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1 Úvod 

Aplikace finanční analýzy je v dnešní době u většiny podniků samozřejmostí. Jejím 

využitím se firmy mohou poučit z minulosti a vyvarovat se chyb v budoucnosti. Jedná se 

o nutný nástroj k efektivnímu řízení firmy. Co platí u velkých firem, nemusí být ale platné 

u firem malých. Malé podniky nestaví svoji strategii na podrobných analýzách, řídí se 

většinou selským rozumem a zkušenostmi. Jedním takovým podnikem je i Opravárenský 

závod MSA, s.r.o. v Dolním Benešově. Důvodem výběru právě této firmy je pokusit se 

aplikovat teoretické znalosti získané během studia a samostudia a pokusit se provést 

finanční analýzu ve firmě, ve které se podobné analýzy neprovádějí. Cílem je i tak 

prosperující firmě pomoci v jejím dalším růstu.  

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část je zaměřena na 

popis metodiky finanční analýzy. Je zde objasněn pojem finanční analýza jako taková, 

jsou vymezeni uživatelé finanční analýzy a zdroje dat, potřebné k sestavení této analýzy 

a stručný přehled dělení analýzy. Následně jsou uvedeny metody a techniky. Jako první 

bude popsána analýza stavových ukazatelů, konkrétně vertikální a horizontální analýza, 

následovat bude popis analýzy poměrové. Pro tuto práci byly vybrány ukazatele likvidity, 

zadluženosti, rentability, aktivity a produktivity práce.  K důkladnějšímu odhalení vlivů, 

působících na rentabilitu firmy, bude aplikována i jedna metoda sloužící k analýze 

soustav ukazatelů, a tedy rozklad ukazatele ROE- rentability vlastního kapitálu. 

Teoretická část odhalí, jak tuto metodu aplikovat. Další podkapitola bude věnována 

bankrotnímu modelu, který vytvořili manželé Neumaierovi, pojmenovali jej indexem 

IN05. V teoretické části bude uveden výpočet a klíčová tabulka, která odhalí, jestli nemá 

podnik problémy s bankrotem. Poslední část se zabývá analýzou SWOT, která poukazuje 

na silné a slabé stránky podniku a na jeho příležitosti a hrozby. Ke každé metodě či 

technice je uveden popis a vzorec pro výpočet, který bude aplikován ve druhé části.  

Před aplikací vybraných metod bude ještě provedena charakteristika vybraného 

podniku, budou uvedeny jeho hlavní aktivity, cíle a strategie a také organizační struktura.  

Druhá část práce je zaměřena na praktickou aplikaci výše zmíněných metod a technik. 

Zdrojem dat pro analýzu budou účetní výkazy a přílohy k účetním závěrkám dané firmy. 

Finanční analýza bude provedena za pět po sobě následujících let, a sice od roku 2010 do 

roku 2014. Bude provedena vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

a rozvahy. Při aplikaci poměrové analýzy bude vybráno vždy několik ukazatelů 

v jednotlivých oblastech likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a produktivity práce. 
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Následovat bude podrobné rozložení ukazatele ROE podle Du Pontova rozkladu. Další 

část bude zaměřena na aplikaci indexu IN05 a jako poslední metoda bude použita analýza 

SWOT. V závěru této části bude provedeno celkové shrnutí nejvýznamnějších událostí  

a budou navržena doporučení, která by mohla podniku pomoci při rozhodování o firmě 

do budoucnosti. 

 Potřebné výkazy a tabulky, které slouží k provedení této analýzy, budou uvedeny 

v příloze. Poslední kapitola této práce je určena ke shrnutí a závěru.  
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2 Popis metodiky finanční analýzy 

V této kapitole budou vysvětlena teoretická východiska finanční analýzy. Bude zde 

vysvětlen pojem finanční analýza, komu může finanční analýza sloužit a jakým způsobem 

ji lze rozdělovat, dále budou uvedeny zdroje informací pro finanční analýzu, bude 

vysvětleno několik vybraných metod a technik finanční analýzy a závěrem bude 

charakterizována SWOT analýza. 

 

2.1 Finanční analýza 

První zmínky o finanční analýze pocházejí ze Spojených států amerických, její vznik 

je zřejmě stejně starý jako vznik peněz. Na počátku se jednalo spíše o teoretické práce, 

s praxí se začaly spojovat až o několik desítek let později. Největší význam na změnu 

struktury analýzy mělo období, ve kterém se začaly využívat počítače. Závěrem finanční 

analýzy byly dříve absolutní změny v účetních výsledcích, později se staly zdrojem 

informací výkazy- rozvaha a výkaz zisku a ztráty, díky kterým se dala zjistit úvěrová 

schopnost podniků (Růčková, 2011). Ve spise Bilance akciových společností, který 

sepsal prof. dr. Pazourek roku 1906 1, se objevuje pojem analýza bilanční poprvé na území 

České republiky. Tento pojem se používal před druhou světovou válkou, po válce se začal 

objevovat pojem finanční analýza, ale hojně se používá až po roce 1989.  

Existuje několik způsobů, jak by se dala finanční analýza definovat, ale jak tvrdí 

Růčková (2011, s. 9): „V zásadě nejvýstižnější definicí je však ta, která říká, že finanční 

analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především 

v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.“ Díky finanční analýze 

máme možnost zhodnotit, jak se firma vyvíjela, ale také díky ní můžeme uskutečnit 

plánování- krátkodobé i strategické, dlouhodobé plánování. Znalost finanční situace 

firmy pomáhá manažerům při rozhodování, například v případě získávání finančních 

zdrojů, při alokaci volných peněžních prostředků, při stanovení optimální kapitálové 

struktury, při poskytování úvěru nebo při rozdělování zisku (Knápková, 2013). V zemích 

                                                             
1 ZLATÝ FOND ČESKÉHO EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ. Josef Pazourek [online]. 

[cit. 2016-04-23]. Dostupné z: https://www.econlib.cz/zlatyfond/html/aut_pazourek.htm 
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s rozvinutou tržní ekonomikou má finanční analýza dlouhodobou tradici a je nedílnou 

součástí podnikového řízení (Růčková, 2011). 

 

2.1.1 Uživatelé finanční analýzy 

Uživatelé, pro které bude finanční analýza vytvořena, musí ještě před zahájením 

zpracování jasně definovat cíle, ke kterým hodlají danou analýzou dospět. Poté se podle 

těchto cílů stanoví taková metoda, která bude odpovídat jak z hlediska časové, tak 

finanční náročnosti. Jako hlavní cílové skupiny lze určit management, vlastníky a věřitele. 

Management sleduje především platební schopnost podniku, zajímá se o strukturu zdrojů 

a finanční nezávislost podniku, je pro něj také důležité sledovat ziskovost, protože 

management se za své jednání zodpovídá vlastníkům firmy. Sleduje se také likvidita, 

která rozhoduje o realizaci obchodně- úvěrové politiky ve vztahu jak k věřitelům, tak 

k dodavatelům. Vlastníky nebo invertory zajímá, jestli jsou jimi vložené prostředky 

zhodnocovány a využívány. Jejich základním cílem je maximalizace tržní hodnoty 

vlastního kapitálu firmy, zajímají se o vývoj tržních ukazatelů, o ukazatele ziskovosti a o 

vztah mezi peněžními toky a dlouhodobými závazky. Věřitelem může být banka, jakožto 

dlouhodobý věřitel, nebo krátkodobý věřitel. Banka se zajímá o dlouhodobou likviditu 

podniku, dlouhodobé hodnocení ziskovosti, schopnost tvorby finančních prostředků a 

stabilitu jejich toků. Krátkodobé věřitele zajímá platební schopnost, struktura oběžných 

aktiv a krátkodobých závazků a průběh peněžních toků. Obě skupiny věřitelů usilují o 

vrácení finančních prostředků a musí brát v úvahu riziko nesplacení, které se odrazí 

v ceně poskytnutých finančních prostředků. Jako další cílové skupiny je možno uvést 

například dodavatele, konkurenty, zaměstnance, veřejnost nebo stát a jeho orgány 

(Růčková, 2011). 

 

2.1.2 Rozdělení finanční analýzy 

Způsobů, jak rozčlenit finanční analýzu, existuje mnoho. V této části bude popsáno 

rozdělení finanční analýzy podle objektu zkoumání.  

Mezinárodní analýza je analýzou nadnárodního charakteru, která je důležitá pro 

firmy, které pracují v mezinárodních vztazích. Tyto analýzy zpracovávají specializované 

instituce, které se zabývají hodnocením jednotlivých ekonomik, tzv. ratingem nebo 

hodnocením firem. U hlubších analýz může být nevýhodou zpoždění, které se pohybuje 

okolo dvou let, ratingové hodnocení je získáváno průběžně. Mezi informační zdroje lze 
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uvést Ministerstvo financí, kde je možné nalézt ratingové hodnocení České republiky, 

velmi využívané jsou také ratingové společnosti.  

Analýza národního hospodářství je prováděna organizačními složkami podniku nebo 

specializovanými institucemi. Tato analýza je zdrojem externích informací a prezentuje 

vnější prostředí firmy. Tyto analýzy jsou obvykle přebírány uživateli pro analýzy svých 

společností. K datům národního hospodářství patří míra ekonomického růstu, míra 

inflace, míra nezaměstnanosti, úroková míra, vývoj cen a úrokových měr, vývoj 

devizových kurzů a měnové politiky České národní banky.  

Analýza odvětví je podstatná pro srovnávání firem. V této analýze lze zkoumat 

odbytové možnosti, stav nasycenosti trhu- domácího i zahraničního, importní náročnost, 

citlivost na technologické změny nebo politická opatření a další. Nevýhodou této analýzy 

je zpoždění okolo jednoho a půl roku a také to, že tato analýza je zpracovávána pro firmy 

nad sto zaměstnanců. 

Analýza podniků a společností se zaměřuje na stav společnosti a na její budoucí 

vývoj, může se provádět analýza kvantitativní i kvalitativní. V rámci jedné společnosti se 

provádí časové srovnání, musí se ale sledovat, zda nedošlo v daném období k zásadním 

změnám, které by mohly časové srovnání ovlivnit (Růčková, 2011). 

 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita provedení finanční analýzy je závislá na použitých vstupních informacích, 

měly by být kvalitní a komplexní. Je totiž nutné podchytit všechna data, která by mohla 

zkreslit výsledky analýzy. Zdroje informací lze rozdělit na dvě skupiny- externí a interní 

informace. Mezi interní informace patří data z účetní závěrky, jedná se o finanční výkazy- 

rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow, dále údaje z vnitropodnikového 

účetnictví, směrnice podniku, podnikové statistiky, podklady z úseku mezd a práce a 

nefinanční informace. Externí informace se netýkají jen samotného podniku, ale i jeho 

okolí. Patří zde informace z analýz mezinárodních, národních, odvětvových a také 

informace z oficiálních statistik, burzovní informace nebo výroční zprávy (Knápková, 

2013, Dluhošová, 2010). 

