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Abstrakt 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování ekonomické analýzy a 

vyhodnocení finančních ukazatelů v podniku KOMA – Industry s.r.o. s využitím relevantních 

nástrojů. Její teoretická část se zabývá definováním vybraných nástrojů ekonomické analýzy. 

V praktické části je představen vybraný podnik, na který jsou následovně aplikovány metody 

ekonomické analýzy popsané v teoretické části práce. Poslední kapitola se zabývá 

vyhodnocením výsledků ekonomické analýzy a představením návrhů a doporučení pro 

zvýšení ekonomické výkonnosti podniku.  

Klíčová slova: ekonomická analýza; finanční analýza; poměrové ukazatele; Altmanův model; 

SWOT analýza. 

 

Abstract 

 The main aim of this thesis is economic analysis processing and financial indicators 

evaluation in company KOMA – Industry s.r.o. by using relevant instruments. The theoretical 

part is focused on the definition of chosen economic analysis methods. In the practical part is 

introduced the chosen company, to which the methods of economic analysis described in the 

theoretical part are applicated. The last chapter is focused on the economic analysis results 

evaluating and the introducing of the drafts and recommendations for economic efficiency 

improving. 

Keywords: economic analysis; financial analysis; financial ratios; Altman Z-Score; SWOT 

analysis.  
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1   ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce (dále jen „práce“) je zpracování ekonomické analýzy 

a vyhodnocení finančních ukazatelů v podniku KOMA – Industry s.r.o.  Ekonomická analýza 

je metodou zkoumání, které se v současnosti věnuje stále větší počet podniků a to z důvodu 

její komplexnosti při hodnocení ekonomické výkonnosti podniku. K tomuto hodnocení 

využívá řadu analýz, soustav, indexů a jiných modelů, což představuje její ucelený náhled na 

ekonomickou situaci v podniku. 

 Díky časové a informační rozsáhlosti této analýzy můžou podniky odhalit své slabé a 

silné stránky, a použít je jako základ pro zlepšení jejich ekonomické situace v budoucnosti. 

Informace získané pomocí ekonomické analýzy jsou bezpochyby relevantním nástrojem pro 

fungování a existenci podniku. 

Cílem této práce je provést ekonomickou analýzu v podniku KOMA – Industry s.r.o. 

s využitím relevantních nástrojů.  

Dílčím cílem této práce bude analýza a vyhodnocení hlavních finančních ukazatelů.  

Výsledkem vyhodnocení pak bude návrh na opatření pro odstranění slabých stránek a zvýšení 

ekonomické výkonnosti podniku v budoucnosti. 

Práce se dělí na tři části. První z nich je ekonomicko-technická charakteristika 

podniku, která se bude zabývat představením vybraného podniku, tj. jeho profilem a 

předmětem činností. Pro tuto část budou využity informace získané z účetních závěrek a 

webových stránek podniku. V druhé, teoretické části, bude představena ekonomická analýza a 

definovány její vybrané nástroje, které se dělí na finanční analýzu, ukazatelové soustavy a 

souhrnné indexy hodnocení. Dále bude představena SWOT analýza. Informace potřebné pro 

vykonání teoretické části budou získané z literatury, která se zabývá touto problematikou. 

Poslední, praktická část, bude aplikací jednotlivých metod na daný podnik. V první řadě bude 

kladen důraz na finanční analýzu a následně pyramidový rozklad a zpracování souhrnných 

indexů hodnocení podniku. V této části bude rovněž provedeno vyhodnocení zmíněných 

ukazatelů finanční analýzy v rámci SWOT analýzy, a navrženo opatření pro odstranění 

slabých stránek a možné zvýšení ekonomické výkonnosti podniku v budoucnosti. Podklady 

pro provedení praktické části budou získány z účetních závěrek podniku. 
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2   EKONOMICKO – TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Společnost KOMA – Industry s.r.o. je technicko-obchodní a výrobní organizace, která 

sídlí v Ostravě – Vítkovicích. Historie této společnosti sahá až do roku 1990, kdy její majitel 

zakládá první společnost, vystupující pod názvem KOMA. V průběhu doby se tato 

společnost, díky rozvoji a rozšíření působnosti přeměnila na silného hráče na trhu, který 

v současné době zaměstnává přes 110 zaměstnanců.   

 Hlavním předmětem podnikatelské činnosti KOMA – Industry s.r.o. je: 

 výroba, servis a prodej v oblasti hydrauliky, 

 poradenství a servis v oblasti valivých ložisek a příslušenství, 

 zámečnictví a nástrojářství, 

 činnosti technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky, 

 technické činnosti v dopravě, 

 nákup, prodej a skladování paliv a maziv, 

 příprava a vypracování technických návrhů. 

 Společnost má organizační strukturu v následujícím členění: 

 jednatel – generální ředitel společnosti, 

 výkonný ředitel: 

o divize fluidní systémy, 

o divize KOMA Obrobna, 

o divize KOMA Technologické centrum, 

o divize KOMA Parking. 

Divize fluidní systémy spolupracuje s významnými společnostmi v celé České 

republice, ale i v zahraničí. Zastupuje na trhu významné producenty jako je např. největší 

výrobce hydraulických komponentů na světě firma PARKER HANNIFIN. 

 Divize KOMA Obrobna svou činnost oficiálně zahájila 10. 11. 2011, díky vzniku 

nových výrobních prostor rekonstrukcí dvou zdevastovaných brownfieldů. Tyto byly 

přeměněny na moderní výrobní haly vybavené moderní technologií. Strojní kapacita je 

vhodná k výrobě a opracování středně těžkých strojních součástí. Přeprava v halách je 
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zajištěna zvedacími zařízeními o nosnosti 12,5 t břemene. K výrobě a opracování strojních 

součástí používá divize následující stroje a zařízení: 

 CNC Soustruh SF 55/2000, 

 CNC Soustruh SF 55/3000, 

 soustruh CU 1000 RD/6000, 

 obráběcí centrum WMCF 1600 CNC, 

 vodorovná vyvrtávačka stolová WFT 13 CNC, 

 vrtačka radiální TPR 1600M, 

 pila pásová Herkules X 650x750, 

 svařovací automat pod tavidlem C a B 300M, 

 vyvrtávačka horizontální W100 A, 

 karusel VLC 1600, 

 frézka V 5 BV, 

 protahovačka na drážky ELOR WERKE. 

KOMA Technologické centrum je divize pro vývoj a výzkum nových konstrukčních 

řešení a technologií a s tím spojených inovačních kroků v oblastech diagnostických zařízení 

pro proaktivní údržbu strojů a zařízení, diagnostických a měřících zařízení hydraulických 

systémů a automatizovaných zakládacích systémů.   

Divize KOMA Parking pomocí automatických parkovacích systémů řeší technologii a 

výstavbu parkovacích domů s počítačově řízeným automatizovaným procesem založení a 

vyložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení. 

