběru, kterým lze externí i interní zdroje 

financování získat a jejich následném rozmístění tak, aby byli v souladu s hlavními cíli dané 

společnosti [12]. To je nastíněno na obrázku 3.  

 

Obr. 3 Klíčové otázky a oblasti finančního řízení [12] 

Kde sehnat kapitál?

•Rozhodování o celkové 
výši a struktuře 
podnikového kapitálu.

Kam kapitál investovat?

•Rozhodování o struktuře 
podnikového majetku.

•Rozhodování o investování 
kapitálu do věcných a 
finančních investic.

Jak rozdělit vytvořený zisk?

•Daňová politika, opatrnost 
(tvorba rezerv), rozšiřování 
majetku, investiční 
rozhodování, dividendová 
politika.
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Základní úkoly finančního řízení se odvíjejí z hlavních cílů společnosti. Nejprve bylo 

za základní cíl společností povaţována maximalizace zisku. Dnes je cíl chápán jinak, tzv. 

hodnotovým přístupem, jako důsledek rozvoje kapitálových trhů. Jde o maximalizaci trţní 

hodnoty společnosti a to pro jeho vlastníky (definována jako shareholder value) [12]. 

Manaţer společnosti by měl respektovat určité základní principy ke svému řízení, 

které lze shrnout v několika bodech [12]: 

 Princip respektování časového faktoru – je nutné se řídit pravidlem, ţe 

koruna dnes získaná nemusí mít stejnou hodnotu jako koruna získaná zítra. 

 Princip čisté současné hodnoty (ČSH) – jedná se o rozdíl mezi 

diskontovanými peněţními příjmy a výdaji. Předpokládá se investice pouze do 

činností, jejichţ ČSH je kladná. 

 Princip optimální struktury kapitálu – je zapotřebí nalézt optimální poměr 

mezi vlastními a cizími zdroji. 

 Princip peněţních toků – je nutné sledovat, odkud kam se peníze přelévají. 

 Princip zohlednění rizik – do kaţdého podnikání vstupuje riziko, avšak je 

efektivnější preferovat menší riziko před vyšším a v případě přiklonění se k 

vyššímu riziku poţadovat vyšší výnos. 

 Princip plánování a provádění analýz finančních dat pomocí informačních 

systémů společnosti – nadefinované plány a jejich následující plnění je nutné 

poté analyzovat. 

 Princip zohlednění vlivu kapitálového trhu – doporučuje se zohledňování 

stupně efektivnosti kapitálového trhu, ve kterém společnost vystupuje. Trh není 

schopen chovat se úplně efektivně. 

Existují fáze finančního rozhodování, které lze shrnout do pěti dílčích kroků [18]: 

1. Definování finančního problému a stanovení cílů. 

2. Analyzování vstupních informací a podkladů k rozhodování, jeţ vycházejí 

z účetnictví. 

3. Určení několik variant, jak problém vyřešit. 

4. Stanovení kritérií k určení optimální varianty. 

5. Určení optimální varianty a dosaţení vytyčeného cíle. 
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4 Vymezení finanční analýzy v odborné literatuře 

Finanční analýza jako integrální součást finančního řízení, má za úkol pomocí metod a 

nástrojů diagnostiku finančního zdraví společnosti, identifikaci odchylek a analýzu příčin 

jejich vzniku a také definování konkrétních opatření. Pokud jsou tato opatření splněna, lze 

předpokládat splnění strategických cílů společnosti [12]. Finanční analýzu jsou schopni 

zpracovat nejen interní analytikové, kteří mají k dispozici interní data dané společnosti, ale i 

externí analytikové, kteří ji provádějí jen na základně veřejně dostupných dat [14]. 

Za finančně zdravou společnost lze povaţovat společnost, která je v současné chvíli 

schopna naplňovat hlavní cíl existence. To znamená maximálně zhodnocovat vloţený kapitál 

a růst trţní hodnoty. Finanční zdraví závisí na výnosnosti (rentabilitě) vloţeného kapitálu 

vzhledem k riziku. Lze konstatovat ţe, čím vyšší tato rentabilita je, tím je finanční zdraví 

společnosti lepší. 

Dle Sedláčka je „finanční analýza pojímána jako metoda hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, 

kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich 

informační hodnota“ [7]. 

Finanční analýzu lze chápat třemi způsoby z hlediska času. Prvním způsobem lze 

ohodnotit současnou situaci společnosti. Druhý způsob zkoumá minulost, díky které lze 

hodnotit, jak úspěšně se společnost vyvíjela do současnosti. Dle třetího způsobu lze finanční 

analýzu vyuţít k finančnímu plánování ať uţ krátkodobému, které je spojeno s běţným 

chodem společnosti anebo strategickému, které souvisí s dlouhodobým rozvojem společnosti 

[8]. 

Finanční analýza je úzce spjata s účetnictvím, z kterého vychází. Účetnictví totiţ 

propůjčuje svá data a informace, jedná se o základní finanční výkazy a to zejména Rozvaha, 

Výkaz zisku a ztráty a také přehled o finančních tocích (cash flow). 

Finanční analýza, na rozdíl od účetnictví, nemá ţádné legislativně závazné metodiky. 

Není upravena ani právními předpisy, ani všeobecně uznávanými standardy. Z toho plyne 

nejednotnost postupu a nejednoznačnost výsledků. Časem se vyvinuly analytické postupy, jak 

hodnotit finanční zdraví, které si v praxi kaţdá společnost upravuje podle svého uváţení. V 

České republice se Ministerstvo průmyslu a obchodu snaţí o zavádění jednotných metod. 
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Finanční analýza se skládá z navzájem navazujících logických kroků. Nejprve je nutné 

si vybrat vyhovující ukazatele a také, jakým způsobem budou vyčísleny. Dále je vhodné 

získaná data porovnat s konkurencí avšak ve stejném odvětví [9]. Nakonec se zjišťují 

vzájemné vztahy mezi vyčíslenými ukazateli, a pokud se objeví nevhodné hodnoty, je třeba 

najít příčiny. Stanovuje se návrh opatření vedoucí ke zlepšení nevyhovujícího stavu [20]. 

Tento postup finanční analýzy je nastíněn na obrázku 4. 

 

Obr. 4 Postup při finanční analýze [16] 

 

Činnost

Základní charakteristika společnosti 
(předmět činnsoti, strategie, počet 

zaměstnanců).

Analýza vývoje odvětví.

Analýza stavových a tokových 
ukazatelů účetních výkazů s 

využitím vertikální a horizontální 
analýzy - majetková a finanční 

struktura rozvahy.

Analýza poměrových ukazatelů 
(analýza rentability, aktivity, 

likvidity, zadluženosti).

Analýza rozdílových ukazatelů 
(analýza čistého pracovního 

kapitálu).

Pyramidové rozklady vybraných 
ukazatelů.

Souhrnné ukazatele.

Analýza situace (finanční pozice).

Identifikace problémů společnosti 
(stanovení diagnózy).

Návrhy doporučení pro zlepšení 
stavu.

Zdroje dat

Výroční zprávy, web, propagační 
materiály společnosti, infomace 

managementu.

Panorama českého průmyslu, 
odborné časopisy a ročenky, 

specializované webové portály pro 
jednotlivé obory.

Účetní výkazy analyzované 
společnosti, podrobná analýza 

přílohy k účetní závěrce, Obchodní 
věstník, specializované databáze 

jako zdroj dat pro srovnání 
ekonomických údajů společnosti.

Účetní výkazy analyzované 
společnosti, data konkurence pro 

srovnání.

Účetní výkazy analyzované 
společnosti, data konkurence pro 

srovnání.
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4.1 Uţivatelé finanční analýzy 

Finanční analýza je důleţitá pro budoucí rozhodování mnoha subjektů, ať uţ se jedná 

o manaţery společnosti, akcionáře či jiné investory. Kaţdý z těchto subjektů má určité plány, 

jak s těmito informacemi naloţit, které se jistě mohou poněkud lišit (viz Obr. 5). 

 

Obr. 5 Uţivatelé finanční analýzy a jejich zaměření [8] 

 

Uţivatele finanční analýzy můţeme rozdělit do dvou skupin [19]: 

 Interní uţivatelé: 

- akcionáři a investoři,  

- manaţeři, 

- zaměstnanci, 

- odbory. 

 Externí uţivatelé: 

- banky a jiní věřitelé, 

- dodavatelé, 

- odběratelé, 

- konkurenti,  

- stát a jeho orgány. 
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Akcionáři a investoři (dále jen akcionáři) představují primární uţivatele informací 

obsaţených ve finančních výkazech společnosti, jelikoţ je v ní vloţen jejich kapitál za účelem 

jeho zhodnocení. Akcionáři tyto informace pouţívají ze dvou hledisek. Z investičního 

hlediska lze informace vyuţívat k rozhodování o budoucích investicích, jedná se např. o volbu 

portfolia cenných papírů, likviditu, dividendovou výnosnost a kapitálové zhodnocení. 

Akcionáři se především soustřeďují na míru rizika a výnosnosti jimi vloţeného kapitálu. Je 

zřejmé, ţe chtějí být ujištěni, aby jejich peníze byly přiměřeně uloţeny a také aby byla 

společnost řízena v jejich zájmu. Druhým hlediskem je hledisko kontrolní, které akcionáři 

prosazují vůči manaţerům společnosti, jejíţ akcie vlastní. Spočívá to v tom, ţe manaţeři 

průběţně sestavují zprávy zejména výroční zprávy, ale i častější zprávy o nakládání se zdroji, 

stavu majetku, disponibilním zisku, stabilitě a likviditě společnosti a také o jejich 

podnikatelském záměru pro příští období. 

Manaţeři informace z finanční analýzy především vyuţívají pro operativní a 

strategické řízení společnosti. Díky znalosti současné finanční situace se dokáţou lépe 

rozhodovat např. při zajišťování optimální majetkové struktury a vhodném výběru způsobu 

jejího financování, získávání finančních zdrojů nebo naopak alokaci volných peněţních 

prostředků. Pomocí finanční analýzy manaţeři odhalují silné a slabé stránky finanční situace 

společnosti a mohou tak zvolit konkrétní podnikatelský záměr. 

Pro zaměstnance je nejdůleţitější jistota zaměstnání či mzdové a sociální podmínky, 

proto se i prostřednictvím odborů zajímají o prosperitu, finanční a hospodářskou stabilitu 

společnosti. 

Banky vyuţívají informace obsaţené ve finanční analýze k rozhodnutí, zda úvěr 

vůbec poskytnout, popřípadě v jaké výši a za stanovených podmínek. Tímto posuzují bonitu 

dluţníka. Bankou je analyzována struktura majetku a zdrojů jeho financování, ziskovost 

společnosti, na základě čehoţ lze zjistit, zda úvěr společnost potřebuje z důvodu špatného 

hospodaření nebo potřebuje financovat majetek ke své podnikatelské činnosti. V této oblasti 

jsou důleţité ukazatelé rentability, které určují efektivnost nakládání společnosti s majetkem. 

Tato analýza informuje, zda má společnost dostatečné zdroje ke splácení dosavadních 

závazků a také poskytnutého úvěru a úroků. Při poskytnutí úvěru můţe banka vloţit do 

úvěrové smlouvy klauzuli. Ta představuje, pokud společnost překročí stanovenou mez 

jednoho ze sledovaných ukazatelů, můţe být zvýšena úroková sazba. 
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Dodavatele nejvíce zajímá, zda je společnost schopna dostát svým splatným 

závazkům. Zaměřují se především na krátkodobou prosperitu, likviditu a solventnost.  

Odběratelé věnují pozornost finanční situaci dodavatelské společnosti v dlouhodobém 

obchodním vztahu, aby předešli potíţím s vlastním zajištěním výroby v případě bankrotu 

dodavatelské společnosti, neboli z důvodu schopnosti dostát dohodnutým dodávkám. 

Konkurenti se zajímají jen o společnosti ve stejném odvětví za účelem porovnání 

výsledků hospodaření. Srovnává se především rentabilita, investiční aktivita, obrátkovost, 

zisková marţe, výše a hodnota zásob. Společnosti často zatajují či zkreslují reálná data. To 

nepochybně můţe mít negativní vliv na konkurenceschopnost a na ztrátu dobrého jména 

společnosti, coţ je spojeno se ztrátou potenciálních investorů a zákazníků. 

Stát a jeho orgány data z finanční analýzy vyuţívají zejména k vymezení 

hospodářské politiky státu a k provádění statistik. 

 

4.2 Metody finanční analýzy 

Často je pojem finanční analýza zuţován pouze na výpočet poměrových ukazatelů, 

avšak tento pojem nezahrnuje jen toto, ale řadu dalších ukazatelů. V odborné literatuře se 

metody dělí na fundamentální a technickou analýzu.  

Fundamentální analýzu lze vyuţít k určování vzájemných souvislostí jednak mezi 

ekonomickými a rovněţ mimoekonomickými jevy. Záleţí zde také na odborných 

zkušenostech zainteresovaných stran a na jejich odhadech [7]. Hlavními metodami 

fundamentální analýzy jsou např. SWOT analýza, PEST analýza či BCG matice.  

Technická analýza, na kterou je tato diplomová práce zaměřena, zahrnuje analýzu 

absolutních, poměrových a rozdílových ukazatelů a rovněţ analýzu soustav ukazatelů. 

 

4.2.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Horizontální analýza 

Horizontální analýzou lze sledovat vývoj daných veličin v čase a vyjádřit v procentech 

změny vzhledem k minulým obdobím. Jednotlivé veličiny se porovnávají horizontálně (tzn. 

po řádcích). Je důleţité mít dostatečně dlouhou časovou řadu k interpretaci těchto výsledků, 

doporučují se minimálně tři roky. 



15 

 

 Například z Výkazu zisku a ztráty lze stanovit indexy meziročních změn nákladů a 

výnosů. V případě rozdílnosti tempa vývoje těchto veličin, je nutné tento stav odůvodnit, 

jelikoţ to můţe mít jak pozitivní tak i negativní vliv na výkonnost společnosti [19]. 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor jednotlivých poloţek účetních výkazů 

vzhledem k celkové sumě. Při této analýze se postupuje vertikálně (tzn. ve sloupcích ze shora 

dolů). Opět je nutné vycházet z delší časové řady a to minimálně tří let. 