 

2.2.1 Rozvaha 

Jedním z nejdůležitějších zdrojů informací, který slouží k sestavení finanční analýzy, 

je rozvaha. Jedná se o základní účetní výkaz, ze kterého lze vyčíst, jakým majetkem 
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podnik disponuje a z jakých zdrojů je tento majetek financován. Rozvaha se sestavuje 

k určitému datu a vždy musí platit, že suma aktiv bude rovna sumě pasiv (Knápková, 

2013). Aktiva neboli majetková struktura firmy se člení podle doby upotřebitelnosti, tedy 

podle likvidity v pořadí od nejméně likvidního po nejvíce likvidní majetek (Růčková, 

2011). První položkou v rozvaze na straně aktiv jsou pohledávky za upsaný základní 

kapitál, tato položka bývá často nulová a zachycuje stav nesplacených akcií nebo podílů, 

jedná se tedy o pohledávky za upisovateli. Další položkou je dlouhodobý majetek, který 

je dále členěn na hmotný, nehmotný a finanční, tento majetek slouží podniku déle než 

jeden rok a postupně se opotřebovává. Výše oprávek u hmotného a nehmotného majetku 

je v rozvaze zachycena ve sloupečku korekce (Knápková, 2013). Následující položkou je 

oběžný majetek, jehož doba vázanosti ve výrobním procesu je kratší než jeden rok. Tato 

krátkodobá část majetku je rychle převoditelná na peníze a je nutné ji udržovat v určité 

výši. Mezi oběžná aktiva patří zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Poslední položkou na straně aktiv jsou ostatní aktiva, která obsahují položky časového 

rozlišení. Strana pasiv je členěna dle vlastnictví zdrojů financování a to na vlastní zdroje 

a cizí zdroje. Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, fondy 

ze zisku, výsledkem hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běžného 

účetního období. Cizí zdroje tvoří rezervy a závazky- krátkodobé i dlouhodobé. Poslední 

položkou na straně pasiv je časové rozlišení (Dluhošová, 2010). 

 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Tento finanční výkaz slouží jako přehled o nákladech, výnosech a výsledku 

hospodaření za určité období. Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby výrobních 

činitelů, výnosy představují peněžní částky, které podnik obdržel ze svých činností. 

Náklady a výnosy jsou rozděleny podle podnikatelských aktivit, se kterými se pojí na 

provozní, finanční a mimořádné aktivity. Rozdílem mezi výnosy a náklady se zjišťuje 

výsledek hospodaření za jednotlivé činnosti. Výsledek hospodaření za běžnou činnost je 

součtem výsledku hospodaření z provozní a finanční činnosti, který je snížený o daň 

z běžné činnosti a jeho výsledek nám říká, zda je podnik ztrátový či ziskový (Růčková, 

2011, Dluhošová, 2010). Provozní výsledek hospodaření zobrazuje, jak si podnik vedl ve 

své hlavní výdělečné činnosti, výsledek hospodaření z finanční činnosti je závislý na 

finančních operacích firmy a na způsobu financování, mimořádný výsledek hospodaření 
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se odvíjí od nepravidelných a také neočekávaných operací (Dluhošová, 2010, Knápková, 

2013). 

 

2.2.3 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků 

Tento výkaz se také nazývá výkaz cash flow, účelem tohoto výkazu je přehled o 

peněžních tocích v průběhu účetního období. Peněžními toky se rozumí příjmy a výdaje 

peněžních prostředků a ekvivalentů. Výkaz cash flow se rozděluje na tři části- provozní, 

investiční a finanční činnost. V části týkající se provozní činnosti se zjišťuje, do jaké míry 

odpovídá výsledek hospodaření za běžnou činnost skutečně vydělaným penězům a 

zjišťuje, jak změny pracovního kapitálu ovlivňují tvorbu peněz. Cash flow z investiční 

činnosti je rozdílem mezi příjmy z prodeje investičního majetku a výdaji, které se týkají 

pořízení investičního majetku. V poslední finanční oblasti se hodnotí vnější financování, 

například pohyb dlouhodobého kapitálu. Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků 

lze sestavovat přímou nebo nepřímou metodou (Růčková, 2011). 

 

2.2.4 Příloha k účetní závěrce 

Důležité informace při tvorbě finanční analýzy je možné nalézt v příloze účetní 

závěrky. Vyhláškou č. 500/2002 Sb. jsou vymezeny informace, které se mají v příloze 

objevit. Příloha obsahuje například informace o fyzických a právnických osobách, které 

mají podstatný vliv na účetní jednotku, zapisují se zde změny provedené v minulém 

období, organizační struktura firmy, průměrný počet zaměstnanců, výše osobních 

nákladů, výše půjček a úvěrů, informace o obecných účetních zásadách, o použitých 

metodách v účetnictví, způsobech oceňování a odepisování (Knápková, 2013). 

 

2.2.5 Vzájemná provázanost mezi účetními výkazy 

Mezi uvedenými výkazy existuje jistá provázanost, které je zobrazena na obrázku 

č.  2.1. Základním výkazem je rozvaha, která zobrazuje majetkovou a finanční strukturu, 

důležitým zdrojem financování je výsledek hospodaření, který je převzatý z výkazu zisku 

a ztráty a je součástí vlastních zdrojů. Majetkovou část rozvahy tvoří peníze v části 

oběžná aktiva, tento údaj je převzatý z výkazu cash flow, jedná se o konečný stav peněz 

(Knápková, 2013). 
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Obr. 2.1: Provázanost účetních výkazů 2 

 

2.3 Elementární metody a techniky finanční analýzy 

Finanční analýza využívá dvě skupiny metod, jsou jimi metody elementární a vyšší. 

Vyšší metody jsou náročné a k jejich aplikaci je zapotřebí počítačový software. Nejsou 

v praxi běžně používány, zabývají se jimi specializované firmy. Elementární metody lze 

rozdělit do několika skupin. Mezi elementární metody patří analýza stavových ukazatelů, 

analýza rozdílových a tokových ukazatelů, poměrová analýza a analýza soustav 

ukazatelů. Následně budou vysvětleny některé metody, které budou v této práci dále 

aplikovány (Růčková, 2011). 

 

2.3.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů nebo také absolutních ukazatelů je analýzou majetkové 

a finanční struktury, nástroji této analýzy jsou vertikální a horizontální analýza, které 

budou níže popsány (Knápková, 2013). 

 

2.3.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza nebo také analýza trendů sleduje vývoj dané veličiny v určitém 

časovém období. Výsledek meziročních změn je možné interpretovat jako rozdíl mezi 

dvěma danými veličinami nebo jako procentuální změnu. Viz vzorce 2.1, 2.2. 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1   (2.1) 

                                                             
2  ÚČETNÍ KAVÁRNA. Účetní závěrka dokončení. [online]. 2012 [cit. 2016-04-23]. 

Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d37072v46966-ucetni-

zaverka-dokonceni/?search_query=$index=22 
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𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑈𝑡−𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
    (2.2) 

Ut- hodnota ukazatele, t- běžný rok, t-1- předcházející rok 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 73) 

 

2.3.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje procentuální podíl jednotlivých položek k dané 

základně, která představuje 100%. U rozvahy se vyjadřuje základna jako výše aktiv nebo 

pasiv, u výkazu zisku a ztráty je to velikost výnosů nebo nákladů (Knápková, 2013). Viz 

vzorec 2.3. 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =
𝑈𝑖

∑ 𝑈𝑖
    (2.3) 

 

Ui- hodnota dílčího ukazatele, ∑ Ui- velikost absolutního ukazatele 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 74) 

 

2.3.2 Analýza poměrovými ukazateli 

„ Postupy poměrové analýzy se nejčastěji shrnují do několika skupin ukazatelů. 

Hovoříme o soustavě ukazatelů. Je tomu tak proto, že podnik je složitým organismem, 

k jehož charakteristice finanční situace nevystačíme jen s jedním ukazatelem. Je zřejmé, 

že k tomu, aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí být nejen rentabilní, tj. přinášet 

vlastníkům užitek, ale i likvidní a přiměřeně zadlužený. „ (Kislingerová, 2005, s. 31) 

Analýza poměrovými ukazateli dává do poměru jednotlivé položky z účetních 

výkazů (Růčková, 2011). Ukazatele jsou uspořádány buď do soustavy paralelní, nebo do 

soustavy pyramidové. Paralelní soustava vytváří bloky ukazatelů, které souvisí s určitou 

oblastí ve firmě, např. zadluženost, všechny charakteristiky jsou vnímány jako 

rovnocenné. Podstatou této soustavy je přiměřený vztah mezi rentabilitou, zadlužeností a 

likviditou. Podstatou pyramidové soustavy je rozklad vrcholového ukazatele a zjištění 

příčiny jeho změny, způsobené dílčími ukazateli, zjišťuje se také intenzita působení 

jednotlivých činitelů (Kislingerová, 2010). V této části budou dále popsány vybrané 

ukazatele poměrové analýzy- ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a 

produktivity práce. 
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2.3.2.1 Ukazatele likvidity 

Podmínkou existence podniku je nejen rentabilita, ale také schopnost hradit své 

potřeby. Je nutné určit, jaká úroveň likvidity a rentability je pro podnik výhodná, neboť 

tyto dvě veličiny jsou v přímém rozporu. Podnik je likvidní v případě, kdy má vázány 

určité prostředky v krátkodobých aktivech, pohledávkách, zásobách nebo na účtu. S touto 

oblastí se váže několik důležitých pojmů, jsou jimi: solventnost, likvidita a likvidnost. 

Solventnost je podle Kislingerové (2010) schopnost podniku platit včas, v požadované 

výši a na požadovaném místě všechny splatné závazky. Likvidita vyjadřuje schopnost 

společnosti přeměnit svůj majetek na peněžní prostředky a krýt jím včas, v požadované 

podobě a na požadovaném místě všechny splatné závazky. Likvidnost vyjadřuje, jaká je 

obtížnost transformace majetku v peněžní prostředky, vyjadřuje rychlost přeměny. Výše 

likvidity a její řízení je součástí strategie firmy, je však důležité brát v úvahu, že 

krátkodobý majetek nevytváří žádný zisk, ale váže v sobě kapitál. Z tohoto důvodu je 

nutné nalézt takovou úroveň likvidity, která neohrozí existenci firmy (Kislingerová, 

2010). V textu budou dále vymezeny některé ukazatele, které souvisí s likviditou 

společnosti.  

 

Ukazatel celkové likvidity- Current Ratio 

 

Tento ukazatel dává do poměru oběžná aktiva, které představují potenciální peněžní 

prostředky s krátkodobými závazky. Trend ukazatele je stabilní, jako ideální se považuje 

hodnota v rozmezí 1,5- 2,5. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že ne všechna aktiva je 

možné převést na hotovost, například z důvodu nepoužitelnosti zásob. Ukazatel CL je 

také ovlivněn metodou ocenění zásob. Jedná se o ukazatel stavový, a proto je vhodné 

poměřovat vývoj výsledků v čase (Dluhošová, 2010). 

 

𝐶𝐿 =
𝑂𝐴

𝐾𝑟.𝑍.
     (2.4)  

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 82) 
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Ukazatel pohotové likvidity- Quick Ratio- Acid Test Ratio 

 

Ukazatel pohotové likvidity eliminuje nedostatky předcházejícího ukazatele. Od 

oběžných aktiv jsou odečteny zásoby, což způsobí, že čitatel nyní vyjadřuje jen pohotové 

prostředky. Doporučuje se také odečíst od čitatele nedobytné pohledávky a pohledávky, 

které jsou po lhůtě splatnosti. Ideální hodnota ukazatele je v rozmezí od 1,0- 1,5, ale 

musíme brát v úvahu, že ne pro každý podnik je ideální stejná hodnota.  Trend tohoto 

ukazatele je rostoucí, to znamená, že růst hodnoty v čase signalizuje zlepšení platební a 

finanční situace (Dluhošová, 2010). 

 

𝑃𝐿 =
𝑂𝐴−𝑧á𝑠.

𝐾𝑟.𝑍.
     (2.5) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 83) 

 

Ukazatel okamžité likvidity- Cash Ratio 

 

Ukazatel okamžité likvidity nebo také pokladní likvidity dává do poměru 

nejlikvidnější prostředky, např. peníze v hotovosti nebo na účtech, šeky, směnky nebo 

určité druhy cenných papírů. Trend ukazatele je rostoucí. Tento ukazatel není příliš 

stabilní, měl by se tedy využívat jako doplňkový (Dluhošová, 2010). Ideální hodnota 

tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 0,2-0,5, vyšší hodnota vypovídá o neefektivním 

využívání finančních prostředků (Knápková, 2013). 