Obchodně-technické aktivity byly přesunuty do nově vzniklé odštěpné společnosti 

KOMA Commercial, s.r.o., která zabezpečuje dodávky zboží světových výrobců v oblasti 

ložisek, ropných produktů, ocelových polotovarů a výrobků, těsnění a pryží, obalových a 

vázacích materiálů, nářadí a nástrojů, pil, hydraulických a pneumatických prvků. 

Obchodní, dodavatelská a technická činnost společnosti je vytvářena na úzkých 

partnerských vztazích, které jsou základem pro pochopení požadavků a potřeb zákazníka.  

Mezí největší odběratelé společnosti patří TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 

ArcelorMittal Ostrava, a.s., ŽĎAS, a.s. a OKD, a.s. 
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Mezí největší dodavatelé společnosti patří SKF CZ, a.s., Parker Hannifin Czech 

Republic, s.r.o., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. a ZPA Industry a.s. 

Společnost v období posledních pěti let hospodaří se ziskem a její průměrné tržby za 

zmíněné období přesahují 400 mil. Kč.  
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3   TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Základní pojetí ekonomické analýzy 

Samotný pojmem „analýza“ můžeme chápat jako metodu zkoumání objektu analýzy 

pomocí jejího rozkladu na dílčí části a prvky. Základním procesem této metody je následné 

porovnávání a vyhodnocování vazeb mezi těmito předměty a prvky.   

Ekonomickou analýzu můžeme chápat, jako sledování určitého ekonomického celku, 

jeho rozklad na dílčí složky a jejích podrobnější zkoumání a hodnocení za účelem dosažení 

jejích zlepšení [11]. 

Ekonomická analýza se nemusí zaměřovat pouze na finanční činnost, přestože právě 

finance jsou nejčastějším objektem jejího rozboru. Předmětem zkoumání můžou být i jiné 

podnikové činnosti, např. technické nebo strategické. Zdroje pro sestavení této analýzy se 

proto neskládají pouze z ekonomických ukazatelů, ale používají se i jiné vnitropodnikové 

ukazatelé. 

 Mezi typické subjekty, kterým slouží výsledky ekonomické analýzy a jejich hodnocení 

vyžadují, patří [11]:   

 management podniku, 

 statutární orgány, 

 akcionáři a investoři, 

 zaměstnanci a odbory, 

 finanční úřad,  

 orgány statistiky, 

 banky, 

 investiční společnosti, 

 věřitelé aj. 

 

3.2 Finanční analýza 

Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit 

finanční situaci v podniku. 
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Finanční analýza je rovněž proces určení významných provozních a finančních 

charakteristik firmy z účetních údajů a účetních závěrek. Termín finanční analýza je znám 

taktéž jako analýza a interpretace finančních výkazů [10]. 

Tato analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které slouží k jejímu 

sestavení. Tyto informační zdroje můžeme podle dostupnosti rozdělit na interní a externí. 

Interní informace se bezprostředně dotýkají analyzované firmy a patří k nim data z účetní 

závěrky, údaje z vnitropodnikového účetnictví, podklady z úseku práce a mezd apod. Mimo 

jiné se jako interní zdroj využívá i nefinančních informací, jako jsou např. informace o 

produktivitě práce nebo objemovém množství výrobků a služeb. Externí informace pocházejí 

z vnějšího prostředí a týkají se nejen podniku jako takového, ale také domácího a 

zahraničního okolí podniku. Do této kategorie patří informace získané z mezinárodních 

analýz, analýzy národního hospodářství, oficiálních statistik aj. [8]. 

Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu nejen 

manažerů, ale i mnoha dalších subjektů spojených s daným podnikem. 

Uživatele finančních analýz můžeme rozdělit na externí a interní. Mezi externí 

uživatelé výsledků finanční analýzy patří [5]: 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 stát a jeho orgány, 

 obchodní partneři, 

 manažeři, konkurence apod. 

K interním uživatelům výsledků finanční analýzy patří [5]:  

 manažeři, 

 odboráři, 

 zaměstnanci. 

Proces analýzy a interpretace finančních výkazů se nejčastěji skládá z níže uvedených 

důležitých kroků [9]: 

 stanovení rozsahu a cíle analýzy, 

 studium účetní závěrky, 
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 sběr relevantních informací, 

 metodické klasifikace dat nebo reorganizace a přeskupení údajů, 

 příprava zprávy pro její prezentaci managementu. 

 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů je metoda finanční analýzy spočívající v používání 

údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. Údaje obsažené v účetních výkazech jsou 

považovány za tzv. absolutní ukazatelé. Tyto ukazatelé vyjadřují určitý jev bez vztahu 

k jinému jevu. Jsou velmi citlivé na velikost podniku což znemožňuje nebo komplikuje jejich 

použití při porovnávání výsledků různých podniků [2]. 

Tato metoda se dále dělí na analýzu trendů (horizontální analýzu) a procentní rozbor 

(vertikální analýzu).  

Analýza trendů neboli horizontální analýza slouží k posouzení a porovnávání 

časových změn položek jednotlivých výkazů. Tato metoda umožňuje detailně zkoumat průběh 

změn a odhalovat dlouhodobé trendy relevantních finančních položek. Pro dosažení 

kvalitního výsledku je zapotřebí mít k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu údajů. 

Interpretace změn musí být prováděná obezřetně a komplexně, musí se brát do úvahy jak 

změny absolutní, tak relativní. 

   ∆𝑈𝑡 =  𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1                       (1) 

∆𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
=

𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
                                                                                                                              (2) 

∆Ut  – absolutní změna               

∆𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
 – relativní změna                           

Ut – hodnota ukazatele v běžném roku                        

Ut-1 – hodnota ukazatele v předchozím roku       

    

Procentní rozbor neboli vertikální analýza je metoda spočívající ve vyjádření 

jednotlivých položek účetních výkazů, jako procentního podílu k jediné zvolené základní 
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položce položené jako 100 %. Vertikální analýza se často používá pro srovnání s jinými 

firmami v rámci oboru nebo s oborovými průměry [12].  

 

3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů pracuje s poměrovými ukazateli, které představují 

podíl dvou absolutních ukazatelů. V průběhu používání poměrových ukazatelů jako nástroje 

analýzy finančního stavu podniku jich bylo navrženo velké množství. Protože je jejich 

podrobný výčet rozsáhlý a některé se liší pouze drobnými modifikacemi, zaměřuje se tato 

práce pouze na základní ukazatele, kterými jsou ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity a 

výnosnosti.  

 ukazatele likvidity  

Pod pojmem likvidita chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, získat 

dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. Ukazatele likvidity tedy měří 

schopnost firmy uspokojit (vyrovnat) své splatné závazky. Pro účely hodnocení této 

schopnosti lze použít ukazatele běžné likvidity. Běžná likvidita bývá rovněž označována 

jako likvidita 3. stupně. 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Smysl ukazatele spočívá v tom, že se poměřuje objem oběžných aktiv jako 

potencionální objem peněžních prostředků s objemem závazků splatných v blízké 

budoucnosti. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5 [1]. 