Například v Rozvaze sloţení aktiv informuje, do čeho společnost investovala svůj 

kapitál a jak brala v úvahu výnosnost této investice [8]. Vysoké procentní zastoupení 

oběţných aktiv resp. zásob na celkových aktivech není ţádoucí, jelikoţ můţe znamenat 

zbytečné drţení peněz v těchto zásobách. 

Hlavní výhodou vertikální analýzy je, ţe nebere v úvahu inflaci a můţe takto výsledky 

srovnávat napříč různými léty. Další výhodou je také její jednoduchost, proto lze vertikální 

analýzu vyuţít k mezipodnikovému porovnávání, avšak ve stejném odvětví [7]. 

 

4.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability jsou poměrové ukazatele, kde v čitateli je výsledek hospodaření a 

ve jmenovateli je hodnota vloţeného druhu kapitálu, aktiv nebo trţby. Informace k výpočtu se 

nachází v základních účetních výkazech a to v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty. Pro 

ukazatele rentability platí pravidlo, čím vyšší, tím lepší a zároveň se v časové řadě 

předpokládá jejich rostoucí charakter [8].  

Ukazatel rentability celkových aktiv – ROA 

Ukazatel ROA (return on assets) poměřuje EBIT (zisk před zdaněním a úroky) 

s celkovými aktivy, které společnost investovala do podnikání avšak bez ohledu na jejich 

zdroje financování [7]. Jeho výpočet je uveden ve vzorci (1). 

V praxi představuje nejsledovanější ukazatel vůbec, poněvadţ informuje, jak je 

společnost schopna z dostupných aktiv vytvářet zisk [17]. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
             (1) 
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Opět lze tento ukazatel pouţít k mezipodnikového srovnání a to díky pouţití EBIT, 

jelikoţ kaţdá společnost můţe mít jiné úrokové sazby kvůli jiné věřitelské bonitě a rovněţ se 

můţe nacházet v rozdíleném daňovém prostředí [8]. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel ROE (return on equity) vyjadřuje kolik korun EAT (čistého zisku), 

vyprodukuje jedna koruna vlastního kapitálu. Tento výpočet je vyjádřen vzorcem (2). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
            (2) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu bere v úvahu daně, jelikoţ jsou přirozenou 

součástí kaţdého ekonomického prostředí, proto se v čitateli nachází čistý zisk. Tohoto 

ukazatele lze pouţít pro mezipodnikové srovnání jen v dané zemi z důvodu stejného 

daňového zatíţení. 

Tento ukazatel je velice zajímavý pro akcionáře společnosti. Udává, zda jejich kapitál 

přináší uspokojivý výnos vzhledem k investičnímu riziku [8]. Hlavním poţadavkem 

akcionáře je, aby ukazatel ROE měl vyšší hodnotu neţ úroky plynoucí z jiné formy 

investování (např. ze státních dluhopisů, majetkových cenných papírů nebo termínovaných 

vkladů). Důvodem je vysoké riziko, které akcionář nese, kdy důsledkem špatného 

hospodaření nebo dokonce bankrotem společnosti by tak o svůj kapitál mohl přijít [7]. 

Ukazatel rentability trţeb – ROS 

Ukazatel ROS (return on sales) stanovuje, kolik korun EAT (čistého zisku) připadá na 

jednu korunu trţeb. Výpočet je uveden ve vzorci (3). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
             (3) 

V případě vynásobení ukazatele ROS stem se také stanovuje, jaká je zisková marţe 

společnosti tzn., kolik procent zaujímá čistý zisk z trţeb. 

Doplňujícím ukazatelem je rentabilita nákladů – ROC (return on costs). Platí zde, 

čím je hodnota tohoto ukazatele niţší, tím jsou lepší výsledky hospodaření společnosti, jelikoţ 

se dosáhlo 1 korunu zisku s niţšími náklady [8]. Ukazatele lze vypočítat dle vzorce (4). 

𝑅𝑂𝐶 = 1 −
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
= 1 − 𝑅𝑂𝑆           (4) 
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Ukazatel návratnosti investice - ROI 

Ukazatel ROI (return on investment) je pouţíván k vyhodnocení investičních projektů 

společnosti. Udává, kolik procent z investované částky zaujímá zisk. Výpočet tohoto 

ukazatele je vyobrazen vzorcem (5). 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑉ý𝑛𝑜𝑠  𝑧  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒  − 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦  𝑛𝑎  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦  𝑧  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒
∙ 100      [%]        (5) 

Ukazatel můţe být vyuţit i pro interní srovnání ziskovosti produkovaných výrobků a 

stanovení, která výroba představuje nejefektivnější vyuţití kapitálu [1]. 

Ukazatel rentability vloţeného kapitálu – ROCE 

 Ukazatel ROCE (return on capital employed) poměřuje EBIT (zisk před zdaněním a 

úroky) s dlouhodobým kapitálem. Měří ziskovost dlouhodobého kapitálu (tj. vlastního 

kapitálu a dlouhodobého cizího kapitálu), který byl vloţen do majetku společnosti [1]. 

Výpočet je uveden ve vzorci (6). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐷𝑙𝑜𝑢 𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
           (6) 

 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity vyhodnocují efektivnost hospodaření společnosti se svými aktivy. 

Je nutné, aby byla drţena optimální výše aktiv. Pokud jich má společnost více, nabíhají jí tak 

zbytečné náklady a naopak, pokud jich má nedostatek, vede to k nemoţnosti vyuţít 

výhodných podnikatelských příleţitostí a společnost tak přichází o moţnost výnosů [7].  

Obrat celkových aktiv 

 Tímto ukazatelem lze zjistit, kolikrát se aktiva společnosti obrátí v rámci ročních 

trţeb. Ukazatele lze vypočítat dle vzorce (7). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
          (7) 

Doba obratu celkových aktiv 

 Pomocí tohoto ukazatele lze stanovit počet dní, po kterou jsou celková aktiva vázána 

v trţbách. Výpočet ukazatele lze provést dle vzorce (8). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý𝑐  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣
         (8) 
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Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát je hodnota ročních trţeb vyšší neţli hodnota 

zásob. Jinak řečeno, kolikrát za rok je společnost schopna přeměnit své zásoby na trţby. 

Výpočet tohoto ukazatele je vyobrazen ve vzorci (9). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
           (9) 

 Pokud hodnota tohoto ukazatele je vyšší neţ oborový průměr, znamená to, ţe 

společnost nedrţí zbytečné finanční prostředky v těchto zásobách [7]. 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel uvádí počet dní, po který je zásoba vázána ve společnosti neţ se prodá. 

Ukazatel je počítán dle vzorce (10). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑧á𝑠𝑜𝑏
          (10) 

Obrat pohledávek 

Tento ukazatel udává, kolikrát za rok společnost získá peněţní prostředky ze svých 

pohledávek. Ukazatele lze vypočítat dle vzorce (11).  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦  

𝑃𝑜𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦  𝑧 𝑜𝑏𝑐𝑜𝑑𝑛 í𝑐  𝑣𝑧𝑡𝑎 ů
      (11) 

Doba obratu pohledávek 

 Výstupem tohoto ukazatele je počet dnů, za které jsou pohledávky splaceny. Výpočet 

je vyobrazen ve vzorci (12). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑒𝑘
       (12) 

Obrat závazků 

 Úkolem tohoto ukazatele je určit, kolikrát za rok je společnost schopna uhradit své 

závazky z peněţních prostředků vyplývajících z přijatých trţeb. Výpočet je uveden ve vzorci 

(13). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  𝑧 𝑜𝑏𝑐 𝑜𝑑𝑛 í𝑐  𝑣𝑧𝑡𝑎 ů
       (13) 
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Doba obratu závazků 

 Jedná se o ukazatele udávajícího počet dnů, za který jsou závazky společnosti 

splaceny. Výpočet tohoto ukazatele lze provést dle vzorce (14). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘 ů
        (14) 

 

Ukazatelé likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti dostát svým finančním závazkům. S tímto 

pojmem je úzce spojena solventnost, coţ je připravenost hradit své závazky včas (tzn. do 

jejich splatnosti) [6]. 

Vysoká míra likvidity můţe pro vlastníky společnosti znamenat nepříznivý jev 

vzhledem k vázanosti finančních prostředků v aktivech, s nimiţ nelze dále zhodnocovat svůj 

majetek. Proto je nutno nalézt optimální úroveň likvidity, která zajistí zhodnocení finančních 

prostředků a schopnost společnosti včas hradit své závazky [7], [8]. 

Existují tři stupně likvidity, které vyjadřují likvidnost jednotlivých částí oběţných 

aktiv obsaţených v čitateli. Jmenovatel je představován krátkodobými závazky. 

Likvidita I. stupně 

Bývá označována jako okamţitá likvidita. Do svého výpočtu, který je představován 

vzorcem (15), zahrnuje jen nejlikvidnější část oběţných aktiv – pohotové platební prostředky 

jako peníze v pokladně či na běţném účtu a cenné papíry určené k obchodování. Hodnota této 

likvidity by měla být alespoň 0,2 [8]. 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
      (15) 

Likvidita II. stupně 

Nazývána jako pohotová likvidita, doporučuje výslednou hodnotu přinejmenším 1, 

z níţ vyplývá, ţe je společnost schopna se vypořádat se svými závazky bez toho, aby musela 

zpeněţit své zásoby. Vyšší hodnota bude mít pozitivní dopad na věřitele společnosti, avšak 

negativní na její akcionáře z důvodu vázanosti oběţných aktiv v podobě pohotových 

prostředků a s tím spojený nízký ba dokonce ţádný úrok, coţ ovlivňuje celkovou výnosnost 

vloţeného kapitálu [8]. Výpočet ukazatele je uveden ve vzorci (16). 
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𝑃𝑜𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘  + 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é  𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   (16) 

Likvidita III. stupně 

Neboli běţná likvidita zahrnuje veškerá oběţná aktiva, tzn. i zásoby, které je velmi 

zdlouhavé přeměnit opět na peníze, jelikoţ se nejdříve spotřebují ve výrobním procesu, 

následně jsou přeměněny na výrobky a prodány, avšak to můţe trvat i několik měsíců. 

Ukazatel představuje měřítko budoucí solventnosti společnosti, jeho hodnota by měla být 

vyšší neţ 1,5 [7]. Výpočet tohoto ukazatele je uveden ve vzorci (17). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
        (17) 

 

Ukazatelé zadluţenosti 

 Ukazatelé zadluţenosti udávají, z jakých zdrojů jsou aktiva společnosti financována. 

Financování pouze vlastním kapitálem není vhodné z důvodu sníţené výnosnosti vloţeného 

kapitálu. Avšak financování jen cizími zdroji je také neţádoucí z důvodu obtíţí při jeho 

dalším získávání, to zajisté není ani ze zákona umoţněno kvůli povinnosti vloţení základního 

kapitálu u vzniku společnosti. Analýza zadluţenosti stanovuje optimální poměr mezi 

vlastními a cizími zdroji, coţ je nazýváno jako kapitálová struktura [8]. 

Celková zadluţenost 

 Celkovou zadluţenost lze vypočítat jako podíl celkového cizího kapitálu (tzn. 

dlouhodobého i krátkodobého) k aktivům celkem, jak je uvedeno ve vzorci (18). Čím vyšší 

hodnota ukazatele je, tím je riziko věřitelů vyšší [8].  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100      %        (18) 

Krátkodobá zadluţenost 

V odborné literatuře nazývána jako běţná zadluţenost je poměrem mezi krátkodobým 

cizím kapitálem (závazky, bankovní úvěry, dohadné a přechodné pasivní poloţky) a aktivy 

[7], jak je uvedeno ve vzorci (19).  

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100      %      (19) 
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Dlouhodobá zadluţenost 

Ukazatel dlouhodobé zadluţenosti, vyjadřující část aktiv, která jsou financovaná 

dlouhodobými dluhy, pomáhá vyjádřit optimální poměr mezi krátkodobými a dlouhodobými 

cizími zdroji. Do čitatele tohoto ukazatele vstupuje dlouhodobý cizí kapitál (dlouhodobé 

závazky, bankovní úvěry a rezervy) [7]. Ukazatele lze vypočíst dle vzorce (20). 

𝐷𝑙𝑜𝑢𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐷𝑙𝑜𝑢 𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100      %     (20) 

Kvóta vlastního kapitálu 

 Ukazatel kvóty vlastního kapitálu se vypočítá jako podíl vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům, jak je uvedeno ve vzorci (21). Ukazatel informuje, do jaké míry 

společnost financuje svá aktiva vlastním kapitálem. 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100      %      (21) 

Kvóta vlastního kapitálu je doplňujícím ukazatelem celkové zadluţenosti. Společně 

tito ukazatelé informují o struktuře kapitálu a jejich součet je roven jedné [7]. 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí se udává z důvodu zjištění, zda je dluhové zatíţení pro 

společnost ještě únosné. Informuje, kolikrát EBIT (zisk před zdaněním a úroky) převyšuje 

zaplacené úroky. Výpočet je uveden ve vzorci (22). Doporučuje se, aby byli úroky pokryty 

ziskem trojnásobně a více, jelikoţ je nutné nezapomenout kromě placení úroků také na 

vyplacení akcionářů [8]. 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú𝑟𝑜𝑘𝑦
          (22) 

 

4.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Čistý pracovní kapitál - ČPK 

Je vyčíslen jako rozdíl oběţných aktiv a krátkodobých pasiv, jak je uvedeno ve vzorci 

(23). Jeho grafické zobrazení je nastíněno na obrázku 6. Tento ukazatel má podstatný vliv na 

solventnost a likvidnost společnosti, jelikoţ tento rozdíl představuje částku peněţních 

prostředků, kterými společnost disponuje po uhrazení všech krátkodobých závazků.  

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎       (23) 
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ČPK představuje dle Sedláčka „finanční polštář“, který společnosti dovoluje 

pokračovat ve své činnosti i za předpokladu, ţe se dostane do nepříznivé situace, která by byla 

spojena s vysokým výdejem peněţních prostředků [7]. 