 

𝑂𝐿 =
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑃𝑃

𝐾𝑟.𝑍.
    (2.6) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 83) 

 

Podíl pohledávek na OA 

 

Tento ukazatel struktury oběžných aktiv je doplňkovým ukazatelem k ukazatelům 

likvidity. Trend tohoto ukazatele je klesající v případě velkého objemu nedobytných 

pohledávek nebo pohledávek po lhůtě splatnosti. Pokud jsou pohledávky spláceny 

odběrateli pravidelně, je pozitivní, pokud ukazatel roste (Dluhošová, 2010). 
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𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑛𝑎 𝑂𝐴 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑂𝐴
  (2.7) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 84) 

 

Podíl zásob na OA 

 

Zásoby představují nejméně likvidní položku oběžného majetku. Tento ukazatel by 

proto neměl být příliš vysoký, jeho hodnota se ale odvíjí od potřeb jednotlivých 

společností. Zásoby musí zajišťovat plynulost výroby. Trend je stabilní (Dluhošová, 

2010). 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑧á𝑠. 𝑛𝑎 𝑂𝐴 =
𝑍á𝑠.

𝑂𝐴
    (2.8) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 84) 

 

Mezi poměrové ukazatele likvidity dále patří ukazatel podkapitalizování a 

překapitalizování nebo poměrový ukazatel likvidity. Likviditu lze také počítat pomocí 

rozdílových ukazatelů, např. čistý pracovní kapitál. Některé ukazatele jsou sestaveny na 

bázi cash flow (Dluhošová, 2010). 

 

2.3.2.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability představují poměr zisku k dané základně. Výsledky lze 

prezentovat obdobně, protože všechny ukazatele rentability udávají, kolik korun zisku 

připadá na jednu korunu základny (Kislingerová, 2010). Vzorce těchto ukazatelů se 

v praxi liší podle toho, s jakým ziskem se v čitateli počítá. V následujících vzorcích se 

setkáme se ziskem před úhradou daní a úroků- EBIT a čistým ziskem neboli ziskem po 

zdanění- EAT (Dluhošová, 2010). 

 

Ukazatel rentabilita aktiv- Return on Assets 

 

Ukazatel rentability aktiv bývá označován jako klíčové měřítko rentability. 

Nerozlišuje totiž aktiva podle toho, z jakých zdrojů byla kryta, ale počítá s jejich 

celkovým objemem. Trend ukazatele je rostoucí. Viz. následující vzorec 2.9 (Dluhošová, 

2010). 



 

17 
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
     (2.9) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 80) 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu- Return on Equity 

 

Ukazatel ROE udává rentabilitu vlastních zdrojů. Nárůst ukazatele je možný 

v případě většího vytvořeného zisku, poklesu úrokové míry nebo snížení vlastního 

kapitálu. Trend je rostoucí (Dluhošová, 2010). 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
     (2.10) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 81) 

 

Ukazatel rentability tržeb- Return on Sales  

 

Trend tohoto ukazatele je rostoucí, jeho vysoká úroveň je znakem nadprůměrné 

firmy, střední úroveň značí dobrou práci managementu a dobrou pověst firmy a nízká 

úroveň znamená, že je firma chybně řízena. Ukazatel ROS je vhodný pro mezipodnikové 

srovnání a srovnávání v čase (Dluhošová, 2010). 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇
 (2.11)  

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 82) 

 

2.3.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znamená, že společnost používá ke krytí svých aktiv cizí zdroje. 

Používání jen vlastních zdrojů by totiž znamenalo snížení výnosnosti vlastního kapitálu. 

Důvodem používání cizích zdrojů je nižší cena oproti vlastnímu kapitálu. Tento jev se 

označuje jako daňový štít a jeho podstatou je možnost připsat k daňově uznatelným 

nákladům úrokové náklady, to má za následek snížení zisku, a tím snížení základu daně. 

Výši ukazatelů zadluženosti ovlivňují daně, typ aktiv, riziko a stupeň volnosti podniku 

(Kislingerová, 2010). 
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Ukazatel věřitelského rizika- Debt Ratio 

 

Tento ukazatel se také označuje jako celková zadluženost a představuje podíl 

celkových dluhů k celkovému majetku. S vyšší hodnotou tohoto ukazatele se zvyšuje i 

riziko pro věřitele. Trend tohoto ukazatele je klesající (Dluhošová, 2010). 

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘. 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝐶𝐾

𝐴
  (2.12) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 78) 

 

Z celkové zadluženosti vycházejí následující ukazatele, viz vzorce 2.13 a 2.14, oba 

ukazatele mají trend klesající.  

 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti 

𝐷𝑙. 𝑧𝑎𝑑𝑙. =
𝐶𝐾 𝑑𝑙.

𝐴
     (2.13) 

 

Ukazatel běžné zadluženosti 

𝐵ěž. 𝑧𝑎𝑑𝑙. =
𝐶𝐾 𝑘𝑟.

𝐴
    (2.14) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 79) 

 

Ukazatel podílu VK na A- Equity Ratio 

 

Tento ukazatel udává do jaké míry je podnik schopen krýt majetek vlastními zdroji, 

jaká je jeho finanční samostatnost- charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu. Trend 

je rostoucí, ale příliš vysoký výsledek ukazatele může znamenat snížení výnosnosti 

vložených prostředků.  

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑉𝐾 𝑛𝑎 𝐴 =
𝑉𝐾

𝐴
    (2.15) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 77) 
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Ukazatel zadluženosti VK- Debt/Equity Ratio 

 

Trend tohoto ukazatele je klesající, optimální úroveň zadluženosti vlastního kapitálu 

by se měla pohybovat okolo 80-120%.  Tento ukazatel je závislý na postoji vlastníků 

k riziku a na stupni vývoje společnosti (Dluhošová, 2010). 

 

𝑍𝑎𝑑𝑙. 𝑉𝐾 =
𝐶𝐾

𝑉𝐾
     (2.16) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 79) 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Tímto ukazatelem je vyjádřeno, kolikrát provozní zisk pokryje úroky. Čím vyšší tento 

ukazatel je, tím je to pro firmu lepší (Dluhošová, 2010). 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
    (2.17) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 79) 

 

2.3.2.4 Ukazatele aktivity 

„Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud jich 

má příliš mnoho, vznikají mu zbytečné náklady, což negativně působí na tvorbu zisku, 

v opačném případě má nedostatečné výrobní kapacity, v důsledku čehož přichází o možné 

tržby„ (Rejnuš, 2014, s. 276). Jak tvrdí Rejnuš (2014) tyto ukazatele lze počítat jak pro 

aktiva celková, tak pro jednotlivé druhy, např. zásoby. Výpočtem těchto ukazatelů 

zjistíme, jaký objem aktiv podnik potřeboval k zajištění daného objemu tržeb 

(Kislingerová, 2010). 

 

Obrátka celkových A 

 

Tento ukazatel měří rychlost obratu aktiv za rok. Trend je rostoucí, to znamená, čím 

vyšší hodnoty bude dosahovat, tím lépe podnik využívá svůj majetek (Dluhošová, 2010). 

 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘. 𝐴 =
𝑇

𝐴
    (2.18) 
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Zdroj: Dluhošová (2010, s. 86) 

 

Doba obratu A 

Tento ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou se aktiva přemění na tržby. Trend je 

klesající. Ukazatel je ovlivněn výší fixních aktiv a dynamikou tržeb (Dluhošová, 2010). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢  𝐴 =
𝐴 ∙ 360

𝑇
   (2.19) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 86) 

 

Doba obratu zásob 

 

Pomocí tohoto ukazatele lze sledovat úroveň provozního řízení. Trend je klesající, 

ale je vhodné udržovat hodnotu tohoto ukazatele ve zdůvodněné výši (Dluhošová, 2010). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠. =
𝑧á𝑠.  ∙ 360

𝑇
   (2.20) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 87) 

 

Doba obratu pohledávek 

 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, za jak dlouhou dobu jsou v průměru placeny 

faktury odběrateli. Trend je klesající. V případě překračování doby splatnosti se 

doporučuje prověřit platební kázeň odběratelů (Dluhošová, 2010). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙. =
𝑝𝑜ℎ𝑙.  ∙ 360

𝑇
   (2.21) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 87) 

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vypovídá o platební disciplíně podniku ve vztahu k dodavatelům, 

udává počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. Trend je stabilní 

(Dluhošová, 2010). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣. =
𝑧á𝑣.  ∙ 360

𝑇
   (2.22) 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 87) 

 

2.3.2.5 Ukazatele produktivity práce 

Ukazatele produktivity práce sledují vztah mezi výkonností podniku a počtem 

zaměstnanců. Hodnota ukazatele představuje velikost přidané hodnoty na jednoho 

zaměstnance. Je možné tento ukazatel porovnávat s průměrnou mzdou, čím nižší je mzda 

a čím vyšší bude ukazatel produktivity, tím větší bude efekt ze zaměstnanců (Scholleová, 

2012). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑃𝐻 =
𝑃𝐻

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚.
  (2.23) 

𝑃𝑟ů𝑚. 𝑚𝑧𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑚. =
𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑁𝑌

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚.
  (2.24) 

 

Zdroj: Scholleová (2012, s. 184) 

 

2.3.3 Analýza soustav ukazatelů 

V této části budou objasněny analýzy soustav ukazatelů, konkrétně pyramidové 

soustavy. Jedná se o soustavu, jejíž podstatou je rozklad vrcholového ukazatele na 

ukazatele dílčí. Tuto soustavu je možné zapsat jako matematickou rovnici, v zásadě se 

využívají dva postupy rozkladu hlavního ukazatele a to aditivní rozklad a multiplikativní 

rozklad. Aditivní rozklad znamená, že se ukazatele budou mezi sebou sčítat nebo odečítat, 

multiplikativní rozklad znamená součin nebo podíl dvou a více ukazatelů. Cílem této 

analýzy je odhalit vzájemné vazby mezi ukazateli a zjistit, jaký vliv má daný dílčí 

ukazatel na ukazatel vrcholový. Jako ukazatele, které obvykle stojí na vrcholku pyramidy, 

bývají ukazatele výkonnosti podniku (Růčková, 2011, Dluhošová, 2010). Následně bude 

proveden rozklad ukazatele ROE- rentability vlastního kapitálu.  

 

2.3.3.1 Du Pontův rozklad 

„Pyramidový rozklad byl poprvé použit v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs 

a dodnes zůstává nejtypičtějším pyramidovým rozkladem. Du Pont rozklad je zaměřen na 

rozklad rentability vlastního kapitálu a na vymezení jednotlivých položek vstupujících do 

tohoto ukazatele„ (Růčková, 2010, s. 71). Na obrázku 2.2 je zobrazen pyramidový 
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rozklad ukazatele ROE. Vztah mezi ukazateli je možno popsat rovnicí, jak již bylo dříve 

řečeno. Rovnice vypadá následovně: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
=

𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
∙

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
∙

𝑇

𝐴
∙

𝐴

𝑉𝐾
,  (2.25) 

 

kde 
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
 je daňová redukce zisku, 

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
 představuje úrokovou redukci zisku, 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
 

představuje provozní rentabilitu, 
𝑇

𝐴
 obrat aktiv a 

𝐴

𝑉𝐾
 je finanční páka.  

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 92) 

 

Z obr. 2.2 je zřejmé, že na vrcholový ukazatel má tedy vliv daňová redukce zisku, jejíž 

zvýšení má pozitivní vliv na ROE, splácení nákladových úroků, které souvisí 

s věřitelským krytím majetku, rentabilita tržeb, přičemž její růst pozitivně ovlivňuje ROE 

a v neposlední řadě také stupeň využití majetku a finanční páka (Dluhošová, 2010, Máče, 

2005). Finanční páka vypovídá o tom, že bude-li firma více využívat cizí zdroje, je možné 

za daných podmínek dosahovat vyšší rentability vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti 

bude pozitivní jen tehdy, bude-li podnik produkovat takový zisk, který pokryje výši 

nákladových úroků (Růčková, 2011). 