Hlavní slabina běžné likvidity spočívá v tom, že často není možné v krátkém čase 

přeměnit všechny oběžná aktiva na hotovost. Častým příkladem můžou být zásoby pro 

výrobu již nepoužitelné a obtížně prodejné nebo nedokončená výroba a polotovary. 

Výše zmíněné slabiny a nedostatky likvidity 3. stupně eliminuje ukazatel pohotové 

likvidity, který je také likviditou 2. stupně. 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
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Při používání tohoto ukazatele se z oběžných aktiv berou v úvahu pouze pohotové 

prostředky, tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné 

papíry a pohledávky. Doporučená hodnota se uvádí v rozmezí od 1,0 do 1,5. 

Ukazatel pohotové likvidity bývá označován jako nejspolehlivější z hlediska 

vypovídající schopnosti, v případě, že jsou z čitatele ukazatele vyřazeny nedobytné a 

pochybné pohledávky [8]. 

Z krátkodobého hlediska se za významný považuje ukazatel okamžité likvidity, 

označován rovněž jako likvidita 1. stupně.  Do této likvidity vstupují pouze nejlikvidnější 

položky z rozvahy, tj. peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky.  

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Likvidita 1. stupně je poměrně nestabilní ukazatel, a proto slouží zejména k dokreslení 

úrovně likvidity podniku.  

Kromě výše uvedených poměrových ukazatelů likvidity lze uvést také rozdílové 

ukazatele likvidity. Nejčastěji používanými jsou čisté pohotové prostředky, které 

představují rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky.  

 ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Obecně rentabilita slouží k hodnocení celkové 

efektivnosti dané činnosti [8].  

Ukazatele rentability odpovídají na otázku, jaký zisk přináší investice do tohoto 

podniku. 

Podle toho, jaký typ kapitálu je použit, můžeme rozlišit následující ukazatele. 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Tento ukazatel, označován rovněž jako ROA (Return on Assets), bývá považován za 

klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání.  
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Místo zisku, který v sobě nese vliv daní a zaplacených úroků, lze použít zisk před 

zdaněním a zaplacením úroků tzv. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Použití 

EBITu při výpočtu ukazatele rentability lépe vyjadřuje výsledek a dovoluje srovnávat 

podniky mezi sebou [12]. 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Tento poměrový ukazatel, označován rovněž jako ROE (Return on Equity), vyjadřuje 

celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení v zisku. Jeho úroveň je 

nutně závislá na rentabilitě aktiv a úrokové míře cizího kapitálu. Nicméně se za metodicky 

správnější považuje ROA, protože prakticky není možno přesně definovat zisk vytvořený 

pouze vlastním kapitálem. 

Dalším ukazatelem, který je běžně mezi ukazateli rentability využíván, je rentabilita 

tržeb. Rentabilita tržeb, označována rovněž jako ROS (Return on Sales), udává stupeň 

ziskovosti, tj. množství zisku v Kč na 1 Kč tržeb. 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

 ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv 

cizích zdrojů. V reálné ekonomice u velkých podniků nepřichází v úvahu financování 

veškerých aktiv pouze z vlastního anebo naopak z cizího kapitálu.  

V minulosti tuto situaci zákon ani nepřipouštěl, protože existovala určitá výše 

základního kapitálů, např. u společnosti s ručením omezeným byla minimální výše 

vlastního kapitálu 200 000,- Kč. Od 1.1.2 2014 je u tohoto druhu společností zákonem 

určená minimální výše vlastního kapitálu 1,- Kč. Což reálně umožňuje financovat majetek 

podniku pouze z cizích zdrojů. Na druhé straně by taková strategie byla poněkud obtížná 

z důvodu získávání těchto zdrojů.  

Základním ukazatelem pro vyjádření celkových závazků je ukazatel celkové 

zadluženosti označován rovněž jako ukazatel věřitelského rizika. 
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𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Tento ukazatel představuje podíl celkových závazků k celkovým aktivům a měří tak 

podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek firmy. Celková 

zadluženost by se neměla pohybovat nad hodnotou 50%, protože takové zadlužení může 

být rizikové.  

K měření zadluženosti se dále používá koeficientu samofinancování, což je poměr 

vlastního kapitálu k celkovým aktivům. 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Tento ukazatel vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi 

akcionářů. Považuje se jako doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti a jejich 

součet by měl dát přibližně 1 [8]. 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐻𝑉 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, kolik procent ze zisku společnosti odčerpávají 

placené úroky. Tento ukazatel by neměl překročit hranici 40%, protože takové úrokové 

zatížení může být pro hospodaření podniku rizikové.  

K zjištění zadluženosti vlastního kapitálu se používá stejnojmenného ukazatele. 

𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Přijatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy a postoji vlastníků 

k riziku. U stabilních společností by se měla pohybovat přibližně v pásmu od 80% do 

120% [1]. 

 ukazatele aktivity 

Jako ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv a měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky.  
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Intenzita využívání aktiv se odráží přímo v ziskovosti. Je tomu tak proto, že při lepší 

intenzitě využívání aktiv potřebuje podnik k dosažení stejných výkonů menší objemy 

aktiv [3].  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Tento ukazatel zkoumá, kolikrát za rok pokryjí tržby podniku jeho aktiva. Kromě toho 

vypovídá rovněž o rentabilitě, když porovnává tržby s aktivy společnosti. Čím je ukazatel 

vyšší, tím efektivněji podnik využívá majetek.  

Hospodářskou aktivitu podniku lze dále sledovat pomocí dalších ukazatelů. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 × 365

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Tento ukazatel měří, jak dlouho (za kolik dní) se zásoby ve firmě otočí. Může se 

vyčíslit obrat jen části zásob, např. zásob materiálu. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 × 365

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak dlouho (za kolik dní) 

jsou průměrně placeny faktury. Zrychlování obratu u pohledávek vede ke zkrácení 

průměrné doby splatnosti.  

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 × 365

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Rovněž charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům.  

 

3.3 Ukazatelové soustavy a souhrnné indexy hodnocení podniku 

Ke komplexnímu hodnocení podniku se v současnosti nejčastěji používají tyto 

základní metody: 

 pyramidové soustavy ukazatelů, 
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 paralelní soustavy ukazatelů, 

 souhrnné indexy hodnocení, 

 predikční modely, 

 a jiné modely hodnocení. 

Tato práce se z důvodu rozsáhlosti výše zmíněných způsobů hodnocení podniku 

zabývá pouze vybranými metodami. 

Pro hodnocení podniku se v rámci této práce používají: 

 pyramidová analýza DuPont, 

 Altmanův model, 

 a Kralickův Quicktest. 