 

Obr. 6 Tvorba čistého pracovního kapitálu [13] 

 

4.2.4 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů slouţí k rozkladu vrcholového ukazatele. Cílem je 

popis vzájemných závislostí daných ukazatelů a analýza vazeb uvnitř pyramidy [8]. Za 

nejznámější pyramidový rozklad je povaţován DuPontův rozklad (viz Obr. 7). 

Na vrcholu pyramidy se nachází rentabilita vlastního kapitálu (ROE), coţ je základní 

ukazatel slouţící k zhodnocení finančních zdrojů, vloţených majitelem či investory 

společnosti. 

 

Obr. 7 DuPontův pyramidový rozklad ukazatele ROE [21] 
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4.2.5 Souhrnné indexy hodnocení 

Bonitní a bankrotní modely 

Tyto souhrnné indexy hodnocení vyjadřují jedním číslem finanční situaci společnosti.  

Bonitní modely vycházejí z poměrových ukazatelů a zkoumají finanční zdraví firmy. 

Jsou důleţité zejména pro vlastníky a investory, jelikoţ nemají dostatečné informace 

k oceňování společnosti [5]. Aby bylo moţné společnost zařadit ať uţ mezi dobré či špatné 

společnosti, je nutné provést mezipodnikové srovnání, avšak ve stejném oboru [8]. Mezi 

nejznámější modely patří Kralickův rychlý test, index bonity a Tamariho model.  

Bankrotní modely taktéţ vyuţívají poměrové ukazatele ke zjišťování potencionálního 

bankrotu společnosti a jsou orientovány na věřitele. Za nejznámější modely jsou povaţovány 

Altmanův index důvěryhodnosti, Tafflerův model a model „IN95“ index důvěryhodnosti. 

Dalšími uţivateli těchto modelů jsou bankovní instituce, které poskytují společnostem 

úvěry. Existují tzv. ratingové agentury, jejichţ cílem je ohodnocení jednotlivých společností 

ratingovou známkou. Pomocí takto vytvořených známek se banky mohou rozhodnout, zda 

úvěr poskytnou či nikoliv. Avšak výsledný rating má vliv i na hodnotu cenných papírů dané 

společnosti [17]. 

Kralickův rychlý test 

Nazývaný také jako Kralickův Quicktest soustřeďuje čtyři poměrové ukazatele, 

pomocí jejichţ hodnot jsou následně přiděleny společnosti známky (viz Tab. 1). Konečný 

výsledek je stanoven jako aritmetický průměr těchto přidělených známek za následující 

ukazatele [17]: 

 Kvóta vlastního kapitálu, která měří podíl vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům a stanovuje finanční sílu společnosti. 

 Doba splácení dluhu z cash flow stanovující dobu, za kterou je společnost 

schopna uhradit své krátkodobé i dlouhodobé závazky. 

 Rentabilita trţeb měřená z cash flow, jelikoţ cash flow není ovlivněno odpisy 

v porovnání s čistým ziskem [15]. 

 Rentabilita aktiv, která vyobrazuje výdělečnou schopnost společnosti. 
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Tab. 1 Stupnice hodnocení ukazatelů dle Kralickova rychlého testu [17] 

Ukazatel 

Známka 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohroţení 

1 2 3 4 5 

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

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

Cash flow v trţbách > 10 % > 8% > 5 % > 0 % negativní 

Rentabilita aktiv > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

 

Index bonity 

Index bonity označovaný za indikátor bonity ve svém výpočtu, který je představován 

vzorcem (24), zahrnuje šest poměrových ukazatelů, jimţ je přidělena váha. Tento model je 

nejvíce vyuţívaný v německy mluvících zemích [4]. 

𝐼𝐵 = 1,5 ∙ 𝑥1 + 0,08 ∙ 𝑥2 + 10 ∙ 𝑥3 + 5 ∙ 𝑥4 + 0,3 ∙ 𝑥5 + 0,1 ∙ 𝑥6     (24) 

x1 = Cash flow / Cizí zdroje 

x2 = Aktiva / Cizí zdroje 

x3 = Zisk před zdaněním / Aktiva 

x4 = Zisk před zdaněním / Výnosy 

x5 = Zásoby / Výnosy 

x6 = Výnosy / Aktiva 

Na základě takto vypočtené hodnoty je stanoveno finanční zdraví společnosti. Obecně 

platí čím vyšší hodnota, tím lépe. Avšak přesnější vyhodnocení vyobrazuje osa intervalů (viz 

Obr. 8), do níţ je konečná hodnota zařazena. 

 

Obr. 8 Osa intervalů hodnotící finanční zdraví společnosti [7] 
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Tamariho model  

Taktéţ jsou k tomuto modelu pouţity poměrové ukazatele, jejichţ výsledné hodnoty 

jsou ohodnoceny příslušnými body, coţ znázorňuje tabulka 2. 

Tab. 2 Hodnocení ukazatelů dle Tamariho modelu [4]. 

Ukazatel 

 

 

Interval Body 

 

Ta1 = Vlastní kapitál / Cizí zdroje 

Ta1 ϵ (0,5 ; ∞) 25 

Ta1 ϵ (0,4 ; 0,5> 20 

Ta1 ϵ (0,3 ; 0,4> 15 

Ta1 ϵ (0,2 ; 0,3> 10 

Ta1 ϵ (0,1 ; 0,2> 5 

Ta1 ϵ (-∞ ; 0,1> 0 

Ta2 = Absolutní hodnota zisku 

Ta3 = Zisk / Aktiva 

Ta2 za posledních let kladná 

a Ta3 > horní kvartil oborových hodnot 

25 

Ta2 za posledních let kladná 

a Ta3 > medián oborových hodnot 

20 

Ta2 za posledních let kladná 15 

Ta3 > horní kvartil oborových hodnot 10 

Ta3 > medián oborových hodnot 5 

Ta3 < medián oborových hodnot 0 

Ta4 = Oběţná Aktiva/ Krátkodobé závazky 

Ta4 ϵ (2 ; ∞) 20 

Ta4 ϵ (1,5 ; 2> 15 

Ta4 ϵ (1,1 ; 1,5> 10 

Ta4 ϵ (0,5 ; 1,1> 5 

Ta4 ϵ (-∞ ; 0,5> 0 

Ta5 = Výrobní spotřeba / Průměrný stav  

nedokončené výroby 

Ta5> horní kvartil oborových hodnot 

Ta5> horní kvartil oborových hodnot 

10 

Ta5> medián oborových hodnot 6 

Ta5> dolní kvartil oborových hodnot 3 

Ta5< dolní kvartil oborových hodnot 0 

 

Ta6 = Trţby / Průměrný stav pohledávek 

 

Ta6> horní kvartil oborových hodnot 10 

Ta6> medián oborových hodnot 6 

Ta6> dolní kvartil oborových hodnot 3 

Ta6< dolní kvartil oborových hodnot 0 

Ta7 = Výrobní spotřeba / Pracovní kapitál 

Ta7> horní kvartil oborových hodnot 10 

Ta7> medián oborových hodnot 6 

Ta7> dolní kvartil oborových hodnot 3 

Ta7< dolní kvartil oborových hodnot 0 
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Konečný Tamariho index (Ta) lze získat součtem celkových bodů a výslednou situaci 

společnosti lze vyhodnotit následujícím způsobem [4]: 

 60 bodů < Ta   Bonitní společnost. 

 30 bodů < Ta < 60 bodů Společnost nacházející se v „šedé zóně“. 

  Ta < 30 bodů Bankrotní společnost. 

Altmanův index důvěryhodnosti – „Z“ score 

Jedná se o tzv. diskriminační analýzu, jeţ je stanovena rovnicí, viz vzorec (25). 

Rovnice zahrnuje pět vybraných poměrových ukazatelů, kterým byla přiřazena pevná váha. 

Konečná číselná hodnota vyhodnocuje finanční situaci společnosti, zda bude v následujících 

dvou aţ pěti letech nadále prosperující nebo ji čeká bankrot [10]. 

𝒁 = 𝟏, 𝟐 ∙ 𝑿𝟏 + 𝟏, 𝟒 ∙ 𝑿𝟐 + 𝟑, 𝟑 ∙ 𝑿𝟑 + 𝟎, 𝟔 ∙ 𝑿𝟒 + 𝟏, 𝟎 ∙ 𝑿𝟓     (25) 

X1 = Čistý pracovní kapitál / Aktiva 

X2 = Nerozdělený zisk / Aktiva 

X3 = EBIT (zisk před zdanění a úroky) / Aktiva 

X4 = Trţní hodnota vlastního kapitálu / Účetní hodnota dluhů 

X5 = Trţby / Aktiva 

Výslednou situaci společnosti lze následujícím způsobem vyhodnotit [3]: 

 2,99 < Z   Společnost kypící zdravím. 

 1,81 < Z < 2,99 Společnost nacházející se v „šedé zóně“. 

            Z < 1,81 Společnost v zóně bankrotu. 

Tafflerův model 

Tafflerům model existuje ve dvou verzích a to v základní a modifikované, avšak obě 

verze vycházejí ze čtyř poměrových ukazatelů. 

Základní verze Tafflerova modelu [8] 

Rovnice, podle které lze situaci společnosti vyhodnotit: 

𝒁𝑻 = 𝟎, 𝟓𝟑 ∙ 𝑹𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑 ∙ 𝑹𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟖 ∙ 𝑹𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟔 ∙ 𝑹𝟒      (26) 

𝑅1 = EBT (zisk před zdaněním) / Krátkodobé závazky 

𝑅2 = Oběţná aktiva / Cizí zdroje 

𝑅3  = Krátkodobé závazky / Aktiva  

𝑅4  = (Finanční majetek - Krátkodobé závazky) / Provozní náklady 
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Konečný výsledek lze takto interpretovat: 

 ZT < 0  Velká pravděpodobnost bankrotu. 

 ZT > 0  Malá pravděpodobnost bankrotu. 

Modifikovaná verze Tafflerova modelu [8]  

S touto verzí lze počítat, pokud nejsou známy podrobnější informace. Změna zde 

nastává v nahrazení čtvrtého poměrového ukazatele R4 za ukazatele R5, viz vzorec (27), jehoţ 

váha zůstává nicméně stejná, ale hodnocení situace společnosti je odlišné.  

𝒁𝑻 = 𝟎, 𝟓𝟑 ∙ 𝑹𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑 ∙ 𝑹𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟖 ∙ 𝑹𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟔 ∙ 𝑹𝟓      (27) 

𝑅5  = Trţby / Aktiva 

Konečný výsledek lze takto interpretovat: 

 ZT < 0,2  Velká pravděpodobnost bankrotu. 

 ZT > 0,3  Malá pravděpodobnost bankrotu. 

Model „IN95“ index důvěryhodnosti  

Tento model vychází z matematicko-statistických postupů a také z praktických 

zkušeností při hodnocení zdraví společností. Pro české poměry byl vytvořen nový index 

důvěryhodnosti [23], který je stanoven vzorcem (28). 

Výpočet indexu důvěryhodnosti zahrnuje několik vybraných poměrových ukazatelů ať 

uţ rentability, aktivity, likvidity či zadluţenosti. Váhy těchto poměrových ukazatelů stanovuje 

Český statistický úřad pomocí odvětvové klasifikace ekonomických činností.  

𝑰𝑵𝟗𝟓 = 𝑽𝟏 ∙ 𝑨 + 𝑽𝟐 ∙ 𝑩 + 𝑽𝟑 ∙ 𝑪 + 𝑽𝟒 ∙ 𝑫 + 𝑽𝟓 ∙ 𝑬 + 𝑽𝟔 ∙ 𝑭     (28) 

V1 aţ V6 – Váhy jednotlivých ukazatelů 

𝐴 = Aktiva / Cizí zdroje 

𝐵 = EBIT (zisk před zdanění a úroky) / Nákladové úroky 

𝐶 = EBIT (zisk před zdanění a úroky) / Aktiva 

𝐷 = Trţby / Aktiva 

𝐸 = Oběţná aktiva / Krátkodobé závazky 

𝐹 = Závazky po lhůtě splatnosti / Trţby 

Výslednou situaci společnosti lze vyhodnotit následujícím způsobem [8]: 

 2 < IN95 Společnost s dobrým finančním zdravím. 

 1 < IN95 < 2 Společnost není zdravá ani nemocná, mohou nastat problémy. 

       IN 95< 1 Společnost se špatným finančním zdravím. 
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4.2.6 Měření celkové výkonnosti společnosti 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Ukazatele EVA (Economic Value Added) lze vyčíslit jako rozdíl mezi čistým 

provozním ziskem a kapitálovými náklady dle vzorce (29). Je pouţíván pro měření 

výkonnosti společnosti vzhledem k maximalizaci hodnoty pro akcionáře [22]. 

Investovaný kapitál by měl být vyšší, neţli náklady na něho. Kladný výsledek říká, ţe 

z výnosů investice jsou nejen pokryty náklady na kapitál, ale je i vytvářena hodnota 

společnosti. Přičemţ u záporného výsledku dochází k poklesu hodnoty společnosti. 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑵𝑶𝑷𝑨𝑻 − 𝑪 ∙ 𝑾𝑨𝑪𝑪         (29) 

NOPAT - Čistý provozní zisk po zdanění 

C - Dlouhodobě investovaný kapitál 

WACC - Kapitálové náklady (vyjádřené diskontní mírou) 

Z výpočtu ukazatele EVA vychází, ţe je třeba znát tři sloţky. Hodnotu dlouhodobě 

investovaného kapitálu lze jednoduše zjistit z účetnictví. Hodnotu čistého provozního zisku 

po zdanění lze vyčíslit také pomocí údajů z účetnictví s menší úpravou, coţ uvádí vzorec (30). 

Přičemţ kapitálové náklady, jejichţ výpočet je uveden ve vzorci (31), nelze jednoznačně 

vyčíst z účetnictví resp. náklady na vlastní kapitál. Přičemţ náklady na cizí kapitál jsou 

představovány zaplacenými úroky, které se nacházejí ve Výkazu zisku a ztráty.  