 

Obr. 2.2: Rozklad ukazatele ROE 3 

                                                             
3 MANAGEMENTMANIA. Du Pontova analýza [online]. [cit. 2016-04-23]. Dostupné 

z: https://managementmania.com/cs/dupontova-analyza 

https://managementmania.com/cs/dupontova-analyza
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2.3.4 Bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní a bonitní modely, jsou modely, jejichž hlavním úkolem je charakterizovat 

zdraví firmy pomocí jediného čísla. Rozdíl mezi těmito modely spočívá v účelu, ke 

kterému byly vytvořeny. Bankrotní modely informují, zda je firma v blízké době 

ohrožena bankrotem. Tuto skutečnost lze zjistit díky příčinám, které jsou pro bankrot 

typické, např. problémy s běžnou likviditou, s rentabilitou vloženého kapitálu nebo s výší 

pracovního kapitálu. Bonitní modely zařadí podnik do skupiny dobré nebo špatné firmy. 

Je tedy vhodné tyto modely použít v případě, kdy chceme srovnat firmu s ostatními 

firmami v odvětví. Obě tyto skupiny modelů se potýkají s problémem, který spočívá 

v sestavení těchto modelů pro zahraniční podmínky. Existují však i modely, které byly 

sestaveny na základě podmínek v ekonomice české, proto byl pro aplikační část analýzy 

vybrán ukazatel index IN05. 

 

2.3.4.1 Index IN05 

Index IN05 spadá mezi modely IN, které jsou modely bankrotními. Model zpracovali 

manželé Ivan a Inka Neumaierovi. Cílem tohoto modelu je vyhodnotit finanční zdraví 

českých firem na území České republiky (Váchal, 2013). „Jde o výsledek analýzy 24 

významných matematicko- statistických modelů podnikového hodnocení a praktické 

zkušenosti z analýz více než jednoho tisíce českých firem„ (Růčková, 2011, s. 74). Indexů 

IN je několik, prvním indexem byl index IN95- věřitelská varianta, dalším byl index 

s vlastnickou variantou IN99, komplexní variantu zahrnul index IN01 a posledním 

indexem je IN05, což je modifikovaná, komplexní varianta. IN05 se vypočítá podle 

vzorce 2.26. 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∙
𝐴

𝐶𝐾
+ 0,04 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙.ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,21 ∙

𝑇

𝐴
+ 0,09 ∙

𝑂𝐴

𝐶𝐾 𝑘𝑟.
  (2.26) 

Zdroj: Váchal (2013, s. 235) 

 

Vypočtený výsledek se hodnotí podle následující tabulky (2.1). 

Tabulka 2.1 Hodnocení indexem IN05  

Výsledek Hodnocení 

IN05 ∈ <1,6; ∞) Bonitní podnik 

IN05∈ (0,9; 1,6) Šedá zóna 

IN05 ∈ (-∞; 0,9> Bankrotní podnik 

Zdroj: Zpracováno podle Váchal (2013, s. 235) 
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2.4 SWOT analýza 

Tato analýza bude aplikována v této práci jako doplňující analýza podniku. Jedná se 

o analýzu velice využívanou, jelikož je velice jednoduchá a přímočará. V této analýze se 

srovnávají dvě prostředí jak vnitropodnikové, tak vnější. Konkrétněji silné a slabé stránky 

podniku, mezi které patří např. podíl na trhu, loajalita zákazníků, kvalita zboží apod. a 

příležitosti a hrozby z okolí- např. technologie, sociální trendy, ekonomické podmínky 

(Ferrell, 2010). Pro lepší přehlednost je analýza zobrazena v následujícím obrázku 2.3. 

 

 

Obr. 2.3: SWOT analýza 4 

  

                                                             
4 MANAGEMENTMANIA. SWOT analýza [online]. [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/swot-analyza 

 

https://managementmania.com/cs/swot-analyza
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3 Charakteristika vybraného podniku 

3.1 Charakteristika a hlavní aktivity 

V této kapitole bude popsán podnik, ve kterém bude provedena finanční analýza.  

Opravárenský závod MSA, s.r.o. vznikl privatizací strojní a elektroúdržby akciové 

společnosti MSA, a.s. Dolní Benešov k 1. 4. 1995. Od této doby zahájila společnost 

samostatnou podnikatelskou činnost. Společnost Opravárenský závod MSA, s.r.o. byla 

zapsána do obchodního rejstříku 7.  února 1995. Sídlo společnosti je na ulici Hlučínská 

41 v Dolním Benešově. Právní forma účetní jednotky je společnost s ručením omezeným. 

Hlavním výrobním programem společnosti je kovoobráběčství, zámečnictví, instalace a 

oprava elektrických strojů a přístrojů, mechanické opravy strojů a zařízení, montáž 

ocelových konstrukcí, montáž, opravy, údržba a revize elektrických zařízení.  

Vlastníky společnosti jsou: MSA, a.s. – 70%, Jan Bitta- 20%, Marek Pačka- 10%. 

Společnost má dva jednatele, jsou jimi: Marek Pačka a Pavlína Procházková, ve 

společnosti je zaměstnáno 47 osob včetně jednatelů. (Příloha účetní závěrky, 2014) 

 

3.2 Cíl a strategie firmy 

Cílem podnikání společnosti je: 

- v jednotlivých oborech dosáhnout úrovně služeb výrobních podniků 

- kusová výroba 

- výroba přípravků a jednoúčelových strojů 

- výroba atypických zařízení 

- stěhování opravy a GO obráběcích strojů a zařízení 

- kovoobrábění 

- výroba ocelových konstrukcí a klempířských prvků 

 

Strategie společnosti 

„ Předmětem našeho podnikání jsou v hlavní míře opravy strojů a zařízení, které 

umožní zákazníkům co nejefektivnější využití strojního zařízení tak, aby toto pracovalo s 
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co nejmenšími prostoji. Preferujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi. Naše 

služby musí být prováděny v dostatečné rychlosti, kvalitě a pružnosti.“ 5 

 

3.3 Organizační struktura 

Organizační struktura firmy je liniová. Nejvyšším orgánem společnosti je valná 

hromada, statutárním orgánem jsou jednatelé, kteří v této firmě zastávají zároveň roli 

ředitelů daných úseků. Každý z ředitelů má na starost určité oblasti. Společnost je členěna 

následujícím způsobem: 

 

Obr. 3.1: Organizační struktura (Vlastní zpracování dle přílohy účetní závěrky ve 

zkráceném rozsahu, 2014) 

   

  

                                                             
5 OPRAVÁRENSKÝ ZÁVOD. O nás, nabízíme [online]. [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: 

http://opravarenskyzavod.cz/ 

Valná hromada, 
s.r.o.

Jednatelé 
společnosti

Ředitel pro 
výrobu a 

technologie

Nákup Řízení

jakosti

Provoz 
strojní

Provoz 
elektro
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ekonomiku a 
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4 Finanční analýza vybraného podniku a zhodnocení 

výsledků 

Tato kapitola bude věnována praktickému využití finanční analýzy u výše zmíněného 

podniku. Analýza bude provedena za pět let a to od roku 2010 až do roku 2014. Zdrojem 

dat pro výpočty budou výkazy zisku a ztrát, rozvaha a příloha účetní závěrky za dané 

roky. Výkaz o peněžních tocích firma sestavuje až od roku 2014, proto výpočty s tímto 

výkazem nebudou aplikovány. Kapitola je rozdělena do pěti praktických částí, poslední 

podkapitola bude věnována zhodnocení situace a doporučením. První část bude věnována 

vertikální a horizontální analýze výkazů, následně bude provedena poměrová analýza, 

budou aplikovány ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a produktivity 

práce. Třetí část bude zaměřena na rozklad ukazatele ROE, tedy rentabilitu vlastního 

kapitálu, ve čtvrté části bude vypočten index IN05 a pátá část bude zaměřena na aplikaci 

SWOT analýzy ve vybrané firmě.  

 

 

4.1 Horizontální a vertikální analýza výkazů 

První část této kapitoly bude věnována horizontální a vertikální analýze rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Budou provedeny výpočty a následně jejich interpretace. 

 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy byla provedena za pět let, přesněji od roku 2010 do 

roku 2014. Předmětem zkoumání je srovnat hodnoty dvou po sobě jdoucích let, budeme 

tedy srovnávat údaje ze čtyř období, kdy období značí změnu mezi rokem současným a 

rokem předchozím. Výsledky analýzy jsou uvedeny v příloze č. 3 a jsou uvedeny jako 

relativní změna, to znamená, že změna je zapsána v procentech.  

Výše aktiv za dané roky kolísala, v peněžním vyjádření se jejich hodnota pohybovala 

od zhruba 18 milionů po 26 milionů korun.  Meziroční změny byly ve třech prvních 

obdobích kladné, kdy největší hodnoty dosáhla mezi roky 2012 a 2013, relativní změna 

byla 31,4%, důvodem tak vysoké hodnoty může být nárůst dlouhodobého majetku, 

konkrétně jde o pořízení kontejnerů, které slouží nejen jako sociální zařízení, ale je zde i 

část úseku administrativy. V předchozích letech byly změny ve výši celkových aktiv 

zanedbatelné. Mezi lety 2013 a 2014 ale došlo k poklesu, relativní změna je ve výši -11%. 
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V roce 2014 došlo ke snížení všech položek, které spadají do zásob a krátkodobých 

pohledávek s výjimkou jiných pohledávek. Vysoké změny jsou zaznamenány u 

dlouhodobého hmotného majetku, odpovídají celkovým změnám pro dlouhodobý 

majetek. V roce 2011 byla hodnota dlouhodobého majetku 862 000 korun, byla to 

nejnižší hodnota. Společnost totiž musela na příkaz své mateřské společnosti prodat 

budovy v hodnotě asi 5 milionů korun. Jednalo se o elektro dílnu a výrobní halu, které 

sloužily ke generálním opravám strojů, obrábění, zhotovování konstrukcí a klempířských 

výrobků. Toto rozhodnutí majoritního vlastníka společnosti MSA, a.s. bylo z důvodu 

odprodeje poloviny areálu akciové společnosti. Asi od poloviny roku 2012 je společnost 

Opravárenský závod MSA, s.r.o. přestěhována do nové výrobní haly, kterou má od 

mateřské společnosti v nájmu. Tuto halu bylo nutné zrekonstruovat za více než 1 milion 

korun a firma rekonstrukci zařadila v roce 2014 jako technické zhodnocení najatého 

majetku a odepisuje jej ve svém účetnictví. Při stěhování došlo také k redukci 

dlouhodobého, již nepotřebného majetku, jednalo se o frézy, soustruh, jeřáb nebo 

svařovací automat. Došlo k jejich prodeji popřípadě k likvidaci. V roce 2010 byla 

hodnota dlouhodobého majetku nejvyšší a činila necelých 6 milionů korun. V období 

mezi lety 2010/2011 je změna ve výši -85,5 %, následující období je výše změny 93%, 

další dvě období je změna majetku okolo 40%. V rozmezí let 2010 a 2011 je zaznamenána 

změna v položce stavby ve výši -100%, následující dvě období je změna zanedbatelná a 

v posledním období mezi lety 2013/2014 se změna rovná 286,7%. Změna movitých věcí 

byla v období 2011/2012 záporná, její hodnota byla na úrovní  -30,9%, ostatní období 

byla změna vždy kladná, v prvním období činila 2,1%, ve třetím 65,4% a rostla ještě 

v posledním období na hodnotu necelých 83%. Společnost v roce 2013 pořídila 

automobil a frézu, v roce 2014 pořídila další dva služební automobily a svářečku. 