 

3.3.1 Pyramidová analýza DuPont 

Pyramidová analýza je soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů do tvaru 

pyramidy, mezi kterými existuje matematická provázanost [7]. 

Na vrcholu této pyramidy stojí základní syntetický ukazatel, který obvykle představuje 

rentabilitu kapitálu nebo rentabilitu vlastního kapitálu. Tento ukazatel je postupně rozkládán 

do stále analytičtějších ukazatelů, které jeho změny vysvětlují.  

Cílem pyramidových soustav je popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a 

analyzování složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. 

V minulosti vzniklo několik pyramidových soustav ukazatelů. Tato práce však 

používá soustavu, vzniklou ze základního vzorce DuPont (viz Obr. 1).  
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Obr. 1 Pyramidová analýza DuPont [11] 

 

Pyramidovou soustavu ukazatelů se nejčastěji používá k hodnocení časového vývoje 

podniku, nebo k mezipodnikovému srovnání.  

 

3.3.2 Altmanův model 

Altmanův model nebo také Altmanův index finančního zdraví je typickým příkladem 

souhrnného indexu hodnocení. Jedná se o bankrotní model, který lze aplikovat na společnosti 

veřejně obchodovatelné a veřejně neobchodovatelné na burze [7]. 

Z důvodu právní formy vybrané společnosti pro tuto analýzu práce používá formulaci 

Altmanova modelu pro veřejně neobchodovatelné společnosti na burze, kterou lze vyjádřit 

rovnicí: 

 

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

X1 – podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům                       

X2 – nerozdělený zisk z minulých let/aktiva celkem              
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X3 – EBIT/aktiva celkem                           

X4 – účetní hodnota vlastního jmění/účetní hodnota celkových závazků          

X5 – tržby/aktiva celkem    

Z empirických údajů byla odvozena hodnota koeficientu Z pro zatřídění podniků do tří 

skupin [1]: 

 Z < 1,2   pásmo bankrotu, 

 1,2 < Z > 2,9  pásmo zvané šedá zóna, 

 Z > 2,9   pásmo prosperity. 

Uvádí se, že Altmanův model relativně dobře předpovídá bankrot podniku na dva roky 

dopředu, s pravděpodobností cca 70% na dobu budoucích pěti let.  

 

3.3.3 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest je typickým představitelem bonitního modelu. Jedná se o 

jednorozměrný známkovací test, který používá pouze čtyři finanční ukazatele pro hodnocení 

finanční stability a výnosové situace podniku.  

I když se v rámci tohoto testu používají pouze čtyři ukazatele, je jeho tvrzení již 

v zásadě správné. Použitím 30-ti nebo více ukazatelů by se výsledek v podstatě nezměnil [6]. 

Pro hodnocení podniku používá tento test kvótu vlastního kapitálu, dobu splácení 

dluhu, rentabilitu celkového kapitálu a cash-flow v % podnikového výkonu.  

 

 kvóta vlastního kapitálu = (vlastní kapitál / celková aktiva) x 100 

Kvóta vlastního kapitálu nazývána rovněž jako vybavení vlastním kapitálem vypovídá 

o kapitálové síle firmy. Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a 

udává, do jaké míry je firma schopná pokrýt své potřeby vlastními zdroji.                   

Uvádí se, že by se měla tato kvóta pohybovat nejméně na úrovni 20%, lepším výsledkem 

je však 25 % nebo i výše.  
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 doba splácení dluhu = (krátkodobé + dlouhodobé závazky – finanční majetek) 

/  cash-flow 

Doba splácení dluhu nebo také doba umořování je ukazatel vyjadřující, za jak dlouhé 

časové období je podnik schopen uhradit své závazky. U dobře vedených podniků se tato 

doba uvádí v rozmezí 2 až 3 let. Naopak v případě, že tato doba přesáhne 12 let, by měl 

podnik usilovat o posílení vlastního kapitálu.  

I když v původním modelu autor pracoval s tzv. bilančním cash-flow , je v rámci této 

práce využit jiný způsob jeho výpočtu, protože bilanční cash-flow by vyšlo vzhledem 

k specifikaci financování firem záporné. Cash-flow se proto počítá následovně [4]. 

CF = výsledek hospodaření za účetní období + odpisy + změna stavu rezerv 

 

 rentabilita celkového kapitálu (ROA) = (EBIT/celková aktiva) x 100  

Tento ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností pracuje vložený celkový kapitál, nezávisle 

na svém financování. Čím vyšší je jeho hodnota v %, tím je tento výsledek příznivější. 

Udává se, že dobré podniky často přesahují rentabilitu vyšší než 15%. 

 

 

 cash-flow v % podnikového výkonu = (cash flow/tržby) x 100 

K vyhodnocení výsledků se využívá známkovací hodnocení, které je v rozsahu od 1 do 

5 (viz Tab. 1).  
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Tab. 1 Stupnice hodnocení Quick testu podle Kralicka [6] 

 
Stupnice hodnocení Kralicek (známky) 

Ukazatele 
Velmi dobrý 

(1) 
Dobrý 

(2) 
Středně dobrý 

(3) 
Špatný 

(4) 
Ohrožen insolvencí 

(5) 

Kvóta vlastního 
kapitálu 

> 30% > 20% > 10% < 10% < 0% 

Doba splácení dluhu 
v letech 

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

Průběžná známka 1: 
finanční stabilita 

Aritmetický průměr kvóty vlastního kapitálu a doby splácení dluhu 

Rentabilita 
celkového kapitálu 

> 15% > 12% > 8% < 8% < 0% 

Cash-flow v % 
podnikového 

výkonu  
> 10% > 8% > 5% < 5% < 0% 

Průběžná známka 2: 
výnosová situace 

Aritmetický průměr hodnocení rentability celkového kapitálu a Cash-flow 
v % podnikového výkonu 

Celková známka Aritmetický průměr všech čtyř ukazatelů 

 

Celkové hodnocení je dáno aritmetickým průměrem výsledných známek. Finanční 

stabilita a výnosová situace je dána aritmetickým průměrem příslušných ukazatelů. 

Autor uvádí, že podnik s výslednou známkou lepší než 2 je považován za dobře 

prosperující – bonitní. A podnik s výslednou známkou horší než 3 se považuje za podnik, 

který je bankrotem ohrožen. 

 

3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů 

ovlivňujících úspěšnost podniku. 

  Vnitřní faktory zahrnují hodnocení silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) 

stránek. Vnější faktory zahrnují hodnocení příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), 

které souvisí s okolním prostředím organizace. 

Díky této analýze lze komplexně vyhodnotit fungování podniku a nalézt 

problematické oblasti či nové možnosti pro jeho rozvoj. 
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4    PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části budou na vybranou společnost KOMA – Industry s.r.o. aplikované 

metody finanční a ekonomické analýzy, které byly představeny v teoretické části této práce. 