𝑵𝑶𝑷𝑨𝑻 = 𝑬𝑩𝑰𝑻 ∙  𝟏 − 𝒕          (30) 

t - Sazba daně z příjmu 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒓𝒆 ∙
𝑬

𝑪
+ 𝒓𝒅 ∙  𝟏 − 𝒕 ∙

𝑫

𝑪
         (31) 

re - Náklady na vlastní kapitál 

rd - Náklady na cizí kapitál  

E - Vlastní kapitál 

D - Cizí kapitál 

C - Celkový kapitál 

Zjednodušený výpočet nákladů na vlastní kapitál vychází z bezrizikové úrokové sazby 

navýšené o přiráţku za rizika, které je nutno zohlednit při investování do akcií. Tato obchodní 

rizika lze odhadnout z vývoje výnosnosti akcií v předcházejících letech, která se porovná s 

výnosností bezrizikových státních dluhopisů. Konečná hodnota nákladů na vlastní kapitál se 

vyčíslí jako součet tohoto rozdílu z předcházejících let a úrokové sazby státních dluhopisů [8]. 



29 

 

5 Současná metodika provádění finanční analýzy ve společnosti 

ŢDB DRÁTOVNA a.s. 

Při zpracování této kapitoly jsem vycházela z údajů Rozvahy (viz Příloha 1), Výkazu 

zisku a ztráty (viz Příloha 2), Výroční zprávy a metodiky výpočtů ukazatelů společnosti ŢDB 

DRÁTOVNA a.s. Přesné výpočty finančních ukazatelů lze souhrnně nalézt v příloze 3. Tyto 

data mi byly mi poskytnuty jen za rok 2012 a 2013, jelikoţ společnost vznikla 1. ledna 2012.  

 

5.1 Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatelé rentability jsou nejsledovanějšími ukazateli vůbec. Zejména z pohledu 

akcionářů, jelikoţ informují i o tom, jak je společnost schopna zhodnocovat svůj majetek a 

vytvářet tak zisk. 

Jelikoţ jsou hlavním měřítkem výkonnosti společnosti, je nutné jim věnovat patřičnou 

pozornost. S pomocí srovnání s konkurencí je také moţno odhalit slabé stránky v efektivnosti 

hospodaření společnosti a naopak pozvednout a vyuţít jejich silných stránek.  

Obecně pro tyto ukazatele platí čím vyšší hodnota, tím je situace lepší a je 

předpokládán jejich rostoucí charakter. 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) definuje, kolik procent z celkových 

aktiv zaujímá účetní hospodářský výsledek. Bylo vypočítáno, ţe v roce 2012 účetní 

hospodářský výsledek společnosti zaujímal 2,89 % z celkových aktiv, přičemţ v roce 2013 

došlo nárůstu a účetní hospodářský výsledek zaujímal 5,06 % z celkových aktiv. Tyto 

hodnoty vycházejí z tabulky 3. Aktiva společnosti sice vzrostly téměř o 175 mil. Kč, coţ je 

způsobeno zejména zvýšením oběţných aktiv o téměř 202 mil. Kč. Avšak hlavním důvodem 

je skoro zdvojnásobení účetního hospodářského výsledku. Tato skutečnost nastala důsledkem 

začlenění a spolupráce se společnostmi skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY a.s. – MORAVIA 

STEEL a.s.  
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Tab. 3 Výpočet ukazatele rentability aktiv (ROA) 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012  

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

ROA 

Účetní HV 76 325 142 576 

Aktiva celkem 2 644 676 2 819 529 

Hodnota ukazatele [%] 2,89 5,06 

 

Ukazatel rentability trţeb (ROS) zobrazuje, kolik procent z celkových trţeb zaujímá 

provozní hospodářský výsledek. V roce 2012 provozní hospodářský výsledek zaujímal  

4,28 % z celkových trţeb a v roce 2013 zaujímal 5,01 % (viz Tab. 4). Dochází zde k navýšení 

ve srovnání s předchozím rokem vzhledem k nárůstu provozního hospodářského výsledku o 

přibliţně 17 mil. Kč. I přestoţe došlo k poklesu trţeb za prodej vlastních výroků a sluţeb o 

přibliţně 129 mil. Kč, ukazatel se navýšil.  

Tab. 4 Výpočet ukazatele rentability trţeb (ROS) 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

ROS 

Provozní HV 137 317 154 369 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Hodnota ukazatele [%] 4,28 5,01 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu informuje, z kolika procent se účetní 

hospodářský výsledek podílí na vlastním kapitálu společnosti. V roce 2012 účetní 

hospodářský výsledek se podílel z 5,75 % na vlastním jmění společnosti a v roce 2013 byl 

zaznamenán nárůst na 9,7 % (viz Tab. 5). Opět zde hraje roli účetní hospodářský výsledek, 

který se v roce 2013 téměř zdvojnásobil z důvodu spolupráce s ostatními společnostmi. Došlo 

i k navýšení vlastního kapitálu přibliţně o 142 mil. Kč, za coţ je zodpovědný právě 
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zmiňovaný účetní hospodářský výsledek a také nerozdělený zisk z minulých let navýšený 

přibliţně o 76 mil. Kč. 

Tab. 5 Vypočtená hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

ROE 

Účetní HV 76 325 142 576 

Vlastní kapitál 1 327 251 1 469 493 

Hodnota ukazatele [%] 5,75 9,70 

 

5.2 Analýza ukazatelů aktivity 

Tato skupina poměrových ukazatelů informuje, jak je společnost schopna efektivně 

vyuţívat svá aktiva a přeměňovat tak své sloţky aktiv opět v peněţní prostředky. Nebo také, 

po jakou dobu jsou v aktivech vázány finanční prostředky. 

Ukazatel doby obratu zásob informuje, za jak dlouhý čas je společnost schopna 

prodat své zásoby. Z výpočtu vyplývá, ţe v roce 2012 se zásoby prodaly téměř za 49 dní a 

v roce 2013 téměř za 62 dní (viz Tab. 6). Důvodem tohoto nárůstu je pokles trţeb přibliţně o 

129 mil. Kč a zároveň i nárůst zásob o 88 mil. Kč. Je zřejmé, ţe tento nárůst není vhodný 

z důvodu zbytečné vázanosti peněţních prostředků v těchto zásobách.  

Tab. 6 Výpočet ukazatele doby obratu zásob 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Doba obratu  

zásob 

Zásoby 430 736 518 358 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Hodnota ukazatele [dny] 48,95 61,38 



32 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek z obchodních vztahů (dále OV) informuje, jak 

dlouhou dobu trvá, neţ jsou pohledávky z OV společnosti plně uhrazeny. V roce 2012 činila 

doba splatnosti pohledávek z OV téměř 65 dnů a v roce 2013 činila tato doba splatnosti téměř 

71 dní (viz Tab. 7). 

Tab. 7 Výpočet ukazatele doby obratu pohledávek z obchodních vztahů 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Doba obratu 

pohledávek z OV 

Krátkodobé pohledávky z OV 566 764 593 449 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Hodnota ukazatele [dny] 64,41 70,28 

 

Ukazatel doby obratu závazků z obchodních vztahů určuje, jak dlouhou dobu trvá, 

neţ společnost uhradí své závazky vyplývající z obchodních vztahů. Konečná hodnota tohoto 

ukazatele je odrazem platební morálky společnosti. Společnost byla schopna uhradit své 

závazky z OV v roce 2012 v průměru za necelých 50 dní a v roce 2013 byla schopna uhradit 

své závazky z OV aţ za téměř 57 dní (viz Tab. 8). 

Tab. 8 Výpočet ukazatele doby obratu závazků z obchodních vztahů 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Doba obratu 

závazků z OV 

Krátkodobé závazky z OV 432 915 477 993 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Hodnota ukazatele [dny] 49,20 56,60 

Dobu obratu pohledávek a dobu obratu zásob lze vzájemně porovnat. Z uvedených 

výsledků vyplývá, ţe společnost je v roce 2012 schopna uhradit své závazky dodavatelům za 

zhruba 50 dní, avšak odběratelé svůj dluh jsou schopni splatit přibliţně aţ za 65 dní. Ta stejná 

situace nastává i v roce 2013, kdy společnost uhradí dodavatelům svůj dluh za zhruba 57 dní, 
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ale jejich pohledávky jsou uhrazeny přibliţně aţ za 71 dní. Toto je pro společnost nevýhodná 

pozice, jelikoţ poskytuje svým odběratelům velmi výhodný obchodní úvěr, přičemţ doba její 

úhrady dodavatelům je proto zbytečně delší. Zhoršující se platební morálka vůči dodavatelům 

můţe vést k narušení dobrého jména společnosti. 

 

5.3 Analýza ukazatele likvidity 

Ukazatel likvidity odráţí jednu z hlavních podmínek existence společnosti, coţ je 

schopnost splácet své krátkodobé závazky a úvěry v daném okamţiku v určité výši. Cílem je 

přeměnit svá oběţná aktiva v peněţní prostředky k pokrytí těchto závazků. 

Společnost ve své metodice výpočtu ukazatelů zahrnuje jen jeden ukazatel likvidity, 

kterým je celková likvidita. V čitateli se nachází krátkodobý finanční majetek, krátkodobé 

pohledávky a zásoby. Konečná hodnota vyjadřuje, kolika korunami oběţných aktiv je pokryta 

jedna koruna krátkodobých závazků. Celková likvidita dosahovala v roce 2012 hodnoty 1,12 

a v roce 2013 hodnoty 1,22 (viz Tab. 9). To znamená., ţe v roce 2012 připadalo na jednu 

korunu krátkodobých závazků a úvěrů 1,12 Kč a v roce 2013 1,22 Kč oběţných aktiv.  

Obecně se doporučuje hodnota minimálně 1,5, kterou ani v jednom roce celková 

likvidita nedosáhla. Společnost totiţ na svých bankovních účtech a v pokladně drţí málo 

peněţních prostředků vzhledem ke svým krátkodobým dluhům. Výše krátkodobého 

finančního majetku je zobrazena v tabulce, jeţ je součástí přílohy 3. Ovšem nelze se jen dívat 

na obecně stanovené doporučené hodnoty, ale je dobré společnost porovnat buď s průměrem 

v odvětví anebo se společností, která provozuje stejnou podnikatelskou činnost. 

Tab. 9 Výpočet ukazatele celkové likvidity 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Celková likvidita 

Oběţná aktiva bez 

dlouhodobých pohledávek 
1 054 668 1 256 363 

Krátkodobé závazky a úvěry 940 570 1 031 419 

Hodnota ukazatele 1,12 1,22 
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5.4 Analýza ukazatele zadluţenosti 

Ukazatel zadluţenosti informuje, jak je společnost zadluţena a udává tak vztah mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Obecně je jejich poměr doporučován na 50:50. Na základě této 

analýzy je moţné pomoci s  náročným úkolem finančního řízení a to se stanovením přijatelné 

skladby zdrojů financování 

Ukazatel celkové zadluţenosti udává, kolik procent zaujímají cizí zdroje z celkových 

pasiv. Podíl cizího kapitálu na celkových pasivech je v roce 2012 vyčíslen na necelých 50 % a 

v roce 2013 je vyčíslen na necelých 48 % (viz Tab. 10).  Z něhoţ vyplývá i podíl vlastních 

zdrojů na celkových pasivech, v roce 2012 je tento podíl taktéţ přibliţně 50 % a v roce 2013 

dosahuje přibliţně 52 %. V obou letech je zachován doporučovaný poměr mezi cizími a 

vlastními zdroji, i kdyţ v roce 2013 dochází k menší odchylce ve prospěch vlastních zdrojů. 

V cizích zdrojích nastaly výrazné změny zejména v krátkodobých závazcích, které 

narostly o téměř 61 mil. Kč, u bankovních úvěrů a výpomocí došlo naopak k poklesu o téměř 

27 mil. Kč. Ostatní sloţky cizího kapitálu mají v celkovém součtu zanedbatelný charakter. 

Vlastní kapitál se navýšil o přibliţně 142 mil. Kč, z toho výše základního kapitálu zůstala 

nepozměněna. Avšak výsledek hospodaření minulých let i běţného účetního období se 

v úhrnu zvýšil o téměř 143 mil. Kč. Dále výše rezervních fondů, nedělitelného fondu a 

ostatních fondů ze zisku se sníţila jen o nepodstatnou část 334 tis. Kč. Veškeré změny 

v pasivech společnosti jsou pro lepší přehlednost zaznamenány v tabulce, jeţ je součástí 

přílohy 3. 

Tab. 10 Výpočet ukazatele celkové zadluţenosti 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Celková 

zadluţenost 

Cizí zdroje 1 315 662 1 347 577 

Pasiva celkem 2 644 676 2 819 529 

Hodnota ukazatele [%] 49,75 47,79 
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5.5 Analýza provozních ukazatelů 

Klasicky známé poměrové ukazatelé jako jsou ukazatelé rentability, aktivity, likvidity a 

zadluţenosti mohou být rozšířeny o provozní ukazatele, které jsou zaměřeny na vnitřní řízení 

společnosti. Jsou pomocníkem managementu, sledují a následně analyzují aktivity uvnitř 

společnosti. Vyhodnocují, jaké zastoupení mají náklady v trţbách, případně ve výnosech. 

Ukazatel nákladovosti výnosů stanovuje procentní podíl nákladů bez daně z výnosů 

společnosti. Zjišťuje, jaké je zatíţení výnosů těmito náklady. V roce 2012 byla hodnota 

ukazatele vypočtena na 97,18 % a v roce 2013 došlo k poklesu na 94,49 % (viz Tab. 11).  

Tab. 11 Výpočet ukazatele nákladovosti výnosů 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Nákladovost  

výnosů 

Náklady bez daně 3 245 993 3 032 152 

Výnosy 3 340 287 3 208 945 

Hodnota ukazatele [%] 97,18 94,49 

 

Ukazatel materiálové náročnosti vyhodnocuje, jaký procentní podíl zaujímá 

spotřebovaný materiál z trţeb. V roce 2012 tento poměr činil 62,62 % a v roce 2013 činil 

61,82 % (viz Tab. 12).  