Meziroční změna u dlouhodobého nedokončeného majetku byla mezi lety 2012/2013 ve 

výši 30,9%, v posledním období tato položka dosahovala záporných hodnot ve výši  

-100% z důvodu dokončení rekonstrukce budovy, která byla následně zařazena jako 

technické zhodnocení. Změna ve výši oběžných aktiv je střídavě v kladných a záporných 

hodnotách, největší změna je hned v prvním období a to 48,2%, následně byla změna ve 

výši 1,1%, poté 31,2% a v posledním období -16,1%. V peněžním vyjádření se hodnota 

krátkodobých aktiv pohybuje zhruba od 12 milionů do necelých 24 milionů. Změna zásob 

byla nejvýraznější mezi lety 2012/2013, vyšplhala se na necelých 238%, v dalším období 

změna klesla na -68,3%. V předchozích dvou obdobích byla změna relativně stálá, 

pohybovala se od -2,7% v prvním období do 12,3% v období následujícím. Změna 
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v položce materiál z hodnoty 4% v prvním období klesla na -26,3% v posledním období. 

Nedokončená výroba a polotovary je velice kolísavou položkou, její hodnota se pohybuje 

od -76,5% v posledním období až do hodnoty 926,1% v období předchozím. Nejvyšší 

vypočtená hodnota u krátkodobých pohledávek je mezi lety 2011/2012 a činí přes 40%. 

Období předchozí i následující je také v kladných hodnotách, poslední období je 

v hodnotách záporných a je ve výši -33%. Změna pohledávek z obchodních vztahů je 

nejvyšší v rozmezí let 2012/2013, následující období je naopak změna nejnižší. 

Pohledávky- podstatný vliv za poslední období meziročně klesly, vykazují hodnotu  

-100% v posledním období, změna daňových pohledávek let 2012/2013 je ve stejné výši, 

tedy -100%, ostatní roky jsou hodnoty zanedbatelné, tedy i jejich změny. Nejvyšší 

hodnotu krátkodobých poskytnutých pohledávek vykazuje meziroční změna let 

2010/2011 na úrovni 5500%, poté mírně klesla a v dalším období opět mírně vzrostla o 

296%, období následující znamenal opět mírný pokles této položky. Položka jiné 

pohledávky ukazuje nejvýraznější změnu mezi lety 2013/2014 a činí necelých 51%. 

Krátkodobý finanční majetek byl mezi lety 2010/2011 ohodnocen nejvyšší změnou 

345,1%, následující dvě období změna klesla do záporných hodnot v řádech desítek 

procent a poslední období dosáhla změny necelých 48%. Peníze v prvních dvou obdobích 

dosahovaly meziročních změn 152,6% a 99,7%, následně změna klesla na  

-6,9% a poté se opět vyšplhala na úroveň necelých 20%. Meziroční změna u položky účty 

v bankách byla v prvním a posledním období vysoká, pohybovala se v několika stovkách 

procent, mezitím byly hodnoty záporné do -100%. Časové rozlišení, konkrétně náklady 

příštích období meziročně kolísaly, ve druhém a čtvrtém období byly hodnoty okolo 50%, 

v prvním a třetím období se pohybovaly do -18,5%. 

Na straně pasiv byla největší změna mezi lety 2012/2013 a činila 31,4%, předchozí 

roky byla hodnota relativní změny kladná a pohybovala se v řádech jednotek, poslední 

období bylo pro změnu v červených číslech, hodnota změny byla -11%. Změny vlastního 

kapitálu byly zanedbatelné, za zmínku by stála meziroční změna let 2012/2013, kdy 

dosahovala necelých 10%. V daných letech nebyly zaznamenány žádné změny 

v základním kapitálu ani ve fondech. Jako další položka se změnou je na pasivní straně 

výsledek hospodaření minulých let. Změna je způsobena změnou nerozděleného zisku, 

nejnižší změna byla vypočtena ve druhém období, avšak meziročně byla vždy okolo 10%. 

Variabilní je také průběh změn u výsledku hospodaření běžného účetního období. První 

hodnota je -78,4%, dále 467,5%, 253,1% a -53%. Položka cizí zdroje se vyvíjela opět 

skokově. Ze 34,3% klesla na 6,4%, poté se zvýšila na 137,5% a následně opět klesla na 
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 -32,3%. Ve třetím období došlo k nárůstu změny v důsledku zvýšení závazků 

z obchodních vztahů a krátkodobých přijatých záloh v roce 2013. U ostatních rezerv, 

které ovlivňují celkové rezervy, byla zaznamenána změna v letech 2011/2012 ve výši  

-100%, v roce 2012 byla totiž vyčerpána rezerva na vyklizení budovy, která byla 

vytvořena v roce 2011, firma si není vědoma žádných rizik nebo ztrát, kvůli kterým by 

musela tvořit další rezervy. Stejná změna byla i u položky dlouhodobé závazky, 

konkrétně odložený daňový závazek, tato změna byla o období dříve. Nejvýraznější 

změna mezi krátkodobými závazky byla v letech 2012/2013. Relativně činila 137,5%, 

předchozí roky byla změna kladná, následující období naopak záporná na úrovni -43%. 

V podstatě všechny závazky za poslední období mají změnu se záporným znaménkem. 

Změna závazků z obchodních vztahů byla nejvyšší v letech 2012/2013, stejně tak 

závazky k zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

Jinak tomu nebylo ani u daňových závazků a dotací, u této položky se ale změna dostala 

do záporných hodnot i ve druhém období. Změna u krátkodobých přijatých záloh byla 

zaznamenána v letech 2013/2014 ve výši -100%. Položka jiné závazky nejdříve 

meziročně stoupala, ve třetím období klesla pod nula procent. Výdaje příštích období se 

vyvíjely nelineárně, v prvním období byla změna nejznatelnější a pohybovala se okolo 

290%, následně klesla na necelých -67%, poté opět stoupla na 7,7% a na závěr činila 

164,3%. 

 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

V této části bude provedena vertikální analýza rozvahy. Pomocí výpočtu bude 

vyjádřeno, jakou částí na celkových aktivech a pasivech se podílejí jednotlivé složky 

rozvahy. Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 4.  

Největší podíl na celkových aktivech mají oběžná aktiva, konktrétně krátkodobé 

pohledávky. Oběžná aktiva se na celkových aktivech od roku 2011 podílejí více než 90%. 

V roce 2014 je zaznamenán malý pokles na necelých 86%. Krátkodobé pohledávky se 

v letech 2010,2011 a 2014 podílely na celku více než 50%, v letech 2012 a 2013 dokonce 

více než 70%. Půjčka poskytnutá mateřské společnosti byla původně s dobou splatnosti 

jeden rok- byla tedy pohledávkou krátkodobou, následující rok se ale doba splatnosti opět 

o rok prodloužila a roku 2014 byl ujednán dodatek, kterým se stala tato půjčka 

dlouhodobá, objem krátkodobých pohledávek tedy poklesl. Největší podíl mají 

pohledávky z obchodních vztahů, poté pohledávky- podstatný vliv, ostatní pohledávky se 
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na celku podílejí minimálně. Na výši zásob působí stav materiálu a nedokončená výroba 

a polotovary. Společnost vlastní výrobky a polotovary neeviduje, za to vliv zásob a 

materiálu je odůvodněný, jelikož se jedná o firmu výrobního charakteru. Výše podílu 

dlouhodobého majetku byla vysoká v roce 2010, podíl činil přes 30%, následně se podílel 

na celkových aktivech do 13,7%. Dlouhodobé pohledávky se podílejí na aktivech až 

v posledním roce ve výši 20,5%. Výše podílu krátkodobého finančního majetku se kromě 

roku 2011, kdy se vyšplhal na 33,4%, pohybovala v řádech jednotek. Vliv časového 

rozlišení je zanedbatelný. Souhrnně je vývoj aktiv znázorněn v následujícím grafu 4.1. 

 

Graf č. 4.1: Struktura aktiv v jednotlivých letech 2010-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Největší podíl na celkových pasivech má vlastní kapitál, první tři roky byla jeho 

hodnota nad 80%, od roku 2013 hodnota klesala na necelých 69% a následující rok o něco 

opět vzrostla na 76,1%. Největší vliv na výši vlastního kapitálu má základní kapitál a 

výsledek hospodaření minulých let. Základní kapitál se pohybuje okolo 50%, v roce 2013 

byl zaznamenán mírný pokles na 40,6%. Nerozdělený zisk minulých let, spadající pod 

výsledek hospodaření minulých let, se podílí na celkové sumě pasiv v průměru okolo 

20%. I u této položky byl v roce 2013 zjištěn pokles, v tomto případě ale velice mírný. 

Poslední položkou z vlastního kapitálu, která se podílí na celkovém objemu pasiv, jsou 

rezervní, nedělitelné a ostatní fondy ze zisku. Jejich podíl je asi pětiprocentní v každém 

sledovaném období. Z cizích zdrojů se nejvíce na celku podílí krátkodobé závazky, jejich 

výše do roku 2013 stoupala, poslední rok ale klesla. Podíl krátkodobých závazků na 
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celkových pasivech byl v prvním roce 12,4%, následně se o 4% zvýšil, další rok byla 

hodnota 17,2%, poté 31,1% a poslední rok znamenal pokles na hodnotu 19,9%. Závazky 

jsou nejvíce zastoupeny položkou závazky z obchodních vztahů, závazky 

k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a daňové 

závazky a dotace. Podíly ostatních položek jsou zanedbatelné v porovnání s výše 

zmíněnými. Pro přehlednost podílu vlastních a cizích zdrojů na celkových pasivech byl 

sestaven graf č. 4.2. 

 

Graf č. 4.2: Struktura pasiv v jednotlivých letech 2010-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato část je věnována horizontální analýze výkazu zisku a ztráty, výsledky jsou 

uvedeny v příloze č. 5. Stejně jako v rozvaze budou srovnávány čtyři období.  Jelikož se 

jedná o firmu výrobní povahy, tržby za prodej zboží jsou nulové, a proto zde není ani 

meziroční změna. Výnosy má tato firma z tržeb za prodej výrobků a služeb, které spadají 

pod výkony. V počátečních obdobích byla změna výkonů kladná, ovšem v posledním 

období změna klesla na -11,6%, tato změna ale není příliš kritická. Tržby za prodej 

výrobků a služeb vykazují ve všech obdobích kladné změny v rozmezí od necelých 2% 

do necelých 12%, tato položka tedy zajišťuje firmě stabilní výnosy. Tržby se z necelých 

27 milionů za pět let zvedly o téměř 7 milionů korun. Důvodem růstu tržeb je opuštění 

původního účelu vzniku firmy. Společnost totiž vznikla za účelem údržby strojů ve své 

mateřské společnosti. Ale vzhledem k vývoji a změně původní vize majoritního vlastníka 
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a k nízkým nasmlouvaným sazbám za údržbu strojů s mateřskou společností se vedení 

Opravárenského závodu rozhodlo více se orientovat na trhy mimo skupinu. Nyní provádí 

také servis strojů, zhotovení kovových konstrukcí a náhradních dílů apod. pro firmy 

v rámci celého Moravskoslezského kraje. Z těchto zakázek plyne vyšší zisk, protože za 

odpracovanou hodinu ostatním firmám fakturuje společnost vyšší sazby než firmě MSA, 

a.s. Po hospodářské krizi omezily firmy, které se zabývají obráběním, investice na 

generální a střední opravy strojů, proto se také firma musela více orientovat na samotnou 

výrobu např. nosných konstrukcí. Změna stavu zásob je ve třech obdobích záporná, ale 

v letech 2012/2013 se rapidně zvýšila. Aktivace je také ve třech sledovaných obdobích 

v záporných hodnotách v řádech desítek procent, ale v letech 2011/2012 dosáhla hodnoty 

4500%. Výkonová spotřeba se pohybuje jak v kladných, tak v záporných hodnotách. 