Pojem označován v teoretické části jako „aktiva“ představuje pro aplikaci v praktické části 

aktiva netto. Podkladem pro zpracování jednotlivých analýz budou údaje z přílohy 1 a přílohy 

2, které jsou součástí této práce. Tyto přílohy byly vytvořeny zpracováním údajů z účetních 

závěrek vybrané společnosti za analyzované období. 

 

4.1 Finanční analýza podniku 

Jako nástroje pro zpracování této analýzy práce používá analýzu absolutních 

ukazatelů, skládající se z horizontální a vertikální analýzy, a dále analýzu poměrových 

ukazatelů. Z důvodu rozsáhlosti horizontální a vertikální analýzy se tato práce zaměřuje pouze 

na rozvahu.  

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Cílem horizontální analýzy rozvahy je porovnat změny položek rozvahy v časové 

posloupnosti. 

Bilanční suma podniku v období mezi roky 2009 až 2012 výrazně rostla, ale 

v posledním roce mírně klesla (viz Obr. 2). 

 

Obr. 2 Vývoj bilanční sumy 
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K největšímu procentuálnímu růstu docházelo mezi roky 2010 a 2011, kdy bilanční 

suma rostla z 312 937 tis. Kč na 389 250 tis. Kč, tedy téměř o 25%. Tato skutečnost byla 

způsobena výstavbou nové výrobní haly. Naopak v období poklesu mezi roky 2012 a 2013 se 

bilanční suma snížila z 458 224 tis. Kč na 411 029 tis. Kč, tj. cca o 10%.  

Ve sledovaném období dosáhla bilanční suma nejvyšší úrovně v roce 2012, kdy se 

rovnala hodnotě 458 224 tis. Kč. Celkově lze konstatovat, že se bilanční suma ve sledovaném 

období výrazně zvýšila.  

 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy spočívá ve vyjádření jednotlivých položek aktiv a pasiv 

jako procentního podílů k celkové bilanční sumě. 

 vertikální analýza aktiv 

Aktiva vybrané společnosti tvoři z největší části oběžná aktiva (viz Tab. 2). Za 

sledované období se vždy oběžná aktiva pohybovala v rozmezí od 58 do 65% z celkových 

aktiv. Vybraná společnost se zabývá hlavně výrobou hydraulických zařízení a jejích 

součástí a dále pak nákupem a prodejem paliv a maziv. Proto je tento poměr zcela 

pochopitelný.  

Co se týče dlouhodobého majetku, tak se jeho podíl k celkovým aktivům pohybuje 

v rozmezí od 33 do 40%. Změny tohoto podílu tvoří zejména výstavby výrobních hal, 

nákupy strojů a zařízení, jejich technická zhodnocení a odpisy.  

   Tab. 2 Vertikální analýza aktiv společnosti KOMA – Industry s.r.o 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA v % 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 35,70 40,98 34,52 33,90 37,28 

Oběžná aktiva 61,89 58,70 65,25 65,86 62,57 

Časové rozlišení 2,41 0,32 0,23 0,24 0,15 
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 vertikální analýza pasiv  

Z výsledků vertikální analýzy pasiv bylo zjištěno, že financování majetku společnosti 

je realizováno většinou z cizích zdrojů. Podíl těchto zdrojů se za sledované období 

pohyboval v rozmezí od 65 do 73% (viz Tab. 3). Největšími položkami jsou bankovní 

úvěry a závazky z obchodních vztahů. 

Podíl vlastního kapitálu k celkovým pasivům se za sledované období pohyboval 

v rozmezí od 27 do 34%. Jeho změny byly způsobeny hlavně dosaženými výsledky 

hospodaření společnosti a financováním nového majetku z cizích zdrojů. 

 

Tab. 3 Vertikální analýza pasiv společnosti KOMA – Industry s.r.o 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA v % 2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 34,38 28,15 30,88 26,49 27,45 

Cizí zdroje  65,62 71,47 66,86 73,51 72,48 

Časové rozlišení 0,00 0,38 2,26 0,00 0,07 

 

4.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Pro zpracování této analýzy používá práce následujících vybraných ukazatelů. 

 

 ukazatele likvidity 

Běžná likvidita podniku se za sledované období pohybovala v rozmezí 0,97 až 1,31 

(viz Tab. 4). Tyto výsledky nedosahují doporučených hodnot, které by měly být v rozmezí 

od 1,5 do 2,5.    

Doporučení pro ukazatele pohotové likvidity uvádějí optimum mezi hodnotami 1 až 

1,5. Rovněž v případě tohoto stupně likvidity se výsledky pohybují mírně pod spodní 

hranici.  
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Rozdíl běžné a pohotové likvidity za sledované období se výrazně liší. Tato skutečnost 

představuje vliv podnikových zásob a odpovídá tak podnikatelské činnosti podniku. 

Okamžitá likvidita vyjadřuje okamžitou platební schopnost a měla by se pohybovat 

kolem 0,2. Její výsledky se ve sledovaném období blíží k doporučeným. Zřejmá je 

klesající tendence, zapříčiněná poklesem krátkodobého finančního majetku společnosti.  

Podle dosažených hodnot ukazatelů likvidity se dá vyvodit schopnost společnosti 

splácet své závazky, což je pozitivní informace pro její věřitelé. Sice nedosahuje 

doporučených mezí, ale tyto jsou pouze informativní a často se z důvodu podnikatelských 

aktivit společnosti nedají aplikovat obecně. Je nutné si ale uvědomit, že tyto ukazatele 

jsou statickými ukazateli, neboť jsou vyčísleny k bilančnímu dni. Proto slouží pouze jako 

orientační charakteristika.  

Tab. 4 Ukazatele likvidity společnosti KOMA – Industry s.r.o. 

STUPEŇ LIKVIDITY 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,17 0,97 1,31 1,25 1,21 

Pohotová likvidita 0,76 0,57 1,01 0,72 0,92 

Okamžitá likvidita 0,07 0,07 0,09 0,05 0,03 

 

 ukazatele rentability 

Všechny ukazatele rentability dosahují v analyzovaném období poměrně stabilních 

hodnot (viz Tab. 5). V roce 2011 byla však tato stabilita narušena, kdy podnik dosáhl 

nejlepších výsledků. Tato skutečnost byla způsobena prodejem akcí společnosti 

EnergoFuture, a.s., které vlastnila analyzovaná společnost. 

V posledních dvou letech mají všechny ukazatele klesající tendenci, která je 

způsobena poklesem hospodářského výsledku.  

Hodnoty ukazatele ROE jsou žádané zejména ze strany investorů, protože chtějí, aby 

byly tyto hodnoty vyšší než úroky, které by obdrželi z jiných forem investování.  
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Tab. 5 Ukazatele rentability společnosti KOMA – Industry s.r.o. 