Tab. 12 Výpočet ukazatele materiálové náročnosti  

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Náročnost 

materiálová 

Spotřebovaný materiál 2 011 267 1 905 427 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Hodnota ukazatele [%] 62,62 61,82 
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Ukazatel mzdové náročnosti vypočítává, kolik procent činí mzdové náklady z trţeb. 

V roce 2012 mzdové náklady představovaly 8,97 % z trţeb a v roce 2013 představovaly  

9,69 % (viz Tab. 13). 

Tab. 13 Výpočet ukazatele mzdové náročnosti  

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Náročnost  

mzdová 

Mzdové náklady 288 189 298 527 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Hodnota ukazatele [%] 8,97 9,69 

 

Ukazatel energetické náročnosti udává, kolik procent zaujímají náklady na energii z trţeb. 

V roce 2012 tento ukazatel činil 8,73 %. V roce 2013 se hodnota ukazatele skoro nezměnila, 

byla vyčíslena na 8,77 % (viz Tab. 14). 

Tab. 14 Výpočet ukazatele energetické náročnosti  

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Náročnost 

energetická 

Spotřebovaná energie 280 317 270 205 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Hodnota ukazatele [%] 8,73 8,77 

 

Ukazatel náročnosti údrţby stanovuje, kolik procent zaujímají náklady na údrţbu z 

trţeb. V roce 2012 byl tento ukazatel vyčíslen na 1,77 % a v roce 2013 je vyčíslen na 1,41 % 

(viz Tab. 15). Ukazatel náročnosti údrţby je nejniţší ze všech těchto provozních ukazatelů.  
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Tab. 15 Výpočet ukazatele náročnosti na údrţbu 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Náročnost  

údrţby 

Náklady na údrţbu 56 771 43 373 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Hodnota ukazatele [%] 1,77 1,41 

 

Shrnutí analýzy provozních ukazatelů 

U ukazatelů nákladovosti, materiálové náročnosti a náročnosti údrţby došlo v roce 2013 

k poklesu. Tento vývoj je všeobecně vyţadován. Bylo zaznamenáno jak sníţení nákladů, tak i 

sníţení výnosů a trţeb. U spotřeby energie došlo naopak k poklesu nákladů o 10 mil. Kč. 

Ukazatel energetické náročnosti dosahuje u obou let více méně stejné hodnoty.  

Celkově dochází ke sníţení výnosů a trţeb za vlastní výrobky a sluţby o přibliţně  

129 mil. Kč. Tento pokles nastává z důvodu niţších prodejních cen výrobků, přičemţ celkový 

objem prodeje v tunách je více méně stejný. V roce 2013 se prodalo jen o 1 000 tun méně, neţ 

v roce předchozím, kdy bylo prodáno 115 119 tun drátů a výrobků z drátu. Pokles výkonové 

spotřeby o téměř 130 mil. Kč je především v důsledku sníţení cen nakupovaného materiálu. 

U ukazatele mzdové náročnosti byl zaznamenán naopak nárůst, jelikoţ mzdové náklady 

byly v roce 2013 navýšeny o zhruba 10 mil. Kč.  

 

5.6 Analýza ukazatelů produktivity 

Ukazatelé produktivity patří k méně známých poměrovým ukazatelům. Informují, kolik 

efektu připadá na jednoho pracovníka. Za přínosný vývoj lze předpokládat jeho růst v časové 

řadě.  

Ukazatel produktivity z trţeb informuje, kolik korun z trţeb je schopen vyprodukovat 

jeden pracovník. V roce 2012 bylo jedním pracovníkem vytvořeno 3 041 449 Kč z trţeb, 

v roce 2013 dochází k nepříznivému vývoji, jedním pracovníkem bylo vytvořeno jen  

2 891 445 Kč z trţeb (viz Tab. 16). 
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Tab. 16 Výpočet ukazatele produktivity z trţeb 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Produktivita  

z trţeb 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Počet pracovníků 1 056 1 066 

Hodnota ukazatele [Kč] 3 041 449 2 891 445 

 

Ukazatel produktivity z přidané hodnoty říká, kolik korun přidané hodnoty připadá 

na jednoho pracovníka. V roce 2012 hodnota tohoto ukazatele dosahovala 671 394 Kč, 

přičemţ v roce 2013 byla hodnota navýšena na 687 075 Kč (viz Tab. 17). 

Tab. 17 Výpočet ukazatele produktivity z přidané hodnoty 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Produktivita z  

přidané hodnoty 

Přidaná hodnota 708 992 732 422 

Počet pracovníků 1 056 1 066 

Hodnota ukazatele [Kč] 671 394 687 075 
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6 Zhodnocení současného stavu provádění finanční analýzy a 

navrţená doporučení 

Společnost ŢDB DRÁTOVNA a.s. vyhodnocuje výsledky finanční analýzy jednou 

měsíčně a výpočet jednotlivých poměrových ukazatelů se následně přepočítává na roční 

hodnotu. Tímto průběţně vyhodnocují, co se za daný měsíc událo. Jejich finanční analýza je 

zaloţena na výpočtech poměrových ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluţenosti a 

také méně známých ukazatelů jako jsou provozní ukazatelé a ukazatelé produktivity. Analýza 

všech těchto ukazatelů byla provedena v předešlé kapitole (viz bod 5).  

Tato společnost je zaměřena na niţší počet poměrových ukazatelů. Prakticky 

vyhodnocuje jen ty základní a zároveň nejvíce důleţité.  Největší zastoupení v těchto 

ukazatelích mají provozní ukazatelé, coţ je dle mého názoru ţádoucí, jelikoţ se jedná o 

výrobní společnost. Pro tento typ společností je sledování a vyhodnocování nákladů, jak 

kumulativně, tak i za jednotlivé provozy, velmi důleţité z důvodu jejich řízení.  

Je výhodnější finanční situaci kontrolovat pomocí více ukazatelů, tím je pohled na 

finančně-ekonomickou situaci společnosti komplexnější. Jednotlivé základní ukazatelé lze 

doplnit také o další ukazatele, čímţ je konečný výsledek rozšířen o další informace. Například 

doplňujícími ukazateli celkové zadluţenosti jsou krátkodobá a dlouhodobá zadluţenost (viz 

bod 7.2.2.). Udávají, zda jsou pasiva sloţeny z větší části krátkodobými nebo dlouhodobými 

zdroji. Takto lze díky nim také identifikovat, z jakých zdrojů jsou aktiva společnosti kryta a 

určit tak, zda je zachováno zlaté bilanční pravidlo, které říká, ţe dlouhodobá aktiva by měla 

být kryta dlouhodobými zdroji a krátkodobá aktiva by měla být kryta krátkodobými zdroji. 

Není vhodné jednotlivé poměrové ukazatele analyzovat jen takto odděleně. Analýza 

konečného výsledku jednotlivých ukazatelů jako celku není zajisté to nejlepší. Rozbor 

kaţdého ukazatele na jednotlivé části je přínosnější, jelikoţ se tímto způsobem zjistí, co 

opravdu za jednotlivými výsledky stojí.  

Za velice přínosnou analýzu povaţuji rozklad soustav ukazatelů a to například 

DuPontův rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu. Jeho úkolem je rozpad na 

jednotlivé dílčí poloţky, jejichţ vývoj má zásadní dopad na konečnou hodnotu ukazatele.  

Vysvětlení těchto vzájemných vazeb vede k vyšší vypovídající schopnosti provedené analýzy. 

Analýza DuPontova rozkladu je provedena v bodě 7.2.3. 
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Ovšem hodnotit celkovou finančně-ekonomickou situaci společnosti pouze na základě 

analýzy samotných poměrových ukazatelů není dostačující. K tomuto účelu lze pouţít 

souhrnné indexy hodnocení, přestoţe v praxi patří k méně pouţívaným. Tyto souhrnné indexy 

hodnocení jsou představovány bonitními a bankrotními modely (viz bod 7.2.4.). Jejich 

úkolem je vyhodnotit finanční zdraví společnosti a zjistit, zda není ohroţena 

bankrotem. Výhodou je jejich jednoduchý výpočet a ještě jednodušší vyhodnocení. Výpočet 

je sestaven na základě několika poměrových ukazatelů, které jsou zastoupeny ukazateli 

rentability, zadluţenosti, likvidity i aktivity. Výstupem je jediné číslo, jehoţ zařazením do 

přípustných intervalů lze finančně- ekonomickou situaci stanovit. 

Další moţností, jak provádět finanční analýzu ještě efektivněji, je srovnávat dosaţené 

výsledky buďto s průměrem stejného průmyslového odvětví, popřípadě s nejlepší společností 

v odvětví, anebo s konkurenční společností. V tomto případě by se mělo jednat o společnost 

velice podobnou, a to jak předmětem podnikání, tak počtem pracovníků nebo mnoţstvím 

produkce. 
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7 Návrh na zpřesnění a doplnění ukazatelů finanční analýzy ve 

společnosti ŢDB DRÁTOVNA a.s. 

V této kapitole jsou navrţeny změny ve stávajících výpočtech ukazatelů společnosti a 

dále jsou podány návrhy doplnění o analýzy dalších ukazatelů. Nakonec jsou doporučeny 

další postupy provádění finanční analýzy tak, aby vyhodnocení finančně-ekonomické situace 

společnosti mělo co nejlepší vypovídající schopnost. 

 

7.1 Návrh na zpřesnění stávajících výpočtů finančních ukazatelů ve společnosti 

ŢDB DRÁTOVNA a.s. 

Návrh na změnu výpočtu ukazatele nákladovosti výnosů 

Ukazatel nákladovosti výnosů, spadající do skupiny provozních ukazatelů, je zaměřen, 

jako ostatní provozní ukazatelé, na náklady vynaloţené na chod výrobního procesu. Ukazatel 

nákladovosti poměřuje náklady k výnosům, na rozdíl od ostatních provozních ukazatelů, které 

poměřují náklady k trţbám. Proto bych navrhovala zachovat jednotnost výpočtů a nahradit 

výnosy trţbami, tj. doplnit ukazatele nákladovosti výnosů o ukazatele výnosnosti trţeb. 

Návrh na změnu výpočtu ukazatele rentability aktiv a celkové likvidity 

Výši ukazatelů rentability aktiv a celkové likvidity mohou zbytečně nadhodnocovat či 

podhodnocovat určité poloţky a můţe tak docházet k jejich zkreslení. Těmito poloţkami jsou 

myšleny nedobytné pohledávky, nepohyblivé zásoby a dlouhodobý majetek najatý formou 

leasingu.  

Například aktiva společnosti jsou nadhodnocována nedobytnými pohledávkami i 

nepohyblivými zásobami a současně podhodnocována dlouhodobým majetkem najatým 

formou leasingu. Takto je ovlivněn ukazatel rentability aktiv. Jelikoţ majetek najatý formou 

leasingu není v aktivech společnosti vyobrazen, je nutné jeho výši k aktivům přičíst. Naopak 

nedobytné pohledávky a nepohyblivé zásoby by měly být od hodnoty aktiv odečteny. 

Podobná situace nastává i u ukazatele celkové likvidity, kdy oběţná aktiva by měla být 

sníţena o nedobytné pohledávky i nepohyblivé zásoby.  

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby při výpočtu ukazatele rentability aktiv byla 

hodnota celkových aktiv sníţena o nedobytné pohledávky a nepohyblivé zásoby a zvýšena o 
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hodnotu majetku najatého formou leasingu. V případě ukazatele celkové likvidity navrhuji, 

aby hodnota oběţných aktiv byla rovněţ sníţena o nedobytné pohledávky a nepohyblivé 

zásoby  

 

7.2 Návrh na doplnění ukazatelů finanční analýzy ve společnosti ŢDB 

DRÁTOVNA a.s. 

7.2.1 Návrh na doplnění stávajících ukazatelů o analýzu ukazatele obratu celkových 

aktiv 

Ukazatele obratu celkových aktiv jsem se rozhodla doplnit, jelikoţ se řadí mezi hlavní 

představitele ukazatelů aktivity. Povaţuji ho za důleţité měřítko, které hodnotí, jak jsou 

celková aktiva společnosti zhodnocena ve výrobním procesu. Pomocí něho je stanoveno, 

kolik peněţních prostředků je společnost schopna vyprodukovat ze svých zdrojů, jimiţ 

disponuje. Ukazatel byl vypočítán dle vzorce (7). 

Ukazatel udává, ţe se aktiva 1,21 krát obrátí v rámci trţeb za rok 2012 a 1,09 krát za 

rok 2013. Jinak řečeno, společnost je schopna z jedné koruny aktiv vygenerovat 1,21 Kč trţeb 

za rok 2012. V roce 2013 dochází k poklesu, jedna koruna aktiv je schopna vygenerovat  

1,09 Kč (viz Tab. 18). Doporučovaná hodnota ukazatele je stanovena na hodnotu rovné jedné, 

coţ v obou letech tento ukazatel splňuje. Další doporučení je, ţe by měl v časové řadě růst, 

coţ se tak nestalo. Tento stav lze vysvětlit tím, ţe došlo sice k výraznému navýšení celkových 

aktiv téměř o 175 mil. Kč, avšak naproti tomu také došlo k  poklesu trţeb za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb a to přibliţně o 129 mil. Kč.  

Tab. 18 Výpočet ukazatele obratu celkových aktiv 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Obrat celkových 

aktiv 

Trţby 3 211 770 3 082 280 

Aktiva celkem 2 644 676 2 819 529 

Hodnota ukazatele [obrátek] 1,21 1,09 
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7.2.2 Návrh na doplnění stávajících ukazatelů o analýzu ukazatele krátkodobé a 

dlouhodobé zadluţenosti 

Doplnění ukazatelů krátkodobé zadluţenosti a dlouhodobé zadluţenosti navrhuji 

z důvodu, jelikoţ jsou rozšiřujícími ukazateli celkové zadluţenosti. Poskytují informaci, z 

kolika procent jsou tvořena celková pasiva krátkodobými a z kolika procent dlouhodobými 

zdroji. Pomocí ukazatele krátkodobé zadluţenosti lze stanovit, na jakou část pasiv by se měla 

společnost zaměřit, jelikoţ dojde k její úhradě v následujících dvanácti měsících.  