První období byla změna -6,3%, poslední období byla změna -18,5%, změna ostatních let 

je v plusových hodnotách ve výši 27,5% a 16,3%. Nejnižší výkonová spotřeba byla na 

hranici necelých 10 milionů a nejvyšší činila asi 14,7 milionů korun.  Stejně tak je tomu 

i se spotřebou materiálu a energie a se službami. První a poslední období je se záporným 

znaménkem a druhé a třetí období se znaménkem kladným. Položka spotřeba materiálu a 

energie, služby a jím nadřazená výkonová spotřeba, mají hodnotu naměřených změn na 

téměř totožné úrovni. Změna přidané hodnoty se zvyšovala v kladných číslech až do 

posledního období, kdy klesla na hodnotu -6,8%. Důvodem je pokles výkonů v roce 2014 

a tím následné snížení relativní změny do záporných hodnot. Přidaná hodnota, v tomto 

případě počítaná jako rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou, oproti předchozím 

rokům klesla. Změna v osobních nákladech není příliš významná. Pohybuje se v řádech 

jednotek, až na období let 2011/2012, kdy se vyšplhala na hodnotu 12,7%, poslední 

období přineslo snížení na -3,7%. Mzdové náklady se vyvíjely obdobně, snížení relativní 

změny v posledním období může být zapříčiněno snížením počtu zaměstnanců v roce 

2014. Položka odměny orgánům společnosti a družstva se v prvním období dostala na 

hodnotu meziroční změny -100%, následující roky se žádná změna nevyskytovala. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění byly v prvním období 8,9%, 

následující období změna vzrostla na 13,5% a poté změna klesala až na hodnotu -4,2%. 

Zajímavý je vývoj sociálních nákladů, kdy první dvě období se pohybují v plusových 

hodnotách 81,8% a 62,5% a následující dvě období jsou zanedbatelná a dosahují výše 

0,7% a -0,4%. Vývoj změny u položky daně a poplatky je opět velice nestabilní, v prvním 

období je hodnota změny okolo tří set procent, následuje pokles na téměř -90%, poté je 

změna na úrovni -14,3% a v posledním období je změna 16,7%. Hodnota změny odpisů 
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dlouhodobého majetku nejprve klesla z 0,5% na -38% a poté se změna pohybovala okolo 

15%, firma prodala část svého majetku, a proto se odpisy v některých letech snížily, 

například pořízením nových firemních automobilů se opět s výší aktiv zvýšily i odpisy. 

Položka tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu měla největší význam v letech 

2010/2011, kdy byla její změna necelých 1900%, největší zásluhu na tom měly tržby 

z prodeje majetku. Změna tržeb z prodeje materiálu byla kladná, mezi lety 2012/2013 

došlo k mírnému poklesu hodnoty. Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu se 

vyvíjela kolísavě. Změna byla nejvýraznější v prvním období a dosahovala výše 

2766,7%, následně klesla do záporných hodnot a poté si držela hodnotu okolo 10%. Více 

změn bylo zaznamenáno v prodeji materiálu, hodnota byla vždy kladná, nejvyšší byla ve 

druhém období a dosahovala 100,8%. Změna v položce změna stavu rezerv a opravných 

položek byla mezi lety 2010/2011 na úrovni necelých -120%, poté -20,8%, následně 

stoupla na 600% a v posledním období opět klesla na 120,3%. Změna v ostatních 

provozních výnosech nejprve klesala a v posledním období rapidně stoupla. Ostatní 

provozní náklady se pohybují v mezích od -20% do 35%. Změna provozního výsledku 

hospodaření byla v letech 2010/2011 a 2013/2014 v záporu a dosahovala hodnot okolo  

-55%, v letech 2011 a 2014 výsledek hospodaření klesl oproti roku předchozímu, ostatní 

období byly plusové v řádech stovek procent, nejlepší změna byla pro období let 2012 a 

2013, kdy hodnota výsledku rapidně vzrostla a relativní změna tak byla nejvyšší na úrovni 

265%. Změna stavu výnosových úroků je v období 2012/2013 rovných 140%, jelikož 

firma poskytla své mateřské společnosti úvěr s roční úrokovou mírou. Změna ostatních 

finančních výnosů byla ve druhém a čtvrtém období -100%, v ostatních obdobích nebyla 

změna zaznamenána. Změna ostatních finančních nákladů je ve druhém a posledním 

období v desítkách procent, ve třetím období je hodnota -4,2%. Finanční výsledek 

hospodaření vykazuje kolísavé změny, nejvýraznější je změna -606,7% v letech 

2011/2012. Nejvyšší hodnota změny je o rok později a je ve výši 188,2%. Na změně daně 

z příjmu za běžnou činnost se nejvíce podílí daň splatná, vývoj změn je následující, v 

období 2010/2011 dosahuje 125%, poté necelých -64%, 259,3% a -41,9%.  Daň odložená 

vykazuje změny v prvních dvou obdobích -964,3% a -100%. Změny výsledku 

hospodaření za běžnou činnost odpovídají změnám ve výsledku hospodaření za účetní 

období, první období bylo v záporných hodnotách a dosahovalo úrovně -78,4%. Druhé 

období 467,5%, posléze 253,1% a na závěr -53%. V roce 2011 byl výsledek hospodaření 

nejnižší a činil asi 77 000 korun, nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2013, kdy 

byla hodnota přes 1,5 milionů korun. Výsledek hospodaření se vyvíjel obdobně, avšak ve 
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druhém období byla změna poměrně nižší, byla ve výši 153,8%. I když byla největší 

změna mezi lety 2011 a 2012, nejvyššího výsledku hospodaření bylo dosaženo v roce 

2013. 

 

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této analýze bude zjištěn podíl jednotlivých položek nákladů k celkovým nákladům 

a také podíl jednotlivých položek výnosů na celkových výnosech. Výsledky jsou uvedeny 

v příloze č. 6.  

Na nákladech se z více než 99% ve všech letech podílejí náklady provozní. Nejvíce 

zastoupené jsou osobní náklady, které se pohybují vždy nad hranicí 50%, poté je to 

výkonová spotřeba, ta je v rozmezí okolo 30-40%. Daně a poplatky se na celkových 

nákladech podílejí jen zhruba desetinou procenta. Odpisy mají svůj podíl okolo 1%. Za 

zmínku stojí zůstatková cena prodaného majetku a materiálu, v roce 2010 byla 

zanedbatelná, avšak další rok byl její podíl 15,9%, k této změně došlo v důsledku prodeje 

nemovitých věcí.  Následující roky je tato položka zastoupena zhruba jedním a půl 

procentem. Změna stavu rezerv a opravných položek se pohybuje do několika desetin 

procent, někdy i do záporných hodnot. Ostatní provozní náklady mají svůj podíl asi 

jednoprocentní. Z finančních nákladů se na celkových nákladech podílejí jen setinami 

procent nákladové úroky a ostatní finanční náklady.  

Celkové výnosy jsou také tvořeny převážně provozními výnosy, jen zanedbatelná 

část spadá pod výnosy finanční. Na celkových výnosech se nejvíce podílí výkony, 

nejnižší podíl je zaznamenán v roce 2011, kdy dosahoval 83,4%, ostatní roky byla 

hodnota vždy nad 96%. Tržby z prodeje majetku a materiálu se pohybovaly okolo 1-3%, 

ale v roce 2011 dosahovaly necelých 17%, důvodem je již zmiňovaný prodej budov. 

Ostatní provozní výnosy se podílejí na celkových jen desetinami, někdy jen setinami 

procent. Z finančních výnosů stojí za zmínku jen podíl výnosových úroků, který se od 

roku 2012 zvyšuje z hodnoty 0,31% na hodnotu 0,65% v roce 2013 a 0,73% v roce 2014. 

 

4.2 Analýza poměrovými ukazateli 

V následujícím textu budou vyhodnoceny výsledky ukazatelů likvidity, rentability, 

zadluženosti, aktivity a produktivity práce. Zdrojem dat pro tyto výpočty byly výkazy od 

roku 2010 do roku 2014. 
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4.2.1 Ukazatele likvidity 

Výsledky výpočtů jednotlivých ukazatelů, spadajících do oblasti likvidity jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4.1: Ukazatele likvidity  

 vzorec/rok 2010 2011 2012 2013 2014 

celk. likvidita (2.4) 5,44 5,81 5,30 2,93 4,16 

pohotová likvidita (2.5) 4,98 5,49 4,96 2,45 3,91 

okamžitá likvidita (2.6) 0,64 2,04 0,49 0,09 0,23 

podíl pohled. na OA (2.7) 0,80 0,59 0,85 0,81 0,64 

podíl zásob na OA (2.8) 0,08 0,06 0,06 0,16 0,06 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatel celkové likvidity by se měl pohybovat v rozmezí 1,5-2,5. Tomuto intervalu 

je nejblíže hodnota z roku 2013. Ostatní roky byla hodnota i dvojnásobná. Společnosti si 

totiž ve svých zásobách drží náhradní díly, které slouží k opravám obráběcích strojů. Stáří 

takových strojů se někdy pohybuje i kolem 25 let. Výroba nových dílů je totiž časově i 

finančně nákladná. Výši oběžných aktiv může také zvyšovat existence zásob, které jsou 

již zastaralé a tudíž těžko prodejné. Pohotová likvidita měla tento nedostatek eliminovat 

a hodnota ukazatele by měla být v rozmezí 1,0-1,5. Čísla jsou sice nižší než u celkové 

likvidity, ale stále jsou několikrát vyšší, než je doporučováno. Vyplývá z toho tedy, že 

stav zásob nemá na likviditu firmy až tak podstatný vliv, důvodem bude výše 

krátkodobých pohledávek.   Krátkodobé pohledávky totiž tvoří podstatnou část oběžných 

aktiv, oproti tomu krátkodobé závazky jsou asi poloviční.  Důsledkem je vysoká hodnota 

ukazatele. Ideální je také růst tohoto ukazatele, ovšem výsledky ukazují opak.  Okamžitá 

likvidita v roce 2012 a 2014 se nachází v intervalu ideálních hodnot. V roce 2013 se 

hodnota nachází pod spodní hranicí 0,2, která se považuje za ideální, důvodem může být 

velký nárůst závazků a snížení hodnoty pohotových peněžních prostředků. Až na tuto 

výjimku ale firma využívá své finanční prostředky efektivně a je schopna uhradit své 

krátkodobé závazky svými nejlikvidnějšími prostředky. Vývoj těchto tří ukazatelů je 

znázorněn v grafu č. 4.3. Podíl pohledávek na oběžných aktivech je první dva roky 

klesající, poté se zvýší a opět klesá. Z tohoto vývoje lze těžko soudit, jestli je vývoj pro 

firmu pozitivní či negativní, protože část pohledávek je splácená včas a část po splatnosti. 

Podstatnou část pohledávek tvoří pohledávky za mateřskou společností, která hradí své 

závazky asi 70 dnů po splatnosti. Ostatní odběratelé většinou platí včas.  U výpočtu bylo 

počítáno pouze s krátkodobými pohledávkami, lze tedy konstatovat, že každý rok tvořily 
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většinu oběžných aktiv právě pohledávky. Podíl zásob na oběžných aktivech je 

s výjimkou roku 2013 podobný. Vývoj ukazatele by měl být stabilní, firma tento výkyv 

hned následující rok opět vyrovnala. 

 

Graf č. 4.3: Vývoj vybraných ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.2 Ukazatele rentability 

Výsledky ukazatelů rentability jsou uvedeny v tabulce 4.2. 

Tab. 4.2: Ukazatele rentability  

  vzorec/rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA (2.9) 0,03 0,01 0,03 0,07 0,04 

ROE (2.10) 0,02 0,00 0,03 0,09 0,04 

ROS (2.11) 0,01 0,00 0,01 0,05 0,02 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle českého statistického úřadu je průměrná hodnota ROA v průmyslu okolo 6%6. 