UKAZATEL RENTABILITY v % 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA 4,5 1,1 10,0 1,5 1,2 

ROE 7,2 2,0 26,4 1,0 1,0 

ROS 1,6 0,1 6,3 0,3 0,2 

 

 ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost podniku se v analyzovaném období pohybovala v rozmezí od 66  

do 74% (viz Tab. 6). Tyto koeficienty představují v jakém rozsahu je podnik financován 

cizími zdroji. Uvádí se, že by se tento ukazatel neměl pohybovat nad hodnotou 50%, 

protože takové zadlužení může být pro podnik rizikové. 

Ukazatel úrokového zatížení ve sledovaném období dosahoval různých hodnot. Tato 

skutečnost byla způsobena poměrně dost rozdílnými výsledky hospodaření podniku. 

Úrokové zatížení by nemělo přesahovat hodnoty 40%, což podnik v některých letech 

splňuje a v některých nikoliv. Na druhé straně překročení doporučené hodnoty představuje 

nižší hospodářský výsledek a s tím spojenou nižší daň, což může být pozitivní informace 

pro vlastníky podniku.  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu měl za analyzované období spíše rostoucí 

tendenci. Tento fakt je následkem zvyšování podílu cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu. 

Uvádí se, že u stabilní společnosti se tento ukazatel pohybuje v rozmezí od 80% do 120%. 

Celkově lze odvodit, že se vybraný podnik prezentuje z hlediska zadluženosti poměrně 

rizikově. 

Tab. 6 Ukazatele zadluženosti společnosti KOMA – Industry s.r.o. 

UKAZATEL ZADLUŽENOSTI 

v % 
2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 66 71 67 74 72 

Úrokové zatížení 33 94 10 74 77 

Zadluženost vlastního kapitálu 191 254 216 278 264 
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 ukazatele aktivity 

Ukazatel obratu celkových aktiv se v analyzovaném období vždy pohyboval nad 

hodnotou 1 (viz Tab. 7), což znamená, že se podniku dařilo alespoň jedenkrát pokrýt 

aktiva jeho tržbami.  

Doba obratu zásob vykazovala celkem stabilní hodnoty, až na rok 2012, kdy tento 

ukazatel dosáhl výrazně vyšší hodnoty. Toto bylo způsobeno položkou nedokončených 

výrobků a polotovarů, která byla mnohem vyšší než v dalších analyzovaných letech. 

Doba obratu pohledávek zaznamenala v sledovaném období rostoucí tendenci a 

poukazuje tak na nedokonalou strategii řízení pohledávek. 

Naopak delší doba obratu závazků, která je v analyzovaném období prokazatelná, je 

pozitivní. Přináší podniku větší časový interval pro zaplacení svých závazků. Samozřejmě 

i tato doba musí být přiměřená, protože prezentuje platební morálku podniku. 

 

Tab. 7 Ukazatele aktivity společnosti KOMA – Industry s.r.o. 

UKAZATEL AKTIVITY 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 1,52 1,18 1,30 1,01 1,29 

Doba obratu celkových zásob 51,62 75,01 42,03 101,23 43,01 

Doba obratu pohledávek 87,74 93,18 127,98 127,07 128,58 

Doba obratu závazků 78,32 131,67 92,99 122,48 86,20 

 

 

4.2 Pyramidová analýza podniku  

Tato práce, jak už bylo zmíněno v její teoretické části, používá pro pyramidovou 

analýzu rozklad DuPont (viz Obr. 1), který odhaluje faktory, stojící za výsledkem výnosnosti 

vlastního kapitálu.  

Bezesporu největší výnosnosti vlastního kapitálu dosáhl podnik v roce 2011             

(viz Tab. 8). Tato skutečnost byla ovlivněna především ziskovou marží, která byla v tomto 

roce nejvyšší za celé sledované období.  
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V následujících letech výnosnost vlastního kapitálu výrazně klesala. Tento pokles byl 

způsoben zejména značným snížením ziskové marže, neboť finanční páka a obrat aktiv se 

měnily pouze nepatrně.  

 

Tab. 8 Rozklad DuPont společnosti KOMA – Industry s.r.o. 

DuPont 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE (EAT/E) v % 7,2 2,0 26,4 1,0 1,0 

ROA (EAT/A) v % 2,5 0,1 8,2 0,3 0,3 

Zisková marže (EAT/S) v % 1,6 0,1 6,3 0,3 0,2 

Finanční páka (A/E) 2,9 3,6 3,2 3,8 3,6 

Obrat aktiv (S/A) 1,5 1,2 1,3 1,0 1,3 

 

 

4.3 Bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní modely představují systémy včasného varování, které podle chování 

vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví podniku. Jako příklad 

bankrotního modelu tato práce používá Altmanův model pro veřejně neobchodovatelné 

společnosti na burze.  

Bonitní modely diagnostikují celkovou finanční situaci podniku s cílem stanovit, zda 

se podnik řadí mezi dobré, či špatné firmy. Pro tuto diagnostiku používá práce Kralickův 

Quicktest.  

 

4.3.1 Bankrotní Altmanův model 

Podle tohoto modelu se za prosperující podnik považuje ten, který má hodnotu 

koeficientu Z, resp. Altmanova Z – skóre, vyšší než 2,9. Pokud se jeho hodnota pohybuje 

v rozmezí od 1,2 do 2,9, nachází se podnik v pásmě šedé zóny. V případě, že je hodnota 

tohoto koeficientu nižší než 1,2, je podnik v pásmě bankrotu. 
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Hodnota Z – skóre u analyzovaného podniku se ve sledovaném období pohybovala 

v rozmezí od 1,5 do 2,2 (viz Tab. 9). Podnik se tak nachází v pásmě zvané „šedá zóna“ a 

z toho lze odvodit, že se nepovažuje za prosperující, ale ani mu nehrozí bankrot.  

Pro výpočet hodnoty Altmanova Z – skóre bylo použito vzorce (3).  

 

Tab. 9 Altmanovo Z – skóre společnosti KOMA – Industry s.r.o 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

X1 0,297 0,165 0,327 0,343 0,346 

X2 0,120 0,118 0,096 0,150 0,144 

X3 0,045 0,010 0,100 0,015 0,012 

X4 0,524 0,394 0,462 0,360 0,377 

X5 1,520 1,182 1,300 1,009 1,292 

Z - skóre 2,191 1,594 2,118 1,578 1,855 

 

 

4.3.2 Bonitní Kralickův Quicktest  

Quicktest hodnotí bonitu podniku podle vybraných charakteristik na stupnici od 

známky 1, což představuje hodnocení velmi dobré, až do známky 5, kdy je podnik považován 

za ohrožený insolvencí (viz Tab. 1). 

V podmínkách analyzovaného podniku tento test ukazuje, že z hlediska finanční 

stability se ve sledovaném období choval středně dobře až dobře, dokonce v roce 2011 dosáhl 

hodnocení velmi dobrého.  