Čitatelé ukazatelů zahrnují buď jen krátkodobý cizí kapitál, nebo dlouhodobý cizí 

kapitál. Výpočty těchto ukazatelů vycházejí ze vzorců (19) a (20). Krátkodobá zadluţenost 

ukazuje, ţe v roce 2012 jsou pasiva společnosti tvořena téměř z 36 % a v roce 2013 téměř 

z 37 % krátkodobým cizím kapitálem. Dlouhodobá zadluţenost dosahuje v roce 2012 

přibliţně 14 % a v roce 2013 přibliţně 11 %. Z konečných výsledků vyplývá (viz Tab. 19), ţe 

v obou letech jsou pasiva společnosti z větší části tvořena krátkodobým cizím kapitálem. 

Tab. 19 Výpočet krátkodobé a dlouhodobé zadluţenosti 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Krátkodobá 

zadluţenost 

Krátkodobý cizí kapitál 940 570 1 031 419 

Pasiva celkem 2 644 676 2 819 529 

Hodnota ukazatele [%] 35,56  36,58 

Dlouhodobá 

zadluţenost 

Dlouhodobý cizí kapitál 375 092 316 158 

Pasiva celkem 2 644 676 2 819 529 

Hodnota ukazatele [%] 14,18 11,21 

 

 



44 

 

7.2.3 Návrh na doplnění o analýzu DuPontova rozkladu ukazatele rentability vlastního 

kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu patří k nejvíce sledovaným ukazatelům finanční 

analýzy zejména z pohledu akcionářů a investorů společnosti. Proto navrhuji pouţívat 

DuPontův rozklad tohoto ukazatele, jenţ je postupně analyzován na dílčí poloţky, kterými lze 

posoudit vliv na výslednou hodnotu ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

Diagram DuPontova rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu (viz Obr. 7) je 

odvozen ze dvou částí. Levá část diagramu představuje DuPontovu rovnici, jeţ stanovuje 

rentabilitu aktiv a vypočítá se jako součin ziskové marţe a obratu aktiv. Jejím principem je, ţe 

od spod diagramu sčítají nákladové poloţky, které jsou odečítány od výnosových poloţek. 

Nakonec je takto získaný čistý zisk vydělen trţbami a je tak vypočítána zisková marţe. Pravá 

strana, obsahující finanční páku, odvozuje obrat aktiv a to pomocí poloţek obsaţených 

v Rozvaze. 

Hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) včetně jeho dílčích poloţek jsou 

zaznamenány do tabulky 20 a je stanovena jejich meziroční změna pro lepší orientaci. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu, jehoţ výše je ovlivňována součinem rentability 

aktiv a finanční pákou, dosahuje meziročně vyšší hodnoty. Rentabilita aktiv dosahuje lepších 

hodnot zejména kvůli výraznému nárůstu provozního výsledu hospodaření, u finanční páky 

dochází meziročně k zanedbatelnému poklesu.  

I přestoţe v roce 2013 dochází u trţeb za prodej zboţí, výrobků a sluţeb k poklesu o 

přibliţně 129 mil. Kč z důvodu niţších prodejních cen, dochází k navýšení ziskové marţe. 

Jedním z důvodů tohoto pozitivního vývoje je skoro zdvojnásobení čitého zisku, přesněji 

řečeno zvýšení přibliţně o 66 mil. Kč, čímţ je konečný výsledek vyrovnán a hodnocen tak 

lépe. Zároveň byly sníţeny náklady o téměř 198 mil. Kč, jelikoţ společnost nakupuje vstupní 

materiál taktéţ levněji.  

Ukazatel obratu aktiv dosahuje v roce 2013 ve srovnání s rokem minulým niţší 

hodnoty. Za prvé z důvodu poklesu trţeb za prodané výrobky a sluţby. A za druhé, při 

zkoumání dílčích poloţek, si lze všimnout, ţe aktiva společnosti byly navýšeny o téměř  

175 mil. Kč. Příčinou je nárůst zásob o téměř 88 mil. Kč. Z Rozvahy uvedené v příloze 1 lze 

vyčíst, ţe došlo k nárůstu zásob materiálu a výrobků o téměř 128 mil. Kč. Tento vývoj lze 

pokládat za negativní, jelikoţ společnost drţí své peněţní prostředky v těchto zásobách 

zbytečně a to i v případě, ţe nakupuje materiál výhodněji. Na druhou stranu, došlo i ke sníţení 
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dlouhodobého majetku o přibliţně 16 mil. Kč, u poloţky oceňovacího rozdílu k nabytému 

majetku byla zaznamenána největší změna, jde o pokles 25 mil. Kč. Vyšší změna nastala i v 

nárůstu samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí přibliţně ve výši 8 mil. Kč. 

Tab. 20 Analýza DuPontova rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Poloţky DuPontova rozkladu ROE 
Hodnoty v jednotlivých letech 

Meziroční 

změna 

2012 2013 2012/2013 

ROE = EAT / Vlastní aktiva 0,058 0,097 0,039 

ROA = EBIT / Aktiva 0,040 0,059 0,019 

Zisková marţe = EAT / Trţby 0,024 0,046 0,022 

Obrat aktiv = Trţby / Aktiva 1,214 1,093 -0,121 

Finanční páka = Aktiva / Vlastní kapitál 1,993 1,919 -0,074 

EAT (Čistý zisk) 76 325 142 576 66 251 

Trţby 3 211 770 000 3 082 280 000 -129 490 000 

Náklady 3 263 962 000 3 066 369 000 -197 593 000 

Výnosy 3 340 287 000 3 208 945 000 -131 342 000 

Odpisy 140 061 000 144 915 000 4 854 000 

Daně 23 730 000 39 857 000 16 127 000 

Úroky 12 085 000 10 251 000 -1 834 000 

Ostatní náklady 3 088 086 000 2 871 346 000 -216 740 000 

Aktiva 2 644 676 000 2 819 529 000 174 853 000 

Dlouhodobý majetek 1 574 181 000 1 557 735 000 -16 446 000 

Oběţná aktiva 1 054 668 000 1 256 363 000 201 695 000 

Krátkodobý finanční majetek 12 343 000 72 702 000 60 359 000 

Pohledávky 611 589 000 665 303 000 53 714 000 

Zásoby 430 736 000 518 358 000 87 622 000 
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7.2.4 Návrh na doplnění o analýzu doporučených bonitních a bankrotních modelů 

Doplnění o analýzu bonitních a bankrotních modelů doporučuji z důvodu rozšíření 

celkového pohledu na finančně-ekonomickou situaci společnosti a také z důvodu jejich 

jednoduchosti. Díky těmto modelů lze posoudit bonitu společnosti a identifikovat hrozby 

vedoucí k moţnému bankrotu. Výhodu v pouţití těchto modelů vidím v jejich jednoduchém 

výpočtu, které zahrnují několik poměrových ukazatelů, jejichţ vstupní data jsou lehce 

zjistitelná. Následná interpretace konečných výsledků je jednoznačná, jelikoţ jsou 

představovány jediným číslem. 

Kralickův rychlý test se řadí mezi bonitní modely, který zahrnuje výpočet čtyř 

poměrových ukazatelů, jeţ byly také uvedeny v předešlých kapitolách (viz body 5.1 a 5.4). 

Avšak kromě ukazatele doby splácení dluhu z cash flow, jelikoţ výpočet nebyl uveden ani 

v teoretické části diplomové práce, je tak učiněno v příloze 4. Menší změna nastává i v 

ukazateli rentability trţeb, jehoţ čitatel je nahrazen cash flow z provozní činnosti, rovněţ je 

jeho výpočet uveden v příloze 4.  

Výsledné hodnoty včetně přidělených známek a konečné známky stanovené 

aritmetickým průměrem jsou shrnuty v tabulce 21. Data potřebná k výpočtu Kralickova testu 

jsou k vidění v příloze 4. 

Ukazatel kvóty vlastního kapitálu dosahuje v obou letech zhruba 50 %. Tuto hodnotu 

lze povaţovat za ideální a ukazatel je tak ohodnocen známkou 1.  

Ukazatel doby splácení dluhu z cash flow je jak v roce 2012, tak v roce 2013 

klasifikován známkou 3. Obecně se doporučuje, ţe hodnota by neměla přesáhnout dobu tří let, 

v roce 2012 se tato doba dokonce jednou tolik navýšila. V praxi to znamená, ţe společnosti 

bude trvat přibliţně 7 let, neţ zaplatí své dluhy, přičemţ v roce 2013 byla doba splácení dluhu 

sníţena na přibliţně 5 let. Toto sníţení bylo způsobeno tím, ţe společnost disponovala 

vyššími peněţními prostředky v pokladně a na bankovních účtech na rozdíl od roku minulého. 

Další poloţkou ovlivňující toto sníţení doby splacení dluhu je zvyšující se zisk, který je 

součásti stanovení bilančního cash flow.  

Ukazatel rentability trţeb z cash flow, který vyjadřuje, jaký je procentuální podíl cash 

flow na obdrţených trţbách, si získal v roce 2012 známku 4, přičemţ dosahoval 4,96 %. V 

roce 2013 podíl dosahoval lepších výsledků a byl stanoven na 7,33 %, čemuţ odpovídá 

známka 3. Toto zlepšení bylo způsobeno navýšením cash flow a zároveň sníţením celkových 

trţeb.  
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Posledním ukazatelem je ukazatel rentability aktiv, jehoţ známky v obou letech jsou 

nejhorší, byl ohodnocen známkou 4 (více viz bod 5.1). 

V roce 2012 dosahovala konečná známka Kralickova testu hodnoty 3, jedná se o 

průměrnou hodnotu, ani dobrou, ani špatnou. Dalo by se říci, ţe se jedná o nevyhraněnou 

finanční situaci společnosti. V roce 2013 bylo finanční zdraví společnosti hodnoceno o něco 

lépe, vyslouţilo si konečnou známku 2,75. Nyní by se měla společnost zaměřit na ukazatele 

rentability aktiv, který byl v obou letech vyhodnocen jako špatný, přestoţe v roce 2013 došlo 

k mírnému zvýšení hodnoty. 

Tab. 21 Výpočet a vyhodnocení Kralickova rychlého testu 

Ukazatel 

2012 2013 

Hodnota Známka Hodnota Známka 

Kvóta vlastního kapitálu 50,25 % 1 52,21 % 1 

Doba splácení dluhu z cash flow 7,07 let 3 5,09 let 3 

Rentabilita trţeb (z cash flow) 4,96 % 4 7,33 % 3 

Rentabilita aktiv 2,89 % 4 5,06 % 4 

Konečná známka 3 2,75 

Index bonity je dalším bonitním modelem, který jsem se rozhodla doporučit, i 

přestoţe je především vyuţíván v německy mluvících zemích. Jeho bodový výsledek lze 

jednoduše vyhodnotit pomocí os intervalů, které jsou uvedeny v teoretické části diplomové 

práce (viz Obr. 8). Šest poměrových ukazatelů, jeţ jsou klíčem k vyhodnocení finančního 

zdraví společnosti, jsou vypočítány dle vzorce (24).  Výpočty včetně potřebných vstupních 

dat jsou uvedeny v příloze 4 a konečné výsledky jsou shrnuty v  tabulce 22. 

Konečný výsledek indexu bonity v roce 2012 dosahoval hodnoty 1,005, která leţí v 

intervalu +1 aţ +2, coţ indikuje dobré finanční zdraví společnosti. Přestoţe se v roce 2013 

tato hodnota mírně zvýšila na 1,484, finanční situace společnosti byla nezměněna.  

Ze shromáţděných údajů konečné hodnoty poměrových ukazatelů lze vidět, ţe u nich 

došlo k navýšení, vyjma posledního. Ukazatel x6, který poměřuje výnosy k celkovým 

aktivům, klesá právě z důvodu sníţení těchto výnosů. Přestoţe ukazatel x5 poměřující zásoby 

k výnosům zaznamenal růst, nelze se spokojit jen s tímto kladným tvrzením. Skrývá se zatím 
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nejen pokles trţeb, ale naproti tomu také narůst zásob. Toto je důvodem, proč ve výsledku 

došlo k tomuto navýšení. 

Tab. 22 Výpočet indexu bonity 

Ukazatel 2012 2013 

x1 0,121 0,168 

x2 2,010 2,092 

x3 0,036 0,063 

x4 0,028 0,055 

x5 0,129 0,162 

x6 1,263 1,138 

IB 1,005 1,484 

Tafflerův model je jeden z mnoha modelů, které dokáţou předpovídat moţný bankrot 

společnosti. Pro jeho výpočet, který je představován vzorcem (27), byla pouţita jeho 

modifikovaná verze právě kvůli absenci dat resp. provozních nákladů, které jsou zahrnuty 

v jednom ze čtyř poměrových ukazatelů základní verze Tafflerova modelu.  

Vypočítané hodnoty modelu včetně poměrových ukazatelů jsou shrnuty v tabulce 23 a 

pouţitá data pro jeho výpočet se nachází příloze 4. 

Z Tafflerova modelu vyplývá, ţe společnost není ohroţena v následujících letech 

případným bankrotem, jelikoţ oba výsledky jsou vyšší neţ 0,3. Tato podmínka vyjadřuje, ţe 

se jedná o společnost s dobrým finančním zdravím. V roce 2012 bylo dosaţeno hodnoty 0,416 

a v roce 2013 došlo k nárůstu na 0,453. Ovšem konečné výsledky mohly dosáhnout ještě 

lepších hodnot. Ukazatelé R1 aţ R3 dosahovaly v obou letech vyšších hodnot, avšak u 

ukazatel R5 byl zaznamenán pokles. Důvodem je pokles trţeb, jelikoţ ukazatel R5 se vypočítá 

jako poměr trţeb k celkovým aktivům. 
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Tab. 23 Výpočet modifikovaného Tafflerova modelu 

Ukazatel 2012 2013 

R1 0,1 0,171 

R2 0,802 0,932 

R3 0,356 0,366 

R5 1,215 1,094 

ZT 0,416 0,453 

Index důvěryhodnosti „IN95“ předpovídající moţný bankrot společnosti se 

vyhodnocuje za pomocí čtyř poměrových ukazatelů, jejichţ výpočty jsou uvedeny 

v teoretické části diplomové práce resp. ve vzorci (28) a data potřebná k jeho výpočtu včetně 

uvedených vah ukazatelů jsou zaznamenány v příloze 4.  