Nejvyšší hodnoty rentability aktiv dosáhla firma v roce 2013. V roce 2011 byla hodnota 

velice nízká, příčinou byla nízká hodnota EBIT oproti předchozím obdobím. Ukazatel 

                                                             
6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Rentabilita celkových aktiv [online]. [cit. 2016-04-

23]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20547989/150141-

1439.pdf/033b9f5b-8bc4-4122-9aed-1b8aa94c3780?version=1.0 
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ROE je nejvyšší také v roce 2013, v tomto roce byl podíl vlastního kapitálu na celkovém 

kapitálu největší i vytvořený čistý zisk byl na rekordní úrovni. V roce 2011 byl rapidně 

snížen zisk, proto je ROE v tomto roce nejnižší. Okolo 4% by se měl pohybovat ukazatel 

ROS v daném odvětví [5], rok 2013 byl opět nejúspěšnější. Následující rok byly vytvořené 

tržby vyšší než rok předchozí, ale zisk klesl zhruba o polovinu. V tomto roce se totiž na 

základě rozhodnutí valné hromady rozdělil zisk ve výši 1 milionů korun mezi vlastníky, 

předchozí roky se zisk nerozděloval. Vývoj těchto ukazatelů znázorňuje následující graf. 

 

Graf č. 4.4: Vývoj vybraných ukazatelů rentability 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Zhodnocení zadluženosti firmy bylo provedeno aplikací ukazatelů zadluženosti, 

výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.3.  

Tab. 4.3: Ukazatele zadluženosti  

  vzorec/rok 2010 2011 2012 2013 2014 

celková zadluženost (2.12) 0,13 0,17 0,17 0,31 0,24 

dl. zadluženost (2.13) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 

běžná zadluženost (2.14) 0,12 0,16 0,17 0,31 0,21 

podíl VK na A (2.15) 0,87 0,83 0,83 0,69 0,76 

zadluženost VK (2.16) 0,15 0,20 0,21 0,45 0,31 

úrokové krytí (2.17) 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu č. 4.5 lze vyčíst, že hodnota celkové zadluženosti dosáhla nejvyšší hodnoty 

v roce 2013, kdy dosáhla 31%. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla 

pohybovat od 30-60% (Knápková, 2013). Lze tedy říct, že firma ke krytí svého majetku 

používá převážně vlastní zdroje, jedině v roce 2013 se přiblížila spodní hranici ideálního 

stavu zadlužení. V tomto roce došlo asi k dvojnásobnému zvýšení krátkodobých závazků, 

ty spadají do cizích zdrojů a to zapříčinilo zvýšení ukazatele. Pro každou firmu je hodnota 

ukazatele ideální v jiné výši, závisí to na velikosti dané firmy a také na odvětví, ve kterém 

vystupuje, toto platí pro většinu ukazatelů. Analytickými ukazateli k celkové zadluženosti 

je zadluženost běžná a dlouhodobá. V grafu je krásně vidět, který typ zadluženosti více 

přispívá k zadluženosti celkové. Oranžovou křivku těsně lemuje křivka zelená, která 

znázorňuje zadluženost běžnou neboli krátkodobou. V některých úsecích se přímo 

shodují. Z toho je zřejmé, že krátkodobá zadluženost přispívá k té celkové. Dlouhodobá 

zadluženost je nenulová pouze v prvním roce a v roce posledním, kdy dosáhla asi 3%. 

V roce 2014 společnost obdržela dlouhodobý bankovní úvěr. V minulých letech žádné 

závazky, které by výrazně ovlivňovaly dlouhodobou zadluženost, společnost neměla.  

Graf č. 4.5: Vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech, vypovídá o schopnosti podniku hradit 

svůj majetek ze svých zdrojů. U této firmy je ukazatel blízko hodnoty 1. Znamená to, že 

většinu majetku si hradí podnik ze svých vlastních prostředků. Nejvyšší hodnota byla 

v roce 2010, kdy ukazatel dosáhl hodnoty 0,87, naopak nejnižší byla v roce 2013. 

V těchto letech dosáhly aktiva a vlastní kapitál svých hraničních hodnot, minimálních a 

maximálních. Vysoká hodnota tohoto ukazatele může vést k poklesu výnosnosti 
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ministerstva průmyslu a obchodu hodnota tohoto ukazatele v průmyslovém odvětví byla 

zhruba 40%7. V porovnání s vybraným podnikem je tato hodnota poloviční. Podnik by 

měl zvážit, zda je samofinancování výhodné, nebo by bylo lepší hradit část svých aktiv 

majetkem cizím a zvýšit tak výnosnost. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu by měl 

mít klesající průběh, aby byl jeho efekt žádoucí. Z grafu 4.6 je ale viditelné, že křivka 

první čtyři roky stoupá, nejdříve nepatrně, ale v roce 2013 je zaznamenán prudký vzrůst. 

Poslední rok dochází ke klesání. Hodnota by se podle Knápkové (2013) měla nacházet 

mezi 80-120%, aby se dalo o podniku mluvit jako o stabilním, firma ale využívá hlavně 

vlastní zdroje, proto nedosahuje ani tak vysoké hodnoty u tohoto ukazatele. Maximální 

hodnotu cizího kapitálu v tomto roce ovlivnila položka krátkodobé závazky, která se 

výrazně zvýšila, přispělo tomu zvýšení závazků z obchodních vztahů a položka 

krátkodobé přijaté zálohy, která byla v roce 2013 poprvé nenulová za sledované období. 

Ukazatel úrokového krytí nabývá hodnot až v posledním roce, jelikož až v tomto 

okamžiku firma disponuje bankovním úvěrem. Tímto výpočtem zjistíme, kolikrát jsou 

kryty nákladové úroky vytvořeným ziskem.8 Dle Knápkové (2013) je doporučená 

hodnota vyšší než 5. Je možné tedy konstatovat, že se splácením úroků nemá firma 

nejmenší problém, ukazatel je roven hodnotě 62.  

 

Graf č. 4.6: Vývoj ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

                                                             
7 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Panorama zpracovatelského 

průmyslu ČR 2014 [online]. [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument162071.html 

8 FINANČNÍ ANALÝZA. Ukazatele zadluženosti [online]. [cit. 2016-04-23]. Dostupné 

z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/ 

0,15

0,20 0,21

0,45

0,31

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

2010 2011 2012 2013 2014

Zadluženost VK

Zadluženost VK

http://www.mpo.cz/dokument162071.html
http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/


 

41 
 

4.2.4 Ukazatele aktivity 

Výsledky výpočtů pro ukazatele aktivity jsou uvedeny v následující tabulce 4.4. 

 

Tab. 4.4: Ukazatele aktivity  

  vzorec/rok 2010 2011 2012 2013 2014 

obrátka A (2.18) 1,45 1,41 1,52 1,24 1,46 

doba obratu A (2.19) 247,68 255,82 236,21 290,07 247,24 

doba obratu zásob (2.20) 14,17 13,56 13,62 43,00 13,04 

doba obratu pohl. (2.21) 133,53 144,63 182,24 212,92 136,68 

doba obratu závaz. (2.22) 30,75 41,97 40,69 90,31 51,03 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrátka aktiv je ukazatel, který vypovídá o intenzitě využití celkového majetku, 

výsledné číslo znamená počet obratů za rok (Dluhošová, 2010). Knápková (2013) uvádí, 

že minimální hodnota tohoto ukazatele by měla být 1. V grafu 4.7 lze sledovat vývoj 

tohoto ukazatele. Vývoj je nelineární, hodnota nejdříve klesla z 1,45 na 1,41, poté opět 

stoupla na 1,52. V roce 2013 byla naměřená hodnota nejnižší a poslední rok ve 

sledovaném období byl zaznamenán opět růst. Křivka se ale stále pohybuje nad hranicí 

hodnoty 1.  

 

Graf č. 4.7: Vývoj ukazatele obrátka aktiv 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vývoj následujících čtyř ukazatelů zachycuje graf č. 4.8, jedná se o dobu obratu aktiv, 

zásob, pohledávek a závazků, hodnota těchto ukazatelů je ve dnech. Nejdelší doba obratu 

je u položky aktiva. Nejnižší hodnota byla zjištěna v roce 2012, nejvyšší o rok později. 

Ukazatel by měl mít klesající tendenci, v tomto případě tomu tak ale není. Ukazatel z roku 

2010 na rok 2011 zvýšil svou hodnotu, poté klesl, následující rok se hodnota zvýšila a 
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závěrem opět klesla. Hned pod křivkou doby obratu aktiv je křivka ukazatele doby obratu 

pohledávek. Ani tento ukazatel nemá ideální vývoj, křivka by měla klesat, místo toho ale 

čtyři roky stoupá a až poslední rok klesne. To může být pro firmu pozitivním signálem. 

Je důležité, aby odběratelé platili včas a neohrožovali tak plánování peněžních toků. Je 

počítáno s pohledávkami krátkodobými, jejich nejnižší hodnota byla vypočtena pro rok 

2010, v roce 2013 byla nejvyšší a činila necelých 19 300 000 Kč. Jako další v pořadí je 

umístěna křivka doby obratu závazků. Trend ukazatele by měl být stabilní, ani v tomto 

případě tomu tak není. Nejkratší byla doba obratu v roce 2010, kdy netrvala ani 31 dní, 

nejdelší doba je z roku 2013, kdy její trvání bylo 90 dnů dlouhé. Až na tento výkyv jsou 

ale hodnoty okolo 40-50 dnů. Je možné tedy brát podnik v tomto ohledu jako víceméně 

spolehlivý. Horší je to ale s hodnotami těchto dvou ukazatelů- dobou obratu závazků a 

pohledávek. Pro podnik je totiž výhodnější, když je doba obratu závazků delší než doba 

obratu pohledávek. Podnik tak disponuje déle dodavatelským úvěrem, umožní tak 

profinancování svých závazků a možná mu zůstane část i na financování výrobního cyklu. 

Pokud je tomu ale jako u této firmy, je nutné zajistit potřebné zdroje pro chod podniku. 

V tomto okamžiku dochází k poklesu rentability a zvýší se nákladovost podniku. Je 

vhodné udržovat tyto ukazatele v rovnováze (Režňáková, 2010). Nejkratší doba obratu je 

u ukazatele, který počítá se zásobami. Hodnoty jsou s výjimkou roku 2013 celkem 

stabilní, pohybují se okolo 14 dnů. Průměrně se tato hodnota v průmyslu pohybuje okolo 

30 dnů. 9 Podnik tedy neváže velký objem zásob na skladě, což je velice příznivé. 

Důvodem proč mají křivky největší odchylku právě v roce 2013, může být skutečnost, že 

zrovna v tomto roce byly všechny položky od roku 2010 nejvyšší, ať jde o aktiva, zásoby, 

krátkodobé pohledávky nebo závazky.  

  

                                                             
9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Doba obratu zásob [online]. [cit. 2016-04-23]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20547985/80061344.pdf/d78d59f0-

cfee-4419-a6b2-42b391db0f6e?version=1.0 
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Graf č. 4.8: Vývoj vybraných ukazatelů aktivity 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.5 Ukazatele produktivity práce 

Jako poslední oblast byla v poměrové analýze provedena aplikace ukazatelů 

produktivity práce, výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.5. 

V grafu 4.9 je znázorněn vývoj průměrných mezd na zaměstnance za rok a 

produktivita práce. Produktivita práce má rostoucí charakter, průměrná mzda s výjimkou 

roku 2013 také. Důvodem poklesu mezd je nástup čtyř nových zaměstnanců, konkrétně 

v úseku úklidu. Opravárenský závod je totiž od roku 2013 zodpovědný za úklid i ve své 

mateřské společnosti. Platy v tomto úseku jsou stanoveny na minimální hranici, to 

způsobilo pokles průměrných mezd. Následující rok je vývoj mezd opět rostoucí. Je tedy 

zachována zásada, že růst mezd by se měl uskutečňovat jen tehdy, pokud se zvyšuje i 

produktivita práce (Knápková, 2013). 

 

Tab. 4.5: Ukazatele produktivity práce  

  vzorec/rok 2010 2011 2012 2013 2014 

produkt. práce z PH (2.23) 344,06 360,67 400,11 414,76 438,22 

prům. mzda na zam. (2.24) 317,58 340,71 392,13 379,00 413,53 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 4.9: Vývoj vybraných ukazatelů produktivity práce 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3 Du Pontův rozklad ROE 

V následující části bude popsán vliv jednotlivých ukazatelů na vrcholový ukazatel 

ROE- rentabilitu vlastního kapitálu. Vyhodnocení výpočtů je uvedeno v příloze č. 7. 