Naopak z pohledu výnosové situace se podnik prezentoval o poznání hůř. Nejlepšího 

výsledku dosáhl již ve zmiňovaném roce 2011, který byl hodnocen jako středně dobrý. 

Celkové výsledky lze tedy charakterizovat jako průměrné, tj. středně dobré až dobré. 
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Tab. 10 Kralickův Quicktest společnosti KOMA – Industry s.r.o 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Kvóta vlastního kapitálu (v %) 34,38 28,15 30,88 26,49 27,45 

Kvóta vlastního kapitálu (známka) 1 2 1 2 2 

Doba splácení dluhu (v letech) 5,22 16,06 2,74 16,48 11,45 

Doba splácení dluhu (známka) 3 4 2 4 3 

Finanční stabilita (známka) 2,0 3,0 1,5 3,0 2,5 

Rentabilita celkového kapitálu (v %) 4,52 1,07 9,97 1,53 1,17 

Rentabilita celkového kapitálu (známka) 4 4 3 4 4 

Cash-flow v % podnikového výkonu 3,57 2,02 7,97 1,87 1,91 

Cash-flow v % podnikového výkonu (známka) 4 4 3 4 4 

Výnosová situace (známka) 4 4 3 4 4 

Celková známka 3,00 3,50 2,25 3,50 3,25 

 

 

4.4 SWOT analýza a vyhodnocení výsledků ekonomické analýzy 

Výsledky jednotlivých analýz a modelů byly průběžně hodnoceny již v příslušných 

kapitolách. Tato kapitola se však bude zabývat celkovým zhodnocením výsledků a návrhem 

doporučení pro zlepšení ekonomické úspěšnosti podniku.  

Z horizontální analýzy rozvahy lze vysledovat spíše rostoucí tendenci bilanční sumy 

podniku v posledních letech. Tuto skutečnost lze považovat za silnou stránku podniku, která 

svědčí o jeho neustálém rozvoji.   

Vertikální analýza aktiv znázorňuje největší procentuální podíl oběžného majetku na 

celkových aktivech. Toto zjištění je zcela pochopitelné z důvodu předmětu podnikání 

podniku. Vertikální analýza pasiv poukazuje na značnou potřebu cizího kapitálu pro 

financování majetku podniku. Tento výsledek není pro podnik velmi příznivý, protože 

představuje hrozbu pro jeho fungování v budoucnosti.  

Analýza poměrových ukazatelů naznačuje, že z hlediska likvidity je podnik schopný 

splácet svoje závazky. Ukazatele rentability poukazují na nízkou výnosnost vlastního a 

celkového kapitálu. Ta je do značné míry způsobena výsledky hospodaření v posledních 

letech. Horších výsledků dosáhly ukazatele zadluženosti. Ty jsou způsobeny značným 

objemem cizího kapitálu a představují tak již zmiňovanou hrozbu pro fungování podniku. 
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Z ukazatelů aktivity vyplývá poměrně dlouhá doba obratu pohledávek, která může do značné 

míry komplikovat běžný provoz podniku. S tímto také logicky souvisí dlouhá doba obratu 

závazků, která je v tomto případě vázána delší dobou obratu pohledávek. Celkově lze podle 

provedené analýzy konstatovat, že ukazatele zadluženosti a aktivity představují slabou stránku 

podniku.  

Podle Altmanova modelu se podnik nachází v pásmě „šedé zóny“. Z toho lze 

konstatovat, že se nejedná o silně prosperující podnik, ale ani o podnik, kterému v blízké době 

hrozí bankrot. 

Rovněž výsledky Kralickova Quicktestu charakterizují analyzovaný podnik jako 

průměrný. Z hlediska finanční stability vychází  podnik jako dobrý a potvrzuje i horší chování 

z pohledu výnosové situace, na kterou poukazují rovněž ukazatele rentability. 

Podle výše zmíněného vyhodnocení výsledků ekonomické analýzy a s ohledem na 

aktuální ekonomickou situaci vyplývají pro podnik následující návrhy a doporučení: 

 Zaměřit se na činnosti s největší ziskovostí a tím zvýšit výnosnost. 

 Pouvažovat nad kapitálovým vstupem nového investora, který by zvýšil podíl 

vlastního kapitálu, snížil tím hrozbu nadměrného zadlužení a vytvořil tak  

příležitost pro rozvoj podniku v budoucnosti.  

 Zaměřit se na řízení a správu pohledávek s cílem snížit jejich dobu obratu. 

Výsledkem by byla menší potřeba cizího kapitálu a prezentace dobré platební 

morálky podniku.  
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5   ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo provedení ekonomické analýzy a vyhodnocení finančních 

ukazatelů v podniku KOMA – Industry s.r.o. s využitím relevantních nástrojů. 

Práce byla rozdělena do tří základních částí, a to ekonomicko – technickou 

charakteristiku podniku, teoretickou a praktickou část. V první části byl charakterizován 

analyzovaný podnik. Byla nastíněna jeho historie, hlavní předměty podnikatelské činnosti, 

organizační struktura a technologie výroby. 

V teoretické části byl popsán pojem ekonomické analýzy a vysvětlená její definice. 

Hlavní kapitolou této části byla finanční analýza, která byla následně doplněná o ukazatelové 

soustavy, souhrnné indexy hodnocení podniku a SWOT analýzu. 

Praktická část představovala analýzu vybraného podniku, která byla provedena 

aplikací metod popsaných v teoretické části na jeho prostředí v průběhu posledních pěti let. 

Mezi tyto metody patřila analýza absolutních a poměrových ukazatelů, pyramidový rozklad, 

Altmanův model a Kralickův Quicktest. 

Zhodnocení výsledků ekonomické analýzy a návrh doporučení pro zlepšení 

ekonomické výkonnosti podniku bylo provedeno v rámci SWOT analýzy v poslední kapitole 

praktické části. Podkladem pro zpracování ekonomické analýzy byly účetní závěrky a jejich 

přílohy z let 2009 až 2013.  

Dle mého názoru se bude podnik do budoucna vyvíjet pozitivně. Z důvodu potřeby 

cizích zdrojů o značném objemu se nebude jednat o podnik silně prosperující, ale ani o podnik 

s negativními výsledky hospodaření. Úspěšnost podniku je samozřejmě závislá na situaci a 

vývoji celkové ekonomiky. Obzvlášť strojírenský průmysl je náchylný na změny poptávky a 

nabídky. Snížení objemu prodeje v takových podmínkách znamená kromě snížení obratu 

dodatečné náklady na skladování neprodaných výrobků. Toto se pak negativně projeví na 

výsledcích hospodaření. Rovněž výše úrokových sazeb u poskytování finančních zdrojů pro 

krytí majetku silně ovlivňuje úspěšnost podniku.  