U tohoto modelu se za finančně zdravou společnost povaţuje ta, jejíţ konečný výsledek 

je vyšší neţ 2. Jak je vidět z tabulky 24, v obou letech společnost nevykazuje ţádné zásadní 

problémy, které by mohly mít na svědomí její bankrot. V roce 2012 byl „IN95“ vypočten na 

2,471 a v roce 2013 na 3,674. U dvou z šesti poměrových ukazatelů byl zaznamenán pokles 

vzhledem k předchozímu roku. Jedná se o ukazatele D a F. Tento pokles nastal z důvodu, 

jelikoţ do jejich výpočtu vstupují trţby, u nichţ došlo ke sníţení o přibliţně 129 mil. Kč. 

Tab. 24 Výpočet indexu důvěryhodnosti „IN95“ 

Ukazatel 2012 2013 

A 2,010 2,092 

B 8,803 18,246 

C 0,040 0,066 

D 1,215 1,094 

E 1,121 1,218 

F 0,002 0,001 

„IN95“ 2,471 3,674 
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8 Závěr 

I přestoţe společnost ŢDB DRÁTOVNA a.s. není ţádným začátečníkem na trhu, 

prakticky vznikla teprve před třemi lety. Jiţ z tohoto pohledu je provádění finanční analýzy 

v této společnosti velmi důleţité zejména k vyhledávání nových příleţitostí a pro zachování 

konkurenceschopnosti. 

Nejprve byla provedena analýza současně pouţívaných finančních ukazatelů ve 

společnosti ŢDB DRÁTOVNA a.s a bylo zhodnoceno, jakým způsobem je prováděna 

finanční analýza v této společnosti. Bylo zjištěno, ţe analyzuje jen poměrové ukazatele. 

Společnost je zaměřena na ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluţenosti, dále na 

provozní ukazatele a ukazatele produktivity. Analýzu těchto ukazatelů provádí jednou 

měsíčně a hodnotí tak, co se za uplynulou dobu událo a jaké skutečnosti nastaly. Toto 

hodnotím za velmi pozitivní přístup, jelikoţ v mnohých společnostech to takto neprobíhá. 

Vyhodnocovat finanční situaci pravidelně je velmi důleţité, jelikoţ se v jednotlivých měsících 

mohou objevovat výkyvy. Můţe se například jednat o nepravidelné či nově přijaté zakázky, 

nebo o pořízení majetku s čím souvisí nově přijatý úvěr a také o nezaplacené pohledávky od 

nových odběratelů. Společnost ŢDB DRÁTOVNA a.s. finanční ukazatele vyhodnocuje i za 

jednotlivé provozy. Toto povaţuji také za velmi přínosné, jelikoţ lze tak posoudit efektivnost 

jejich hospodaření. 

Dále byly podány návrhy vedoucí ke zpřesnění finančních ukazatelů, které společnost 

analyzuje. Prvním návrhem je změna ve výpočtu ukazatele nákladovosti výnosů, kdy bylo 

doporučeno zaměnit výnosy za trţby a doplnit tak tohoto ukazatele o ukazatel nákladovosti 

trţeb. A to z důvodu zachování jednotnosti finančních ukazatelů, jelikoţ ukazatel 

nákladovosti výnosů je součásti provozních ukazatelů, kdy do výpočtů všech ostatních 

ukazatelů vstupují trţby. Také bylo doporučeno upravit výši aktiv o nedobytné pohledávky, 

nepohyblivé zásoby a o hodnotu dlouhodobého majetku najatého formou leasingu, 

které zkreslují výslednou hodnotu ukazatelů zahrnujících do výpočtu aktiva. Jedná se o 

ukazatele rentability aktiv a celkové likvidity. 

Současně bylo doporučeno zaměřit se na analýzu doplňkových finančních ukazatelů, 

které rozšiřují informace současně prováděných ukazatelů. Jde zejména o hlavního 

představitele ukazatelů aktivity a to o obrat celkových aktiv, pomocí něhoţ lze posoudit, jak 

společnost efektivně zhodnocuje svá aktiva. Dalšími doporučenými ukazateli je krátkodobá a 
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dlouhodobá zadluţenost doplňující ukazatele celkové zadluţenosti. Jejich analýzou lze 

posoudit, z jakých zdrojů je tvořen cizí kapitál společnosti. 

Následně byly doporučeny další způsoby provádění finanční analýzy vedoucí 

k důkladnějšímu zhodnocení finančního zdraví společnosti. Především bylo doporučeno 

zaměřit se na analýzu DuPontova rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu, jelikoţ se 

řadí k nejsledovanějším finančním ukazatelům. Pomocí rozpadu tohoto ukazatele na dílčí 

části lze posoudit, které poloţky, ať uţ pozitivně či negativně, ovlivňují jeho konečnou výši. 

A nakonec byly doporučeny v praxi méně vyuţívané způsoby analýzy, jimiţ jsou bonitní a 

bankrotní modely (tj. index bonity, Kralickův rychlý test, Tafflerův model a index 

důvěryhodnosti „IN95“). Tyto modely, za pomocí jednoduchého postupu, vedou k rozšíření 

pohledu na finanční zdraví společnosti a jsou schopny v následujících letech indikovat moţný 

bankrot. 

Veškeré konečné hodnoty ukazatelů vycházející z finanční analýzy mohou být vyuţity 

k mezipodnikovému srovnání. Je vhodné výsledky porovnat buď s nejúspěšnější společností 

ve stejném průmyslovém odvětví, nebo také s konkurenční společností rovněţ ve stejném 

průmyslovém odvětví. Tímto způsobem lze porovnat, jakými silnými stránkami společnost 

oplývá a naopak, jaké slabé stránky znemoţňují dosahovat lepších výsledků.  

Na závěr bych ještě doporučila společnosti zaměřit se i na analýzu absolutních ukazatelů, 

jeţ je představována vertikální a horizontální analýzou, jejich princip byl nastíněn v teoretické 

části diplomové práce. V praktické části nebyla tato analýza provedena, jelikoţ je pro její 

zpracování potřeba mít delší časovou řadu, aby vypovídající schopnost byla správná. Analýza 

absolutních ukazatelů se řadí mezi základní a zároveň nejjednodušší metody finanční analýzy. 

Vyhodnocením lze zachytit vývojové trendy, které nastávají v majetkové a kapitálové 

struktuře společnosti. Lze tak ohodnotit, jakými zdroji je majetek společnosti kryt a zda 

v majetkové struktuře převládají dlouhodobá či oběţná aktiva. Identifikují se tímto slabé 

stránky, na které je se třeba nadále zaměřit. Můţe slouţit jako podklad dalším metodám 

finanční analýzy, jelikoţ popisuje, co se za jednotlivé roky událo, ať uţ absolutní výši či 

v procentech. Vhodné je tyto změny znázornit i graficky, coţ v případě delší časové řady vede 

k lepší orientaci.  
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Příloha 1  

Rozvaha společnosti ŢDB DRÁTOVNA a.s. za rok 2012 

[v tisících Kč] 

 31.12.2012 1.1.2012 

Brutto Korekce Netto Netto 
 AKTIVA CELKEM 4 320 735 1 676 059 2 644 676 2 628 056 
B. Dlouhodobý majetek 3 228 085 1 653 904 1 574 181 1 587 553 

B.I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
2 410 2 084 326 5 004 

3. Software 1 878 1 878   

4. Ocenitelná práva 532 206 326  

6. Jiný dlouhodobý majetek    5 004 

B.II. Dlouhodobý hmotný 

majetek 
3 225 675 1 651 820 1 573 855 1 582 549 

1. Pozemky 34 416  34 416 32 644 

2. Stavby 888 619 403 139 485 480 394 309 

3. 
Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
1 872 780 1 223 105 649 675 632 786 

6. 
Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 
68  68 68 

7. 
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
48 132 515 47 608 146 825 

8. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný 

majetek  

5 752  5 752  

9. 
Oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku 
375 917 25 061 350 856 375 917 

C. Oběţná aktiva 1 076 823 22 155 1 054 668 1 027 210 

C.I. Zásoby 452 010 21 274 430 736 436 863 

1. Materiál 236 796 16 533 220 263 208 119 

2. 
Nedokončená výroba a 

polotovary 
125 593 2 427 123 166 126 915 

3. Výrobky 88 457 2 314 86 143 101 799 

5. Zboţí 3  3 3 

6. 
Poskytnuté zálohy na 

zásoby 
1 161  1 161 27 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 222  222 87 

7. Jiné pohledávky 222  222 87 

C.III. Krátkodobé pohledávky 612 248 881 611 367 571 379 

1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
567 645 881 566 764 564 815 

6. Stát – daňové pohledávky 42 440  42 440  

7. 
Krátkodobé poskytnuté 

zálohy 
1 153  1 153 840 

8. Dohadné účty aktivní 664  664 5 517 

9. Jiné pohledávky 346  346 207 

C.IV. Krátkodobý finanční 

majetek 
12 343  12 343 18 881 

1. Peníze 506  506 396 

2. Účty v bankách 11 837  11 837 18 485 

D.I. Časové rozlišení 15 827  15 827 13 293 

1. Náklady příštích období 15 740  15 740 13 293 

3. Příjmy příštích období 87  87  
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[v tisících Kč] 

  31. 12. 2012 1. 1. 2012 

 PASIVA CELKEM 2 644 676 2 628 056 
A. Vlastní kapitál 1 327 251 1 234 240 

A.I. Základní kapitál 2 000 2 000 

1. Základní kapitál 2 000 2 000 

A.II. Kapitálové fondy 304 492 287 610 

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
 -16 882 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách  
304 492 304 492 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
958 1 154 

1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond 400 400 

2. Statutární a ostatní fondy 558 754 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 943 476 943 476 

1. Nerozdělený zisk minulých let 943 476 943 476 

A.V. Výsledek hospodaření běţného účetního 

období (+-) 
76 325  

B. Cizí zdroje 1 315 662 1 379 337 

B.I. Rezervy 31 601 13 269 

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů  9 834 

4. Ostatní rezervy 31 601 3 435 

B.II. Dlouhodobé závazky 131 192 135 819 

10. Odloţený daňový závazek 131 192 135 819 

B.III. Krátkodobé závazky 493 957 520 329 

1. Závazky z obchodních vztahů 432 915 462 807 

5. Závazky k zaměstnancům 19 334 20 910 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
10 661  

7. Stát – daňové závazky a dotace 17 735 5 004 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 4 820 671 

9. Vydané dluhopisy 0  

10. Dohadné účty pasivní 7 686 9 858 

11. Jiné závazky 806 21 079 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 658 912 709 920 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 212 299 215 586 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 446 613 494 334 

3. Krátkodobé finanční výpomoci   

C.I. Časové rozlišení 1 763 14 479 

1. Výdaje příštích období 1 036  

2. Výnosy příštích období 727 14 479 
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Rozvaha společnosti ŢDB DRÁTOVNA a.s. za rok 2013 

[v tisících Kč] 

 31.12.2013 31.12.2012 

Brutto Korekce Netto Netto 

 AKTIVA CELKEM 4 580 447 -1 760 918 2 819 529 2 644 676 
A. Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
  0  

B. Dlouhodobý majetek 3 297 516 -1 739 781 1 557 735 1 574 181 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 367 -1 973 394 326 

3. Software 1 835 -1 710 125  

4. Ocenitelná práva 532 -263 269 326 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 295 149 -1 737 808 1 557 341 1 573 855 

1. Pozemky 34 415  34 415 34 416 

2. Stavby 909 904 -420 250 489 654 485 480 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
1 925 277 -1 267 436 657 841 649 675 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 68  68 68 

7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
46 153  46 153 47 608 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek  
3 415  3 415 5 752 

9. 
Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 
375 917 -50 122 325 795 350 856 

C. Oběţná aktiva 1 277 500 -21 137 1 256 363 1 054 668 

C.I. Zásoby 538 745 -20 387 518 358 430 736 

1. Materiál 304 910 -15 039 289 871 220 263 

2. Nedokončená výroba a polotovary 84 408  84 408 123 166 

3. Výrobky 149 410 -5 348 144 062 86 143 

5. Zboţí 17  17 3 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby   0 1 161 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 597 0 597 222 

7. Jiné pohledávky 597 0 597 222 

C.III. Krátkodobé pohledávky 665 456 -750 664 706 611 367 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 594 199 -750 593 449 566 764 

6. Stát – daňové pohledávky 66 328  66 328 42 440 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 684  2 684 1 153 

8. Dohadné účty aktivní 2 110  2 110 664 

9. Jiné pohledávky 135  135 346 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 72 702 0 72 702 12 343 

1. Peníze 564  564 506 

2. Účty v bankách 72 138  72 138 11 837 

D.I. Časové rozlišení 5 431 0 5 431 15 827 

1. Náklady příštích období 5 431  5 431 15 740 

3. Příjmy příštích období   0 87 
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[v tisících Kč] 

  31.12.2013 31.12.2012 

 PASIVA CELKEM 2 819 529 2 644 676 
A. Vlastní kapitál 1 469 493 1 327 251 

A.I. Základní kapitál 2 000 2 000 

1. Základní kapitál 2 000 2 000 

A.II. Kapitálové fondy 304 492 304 492 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společnosti 
304 492 304 492 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
624 958 

1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond 400 400 

2. Statutární a ostatní fondy 224 558 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 019 801 943 476 

1. Nerozdělený zisk minulých let 1 019 801 943 476 

A.V. Výsledek hospodaření běţného účetního 

období (+-) 
142 576 76 325 

B. Cizí zdroje 1 347 577 1 315 662 

B.I. Rezervy 33 545 31 601 

4. Ostatní rezervy 33 545 31 601 

B.II. Dlouhodobé závazky 126 927 131 192 

1. Závazky z obchodních vztahů 525  

10. Odloţený daňový závazek 126 402 131 192 

B.III. Krátkodobé závazky 554 806 493 957 

1. Závazky z obchodních vztahů 477 993 432 915 

5. Závazky k zaměstnancům 20 960 19 334 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
12 246 10 661 

7. Stát – daňové závazky a dotace 29 743 17 735 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 2 618 4 820 

10. Dohadné účty pasivní 10 457 7 686 

11. Jiné závazky 789 806 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 632 299 658 912 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 155 686 212 299 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 476 613 446 613 

C.I. Časové rozlišení 2 459 1 763 

1. Výdaje příštích období 931 1 036 

2. Výnosy příštích období 1 528 727 
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Příloha 2  

Výkaz zisku a ztráty společnosti ŢDB DRÁTOVNA a.s. za rok 2012 

[v tisících Kč] 

  Období do 31.12.2012 

I. Trţby za prodej zboţí 2 337 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 1 658 

+ Obchodní marţe 679 

II. Výkony 3 224 453 

1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 3 209 433 

2. Změna stavu zásob vlastní činností -18 467 

3. Aktivace 33 487 

B. Výkonová spotřeba 2 516 140 

1. Spotřeba materiálu a energie 2 291 584 

2. Sluţby 224 556 

+ Přidaná hodnota 708 992 

C. Osobní náklady 392 578 

1. Mzdové náklady 288 189 

2. Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 1 559 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 98 634 

4. Sociální náklady  4 196 

D. Daně a poplatky 5 761 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 140 061 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 38 259 

1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 348 

2. Trţby z prodeje materiálu 37 911 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 35 639 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 61 

2. Prodaný materiál 35 578 

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 
20 053 

IV. Ostatní provozní výnosy 15 534 

H. Ostatní provozní náklady 31 376 

* Provozní výsledek hospodaření 137 317 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 10 813 

X. Výnosové úroky 84 

N. Nákladové úroky 12 085 

XI. Ostatní finanční výnosy 41 153 

O. Ostatní finanční náklady 61 362 

* Finanční výsledek hospodaření -43 023 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 17 969 

1. - splatná 26 556 

2. - odloţená -8 587 

** Výsledek hospodaření za běţnou činnost 76 325 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+-) 76 325 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 94 294 
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Výkaz zisku a ztráty společnosti ŢDB DRÁTOVNA a.s. za rok 2013 

[v tisících Kč] 

  31.12.2013 31.12.2012 

I. Trţby za prodej zboţí 2 795 2 337 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 2 187 1 658 

+ Obchodní marţe 608 679 

II. Výkony 3 118 388 3 224 453 

1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 3 079 485 3 209 433 

2. Změna stavu zásob vlastní činností 19 768 -18 467 

3. Aktivace 19 135 33 487 

B. Výkonová spotřeba 2 386 574 2 516 140 

1. Spotřeba materiálu a energie 2 175 632 2 291 584 

2. Sluţby 210 942 224 556 

+ Přidaná hodnota 732 422 708 992 

C. Osobní náklady 413 288 392 578 

1. Mzdové náklady 298 527 288 189 

2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 

druţstva 
648 1 559 

3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
103 244 98 634 

4. Sociální náklady  10 869 4 196 

D. Daně a poplatky 5 640 5 761 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
144 915 140 061 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
31 569 38 259 

1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 877 348 

2. Trţby z prodeje materiálu 30 692 37 911 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
30 693 35 639 

1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
1 61 

2. Prodaný materiál 30 692 35 578 

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

-94 20 053 

IV. Ostatní provozní výnosy 6 567 15 534 

H. Ostatní provozní náklady 21 747 31 376 

* Provozní výsledek hospodaření 154 369 137 317 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
 10 813 

X. Výnosové úroky 1 84 

N. Nákladové úroky 10 251 12 085 

XI. Ostatní finanční výnosy 49 520 41 153 

O. Ostatní finanční náklady 16 857 61 362 

* Finanční výsledek hospodaření 22 424 -43 023 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 34 217 17 969 

1. - splatná 39 007 26 556 

2. - odloţená -4 790 -8 587 

** Výsledek hospodaření za běţnou činnost 142 576 76 325 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 

(+-) 
142 576 76 325 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 176 793 94 294 
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Příloha 3  

Výpočet finančních ukazatelů dle metodiky společnosti ŢDB DRÁTOVNA 

a.s. 

Výpočet ukazatelů rentability 

Ukazatel Metodika výpočtu ukazatele 

Rentabilita aktiv 
Úč𝑒𝑡𝑛í 𝐻𝑉 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
∙ 100 =

∗∗∗

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
∙ 100 

Rentabilita trţeb 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐻𝑉 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 100 =

∗

𝐼. +𝐼𝐼. 1.
∙ 100 

Rentabilita vlastního kapitálu 
Úč𝑒𝑡𝑛í 𝐻𝑉 

𝑉𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∙ 100 =

∗∗∗

𝐴.
∙ 100 

 

Výpočet ukazatelů aktivity 

Ukazatel Metodika výpočtu ukazatele 

Doba obratu zásob 
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 365 =

𝐶. 𝐼.

𝐼. +𝐼𝐼. 1.
∙ 365 

Doba obratu  

pohledávek z OV 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑂𝑉

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 365 =

𝐶. 𝐼𝐼𝐼. 1.

𝐼. +𝐼𝐼. 1.
∙ 365 

Doba obratu  

závazků z OV 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑂𝑉

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 365 =

𝐵. 𝐼𝐼𝐼. 1.

𝐼. +𝐼𝐼. 1.
∙ 365 
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Výpočet ukazatelů likvidity 

Ukazatel Metodika výpočtu ukazatele 

Celková likvidita 
Oběţná aktiva bez dl. pohl.

Krátkodobé závazky a úvěry
=

𝐶. −𝐶. 𝐼𝐼.

𝐵. 𝐼𝐼𝐼. +𝐵. 𝐼𝑉. 2.
 

 

Výše krátkodobého finančního majetku v jednotlivých letech 

Poloţka 
2012  

[v tis. Kč] 

2013  

[v tis. Kč] 

Peníze 506 564 

Účty v bankách 11 837 72 138 

Krátkodobý finanční majetek 12 343 72 702 

 

Výpočet ukazatelů zadluţenosti 

Ukazatel Metodika výpočtu ukazatele 

Celková zadluţenost 
Cizí zdroje

Pasiva celkem
∙ 100 =

𝐵.

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
∙ 100 
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Meziroční změny v pasivech společnosti 

Poloţky 
2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Meziroční změna 

[v tis. Kč] 

Krátkodobé závazky 493 957 554 806 60 849 

Bankovní úvěry a výpomoci 658 912 632 299 -26 613 

Vlastní kapitál 1 327 251 1 469 493 142 242 

Základní kapitál 2 000 2 000 0 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
943 476 1 019 801 76 325 

Výsledek hospodaření 

běţného účetního období 
76 325 142 576 66 251 

 

Výpočet provozních ukazatelů 

Ukazatel Metodika výpočtu ukazatele 

Nákladovost výnosů 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑏𝑒𝑧 𝑑𝑎𝑛ě

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
∙ 100 = 

=
𝐴. +𝐵. +𝐶. +𝐷. +𝐸. +𝐹. ∓𝐺. +𝐻. +𝐿. +𝑁. +𝑂. −𝑄.

𝐼. +𝐼𝐼. 1. ∓𝐼𝐼. 2. +𝐼𝐼. 3. +𝐼𝐼𝐼. +𝐼𝑉. +𝑋. +𝑋𝐼.
∙ 100 

Náročnost materiálová 
𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 100 =

𝑉ý𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑝𝑟á𝑣𝑎

𝐼. +𝐼𝐼. 1.
∙ 100 

Náročnost mzdová 
𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 100 =

𝐶. 1.

𝐼. +𝐼𝐼. 1.
∙ 100 

Náročnost energetická 
𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 100 =

𝑉ý𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑝𝑟á𝑣𝑎

𝐼. +𝐼𝐼. 1.
∙ 100 

Náročnost na údrţbu 
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙ 100 =

𝑉ý𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑝𝑟á𝑣𝑎

𝐼. +𝐼𝐼. 1.
∙ 100 

 



63 

 

Výpočet ukazatelů produktivity 

Ukazatel Metodika výpočtu ukazatele 

Produktivita z trţeb 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
=

𝐼. +𝐼𝐼. 1.

𝑉ý𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑝𝑟á𝑣𝑎
 

Produktivita z přidané 

hodnoty 

𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á 𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
=

+

𝑉ý𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑝𝑟á𝑣𝑎
 

 

 



64 

 

Příloha 4  

Výpočet vybraných bonitních a bankrotních modelů  

Výpočet Kralickova testu 

Ukazatel doby splácení dluhu z cash flow (dále CF) 

 Tento ukazatel uvádí, jak dlouho trvá, neţ je společnost schopna uhradit svůj dluh. 

Výpočet ukazatele doby splácení dluhu z CF: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢𝑢 𝑧 𝐶𝐹 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝐶𝐹
 

Přičemţ bilanční CF se vypočítá z následujícího vztahu: 

 𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝐶𝐹 =  Úč𝑒𝑡𝑛í 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í − 𝐷𝑎ň 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚𝑢 + 𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 −

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝ř𝑒𝑐𝑜𝑑𝑛ý𝑐 úč𝑡ů 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝ř𝑒𝑐𝑜𝑑𝑛ý𝑐 úč𝑡ů 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣 

Výpočet bilančního cash flow 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 

Hodnoty v jednotlivých letech 

2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Bilanční CF 

Účetní VH 76 325 142 576 

Daň z příjmu 17 969 34 217 

Odpisy 140 061 144 915 

Přechodné účty aktiv 15 827 5 431 

Přechodné účty pasiv 1 763 2 459 

Výpočet ukazatele *** - Q. + E. - D.I. + C.I. 184 353 Kč 250 302 Kč 
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Výpočet ukazatele doby splácení dluhu z cash flow 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 

Hodnoty v jednotlivých letech 

2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Doba splácení dluhu 

z cash flow 

Cizí zdroje 1 315 662 1 347 577 

Krátkodobý finanční majetek 12 343 72 702 

Bilanční CF 184 353 250 302 

Výpočet ukazatele (B. - C.IV.) / Bilanční CF  7,07 let 5,09 let 

 

Ukazatel rentability trţeb 

Výpočet ukazatele rentability trţeb za pouţití cash flow 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 

Hodnoty v jednotlivých letech 

2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

Rentabilita trţeb  

Cash flow 159 361 225 997 

Trţby 3 212 118 3 083 157 

Výpočet ukazatele A.*** / (I. + II.1. + III.) 4,96 % 7,33 % 
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Výpočet indexu bonity 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 

Hodnoty v jednotlivých 

letech 

2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

x1 

Cash flow 159 361 225 997 

Cizí zdroje 1 315 662 1 347 577 

x2 

Aktiva 2 644 676 2 819 529 

Cizí zdroje 1 315 662 1 347 577 

x3 

EBT (zisk před zdaněním) 94 294 176 793 

Aktiva 2 644 676 2 819 529 

x4 

EBT (zisk před zdaněním) 94 294 176 793 

Výnosy 3 340 287 3 208 945 

x5 

Zásoby 430 736 518 358 

Výnosy 3 340 287 3 208 945 

x6 

Výnosy 3 340 287 3 208 945 

Aktiva 2 644 676 2 819 529 

Výpočet 

indexu 

bonity 

1,5·(A.***/B.) + 0,08·(Aktiva/B.) + 

+10·(****/Aktiva) + 5·(****/Výnosy) + 

+0,3·(C.I./Výnosy) + 0,1·(Výnosy/Aktiva) 

1,005 1,484 
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Výpočet Tafflerova modelu 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 

Hodnoty v jednotlivých 

letech 

2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

R1 

EBT (zisk před zdaněním) 94 294 176 793 

Krátkodobé závazky 940 570 1 031 419 

R2 

Oběţná aktiva 1 054 668 1 256 363 

Cizí zdroje 1 315 662 1 347 577 

R3 

Krátkodobé závazky 940 570 1 031 419 

Aktiva 2 644 676 2 819 529 

R5 

Trţby 3 212 118 3 083 157 

Aktiva 2 644 676 2 819 529 

Výpočet 

Tafflerova 

modelu 

0,53·[****/(B.III.+B.IV.2.)] + 0,13·(C./B.)+ 

+ 0,18·[(B.III.+B.IV.2.)/Aktiva] + 

+0,16·[(I.+II.1.+III.)/Aktiva] 

0,416 0,453 

 

Výpočet indexu důvěryhodnosti „IN95“ 

Váhy ukazatelů dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 

OKEČ Obor ekonomické činnosti V1 V2 V3 V4 V5 V6 

D Zpracovatelský průmysl 0,24 0,11 7,61 0,48 0,10 11,92 
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Výpočet indexu důvěryhodnosti „IN95“ 

Ukazatel Potřebná data k výpočtu 

Hodnoty v jednotlivých 

letech 

2012 

[v tis. Kč] 

2013 

[v tis. Kč] 

A 

Aktiva 2 644 676 2 819 529 

Cizí zdroje 1 315 662 1 347 577 

B 

EBIT (zisk před zdanění a úroky) 106 379 187 044 

Nákladové úroky 12 085 10 251 

C 

EBIT (zisk před zdanění a úroky) 106 379 187 044 

Aktiva 2 644 676 2 819 529 

D 

Trţby 3 212 118 3 083 157 

Aktiva 2 644 676 2 819 529 

E 

Oběţná aktiva 1 054 668 1 256 363 

Krátkodobé závazky 940 570 1 031 419 

F 

Závazky po lhůtě splatnosti 5 266 3 398 

Trţby 3 212 118 3 083 157 

Výpočet 

„IN95“ 

0,24·(Aktiva/B.) + 0,11·[(****+N.)/N.] + 

+7,61·[(****+N.)/Aktiva] + 

+0,48·[(I.+II.1.+III.)/Aktiva] + 

+0,10·[C./(B.III.+B.IV.2.)] +  

+11,92·[Výroční zpráva/(I.+II.1.+III.)] 

2,471 3,674 

 

 

 