Protože ekonomická prognóza pro následující roky předpokládá rostoucí tendenci a 

definitivní odizolování od následku ekonomické recese z roku 2008 předpokládám, že se 

společnost KOMA-Industry s.r.o. bude vyvíjet současně s tímto trendem.  
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Příloha 1 Rozvaha společnosti KOMA – Industry s.r.o. 2009-2013 (v tis. Kč) 

 

AKTIVA  2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 255 732 312 937 389 250 458 224 411 029 

Dlouhodobý majetek 91 288 129 277 134 360 155 342 153 220 

Dlouhodobý nehmotný majetek 912 662 1 247 1 799 1 050 

Software 535 366 1 032 1 650 969 

Ocenitelná práva 272 213 154 109 63 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 105 83 61 40 18 

Dlouhodobý hmotný majetek 89 336 128 575 133 036 153 543 150 170 

Pozemky 8 134 6 856 6 856 6 856 6 856 

Stavby 62 667 59 653 96 369 107 741 108 989 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 15 934 11 258 26 252 33 908 32 244 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 601 48 209 3 519 5 038 1 961 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 2 599 67 0 120 

Dlouhodobý finanční majetek 1 040 40 50 0 2 000 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 40 40 50 0 2 000 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 1 000 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 158 281 182 637 253 972 301 777 257 199 

Zásoby 54 956 74 957 58 244 128 195 62 573 

Materiál 0 0 0 12 111 6 156 

Nedokončená výroba a polotovary 142 20 495 3 855 64 069 16 061 

Zboží 54 718 53 668 54 133 51 420 39 738 

Poskytnuté zálohy na zásoby 96 794 256 595 618 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 51 069 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 51 069 

Krátkodobé pohledávky 93 419 94 424 177 373 160 917 136 003 

Pohledávky z obchodních vztahů 79 849 80 845 142 400 141 522 127 088 

Stát - daňové pohledávky 3 236 4 167 18 484 1 240 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 10 268 9 318 16 425 8 114 7 724 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 64 0 

Jiné pohledávky 66 97 64 9 977 1 191 

Krátkodobý finanční majetek 9 906 13 256 18 335 12 665 7 554 

Peníze 2 999 3 152 5 952 8 248 718 

Účty v bankách 6 907 10 104 12 403 4 417 6 836 

Časové rozlišení 6 163 1023 918 1 105 610 

Náklady příštích období 6 163 1023 918 846 610 

Příjmy příštích období 0 0 0 259 0 
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PASIVA  2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 255 732 312 937 389 250 458 224 411 029 

Vlastní kapitál 87 929 88 094 120 212 121 362 112 821 

Základní kapitál 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Základní kapitál 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Kapitálové fondy 140 140 500 500 500 

Oceňovací rozdíly z přecenění majteku a závazků -360 -360 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací 

500 500 500 500 500 

Fondy ze zisku 758 758 758 758 2 500 

Rezervní fond 758 758 758 758 2 500 

Výsledek hospodaření minulých let 30 663 37 033 37 190 68 889 58 732 

Nerozdělený zisk minulých let 30 663 37 033 37 190 68 889 59 362 

Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 -630 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  6 368 163 31 764 1 215 1 089 

Cizí zdorje 167 803 223 646 260 251 336 862 297 932 

Rezervy 5 597 1 086 0 0 1 000 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 1 086 0 0 0 

Ostatní rezervy 5 597 0 0 0 1 000 

Dlouhodobé závazky 1 173 1 372 2 008 10 620 10 588 

Závazky z obchodních vztahů 88 37 0 0 0 

Závazky ke společníkům 0 0 0 6 253 6 253 

Odložený daňový závazek 1 085 1 335 2 008 4 367 4 335 

Krátkodobé závazky 82 215 132 051 126 861 144 490 114 834 

Závazky z obchodních vztahů 66 948 105 342 90 023 129 420 101 479 

Závazky ke společníkům 6 835 6 253 6 253 119 107 

Závazky k zaměstnancům 2 935 3 036 3 656 3 674 3 848 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

1 530 1 805 2 184 2 229 2 279 

Stát - daňové závazky a dotace 2 987 668 8 706 792 637 

Krátkodobé přijaté zálohy 29 14 020 7 302 541 5 297 

Dohadné účty pasivní 876 898 8 709 7 715 1 187 

Jiné závazky 75 29 28 0 0 

Bankovní úvěry a vypomoci 78 818 89 137 131 382 181 752 171 510 

Bankovní úvěry dlouhodobé 25 318 32 028 64 669 84 300 74 389 

Krátkodobé bankovní úvěry 53 500 57 109 66 713 97 452 97 121 

Časové rozlišení 0 1 197 8 787 0 276 

Výdaje příštích období 0 1 197 0 0 6 

Výnosy příštích období 0 0 8 787 0 270 
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Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty společnosti KOMA – Industry s.r.o. 2009-2013 (v tis. Kč) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 238 123 265 210 311 492 326 752 332 706 

Náklady vynaložené na prodej zboží 185 677 211 215 248 106 242 781 243 807 

Obchodní marže 53 446 53 995 63 386 83 971 88 899 

Výkony 146 882 125 101 162 039 194 503 147 285 

Tržby za prodej výrobků a služeb 148 731 104 644 178 187 134 026 193 720 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 849 20 354 -16 625 60 222 -47 089 

Aktivace 0 103 477 255 654 

Výkonová spotřeba 120 969 104 424 117 296 195 021 142 559 

Přidaná hodnota 78 359 74 672 108 129 83 453 93 625 

Osobní náklady 58 975 65 198 76 967 79 582 79 529 

Daně a poplatky 299 221 63 412 355 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majteku 7 506 7 315 8 533 7 427 9 030 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 266 0 93 1 459 4 623 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majteku a 

materiálu 

0 0 0 1 982 3 509 

Změna stavu rezerv a opravných položek 990 -4 511 -757 76 2 881 

Ostatní provozní výnosy 2 673 2 423 4 714 4 128 7 645 

Ostatní provozní náklady 1 343 3 066 2 693 2 929 3 773 

Provozní výsledek hospodaření 12 185 5 806 25 437 -3 368 6 816 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1 500 0 16 080 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 374 0 1 709 0 0 

Výnosové úroky 29 8 8 39 10 

Nákladové úroky 3 162 2 428 3 538 3 428 3 741 

Ostatní finanční výnosy 3 301 1 149 2 829 2 384 2 053 

Ostatní finanční náklady 5 077 3 608 3 833 3 463 4 331 

Převod finančních výnosů 0 0 0 2  681 18 333 

Převod finančních nákladů 0 0 0 2 470 18 083 

Finanční výsledek hospodaření -3 783 -4 879 9 837 -4 257 -5 759 

Daň z příjmu za běžnou činnost 2 034 764 3 510 2 360 -32 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6 368 163 31 764 -9 986 1 089 

Mimořádné výnosy 0 0 0 11 200 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 11 200 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 6 368 163 31 764 1 215 1 089 

Výsledek hospodaření před zdaněním 8 402 927 35 274 3 575 1 057 

 