Ukazatel ROE byl za sledované období nejvyšší v roce 2013, dosáhl 8,5%. V tomto roce 

se na jeho hodnotě podílel skokový podíl mezi čistým ziskem a tržbami, tedy zisková 

marže. Předchozí roky dosahoval tento ukazatel hodnot do 1,3%, následující rok 2,2%, 

hodnota 4,2% v roce 2013 je tedy mimo tento interval. Vývoj ziskových marží nejvíce 

ovlivnily podíly osobních nákladů na tržbách a výkonové spotřeby na tržbách. Následoval 

vliv podílu ostatních nákladů na tržbách a odpisů na tržbách, ostatní nákladové položky 

byly nulové, proto i jejich podíly zůstaly bez hodnot, které by ovlivňovaly vrcholový 

ukazatel. Zvýšením daňové redukce a rentability tržeb je také možné zvýšit ukazatel 

ROE. I v tomto roce byly výsledky u těchto dvou ukazatelů nejvyšší, daňová redukce se 

pohybovala na úrovni 0,83 a ROS neboli podíl zisku a tržeb činil 5,1%. Vliv na tuto 

hodnotu má také obrátka aktiv, v tomto roce sice nedosáhla nejvyšší hodnoty spíš naopak, 

ale číslem 1,4 určitě přispěla ke zvýšení rentability vlastního kapitálu. Tento ukazatel by 

ale bylo potřeba zvyšovat. Vliv na tento ukazatel má podíl dlouhodobého hmotného 

majetku na aktivech, ten se v posledních dvou letech zvyšuje, ale výnosy připadající na 

korunu aktiv klesají. Tento efekt poukazuje na neefektivní využívání aktiv ve společnosti. 

Rok 2013 byl i rokem největší zadluženosti vlastního kapitálu, zvýšila se hodnota 
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finanční páky a tím se opět zapříčinil pozitivní vývoj ROE. V roce 2014 byla výpočtem 

zjištěna druhá nejvyšší hodnota rentability vlastního kapitálu, činila 4,1%. Rozdíl oproti 

minulému roku je téměř dvojnásobný. Zásluhu na této hodnotě měla i v tomto roce 

hodnota ziskové marže, kterou ovlivnily ukazatele daňová redukce a rentabilita tržeb, 

jejich zjištěné hodnoty byly také jako druhé nejvyšší za sledované období. Vliv na podíl 

nákladů a tržeb měly i v tomto roce nejvíce osobní náklady a výkonová spotřeba dělené 

tržbami. Obrátka aktiv v tomto roce stoupla o pouhou setinu. Hodnota finanční páky byla 

1,31, zásluhu na tomto čísle má zadluženost vlastního kapitálu, poměr krátkodobých 

závazků a cizího kapitálu a finančního majetku na krátkodobých závazcích. V roce 2012 

byla hodnota ROE 2,6%, v roce 2010 byla o čtyři desetiny nižší a nejnižší byla druhý 

sledovaný rok, tedy 2011. Hodnota rentability vlastního kapitálu dosahovala pouhého půl 

procenta. Nejmenší hodnoty daňové redukce a rentability tržeb zapříčinily nejnižší 

hodnotu ziskové marže. V tomto roce byl na spodní hranici podíl osobních nákladů na 

tržbách a výkonové spotřeby na tržbách, v tomto roce se ale nejvýše dostala hodnota 

podílu ostatních nákladů k tržbám, činila 18%. Rok 2011 byl rokem s největším číslem u 

obrátky aktiv, důvodem je vysoký podíl obrátky dlouhodobého hmotného majetku. 

Finanční páka dosahovala hodnoty 1,2, podíl finančního majetku ke krátkodobým 

závazkům byl sice nejvyšší, ale to byl také podíl finančního majetku a aktiv, který snížil 

hodnotu finanční páky.  

 

4.4 Bankrotní modely 

4.4.1 Index IN05 

V předposlední části bude vyhodnoceno finančního zdraví vybraného podniku 

pomocí indexu IN05. Výpočet byl proveden podle vzorce 2.26, zhodnocení je provedeno 

dle tabulky 2.1.  

Tab. 4.6: Výpočet indexu IN05  

  2010 2011 2012 2013 2014 

0,13*(A/CK) 0,99 0,78 0,75 0,42 0,55 

0,04*(EBIT/N.úroky) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 

3,97*(EBIT/A) 0,10 0,04 0,10 0,28 0,16 

0,21*(T/A) 0,31 0,35 0,34 0,29 0,30 

0,09*(OA/CK.kr.) 0,49 0,52 0,48 0,26 0,37 

Index IN05 1,90 1,70 1,68 1,26 3,86 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak již bylo výše popsáno, klíčovými hodnotami v souvislosti s indexem jsou 

hodnoty 0,9 a 1,6. Z tabulky lze vyčíst, že společnost se nacházela v šedé zóně v roce 

2013. O rok dříve byl index IN05 nad hranicí šedé zóny, ale jen o pár setin, lze tedy říct, 

že nejvíce kritické byly roky 2012 a 2013. V roce 2013 byla hodnota celkové likvidity 

nejnižší za sledované roky, úrokové krytí bylo nulové, obrat aktiv poklesl a podíl aktiv 

na cizím kapitálu byl také nejnižší v rozmezí let 2010-2014. Hodnota ROA je nejvyšší 

v daných letech, ale její doporučovaná hodnota je vyšší, než jaká je zjištěna u firmy, proto 

nepomohla ani vysoká váha tohoto ukazatele a firma se ocitla v šedé zóně. Následující 

rok dosáhla firma nejvyšší hodnoty 3,86. Tato hodnota je daleko za hranicí šedé zóny a 

společnost jí dosáhla zejména díky nenulové hodnotě u úrokového krytí. Společnosti byl 

poskytnut bankovní úvěr, ze kterého ji plynou závazky v podobě úroků, a proto byla 

kolonka poprvé za pět let zaplněna a přispěla tak ke zvýšení hodnoty indexu. Vývoj 

ostatních položek je poměrně stabilní, kdyby tedy nedošlo k půjčce, index by se zřejmě 

pohyboval okolo hodnoty 1,6, firma by z tohoto důvodu měla provést jisté kroky, aby se 

index v tomto kritickém intervalu nevyskytoval.  

 

4.5 SWOT analýza 

Poslední část finanční analýzy bude věnována SWOT analýze. Jednatelům firmy byl 

předložen arch, do kterého zaznamenali, dle jejich uvážení, silné a slabé stránky jejich 

podniku a také příležitosti a hrozby. Z výčtu možností bylo vybráno vždy několik položek 

pro jednotlivé kategorie, byly ohodnoceny body- pro silné stránky a příležitosti kladnou 

stupnicí od 1-5, přičemž 1 znamenala nejnižší spokojenost a 5 nejvyšší spokojenost. Pro 

slabé stránky a hrozby byla stupnice záporná od -1 do -5, kde -1 znamenala nejnižší 

nespokojenost a -5 nejvyšší nespokojenost. Dalším krokem bylo stanovit váhy pro 

jednotlivé kategorie. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.7. Cílem bylo zjistit konečnou 

hodnotu -0,1, které bylo dosaženo sečtením interní a externí části analýzy. Interní část 

představuje sumu součtů u silných a slabých stránek podniku. Externí část je sumou 

součtů příležitostí a hrozeb.  Hodnota -0,1 není příliš lichotivá, uspokojivé by bylo, kdyby 

hodnota byla kladná. Firma by měla zapracovat na zlepšení. To co firma umí sama 

ovlivnit a je na tom bodově nejhůře je nedostatek výrobní kapacity. Této položce byla 

přiřazena i vysoká důležitost v podobě váhy 0,7. Nebude ale jednoduché tento problém 

vyřešit, jelikož se jedná o malou firmu, která nedisponuje velkým množstvím finančních 

prostředků, aby mohla kapacitu rozšířit. Vyplývá to také z druhého bodu ve slabých 
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stránkách a tedy v nedostatku peněz na investice. Zvenčí je společnost nejvíce ohrožena 

tím, že bude ukončena nájemní smlouva. Jako další byla uvedena ztráta významného 

zákazníka, takzvanou strategií maxi- mini [9] by bylo možné zamezit hrozbám díky silným 

stránkám firmy, v tomto případě by bylo dobré udržet si zákazníka z důvodů, jaké firma 

uvedla jako své silné stránky a tím jsou kvalitní zaměstnanci a konkurenční výhoda. 

Z těchto důvodů by bylo také vhodné rozšířit nabídku, firma této položce sice nepřikládá 

zvlášť vysokou důležitost, ale ocitla se ve výčtu příležitostí, s kvalitními zaměstnanci a 

vedením firma určitě bude schopna tuto příležitost do budoucna využít.  

 

Tab. 4.7: Výpočet  SWOT analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.6 Zhodnocení zjištěných výsledků a doporučení 

Poslední podkapitola této praktické části je věnována celkovému zhodnocení 

zjištěných výsledků a doporučením.  

Jako první byla provedena vertikální a horizontální analýza výkazů. Nejvíce poutavé 

jsou výsledky vertikální analýzy a vývoj celkových aktiv a pasiv firmy. Vývoj celkových 

Silné stránky Váha Hodnocení Váha*Hodn.

Kvalitní zaměstnanci 0,3 4 1,2

Konkurenční výhody 0,3 4 1,2

Kvalitní management 0,4 4 1,6

Součet 4

Slabé stránky

Nedostatečná výr. kapacita 0,7 -4 -2,8

Nedostatek peněz na investice 0,3 -3 -0,9

Součet -3,7

Příležitosti

Vztahy s firmami 0,7 4 2,8

Rozšíření nabídky 0,3 2 0,6

Součet 3,4

Hrozby

Ukončení nájem. smlouvy 0,8 -4 -3,2

Ztráta významného zákazníka 0,2 -3 -0,6

Součet -3,8

Interní 0,3

Externí -0,4

Celkem -0,1
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aktiv a celkových pasiv je totožný, a sice od roku 2010 do roku 2013 se aktiva i pasiva 

firmy zvyšovala, následující rok došlo k poklesu, který byl pravděpodobně zapříčiněn 

poklesem krátkodobých pohledávek a zásob na straně aktiv a poklesem krátkodobých 

závazků a výsledku hospodaření běžného účetního období na pasivní straně. Každý rok 

převažují oběžná aktiva nad dlouhodobými. U společnosti výrobní povahy se dá toto 

očekávat, pozitivní je, že výše zásob je téměř v každém roce stejná, dalo by se říci, že 

firma ví, co je pro ni optimální. Pozornost by se měla věnovat výši krátkodobých 

pohledávek, jelikož činí většinu hodnoty krátkodobých aktiv. Je- li doba obratu 

pohledávek a závazků optimální bude rozebráno v části věnované poměrové analýze.   

Firma by si ale měla dávat pozor na své dlužníky a dohlížet, aby byly závazky vůči firmě 

placeny řádně a včas. Struktura pasiv je přesně opakem toho, co se v literatuře považuje 

za ideální. Společnost téměř v každém roce financuje svůj chod z vlastních zdrojů, 

hodnota je okolo 80%. Z cizích zdrojů se na financování podílí hlavně krátkodobé 

závazky. U malých firem bývá zvykem financovat vše z vlastní kapsy, mělo by se ale 

pamatovat na to, že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní. Tento způsob financování 

může být příčinou nízké rentability firmy.  

V horizontální analýze rozvahy byl sledován vývoj jednotlivých položek v každém 

roce. Na straně aktiv docházelo k největším změnám u dlouhodobého majetku, změny 

oběžných aktiv byly méně kolísavé. Celková hodnota aktiv se do roku 2013 zvyšovala, 

v posledním roce došlo k poklesu aktiv. Stejný průběh měl i vývoj oběžných aktiv, aktiva 

stálá v roce 2011 poklesla, ale od tohoto roku je jejich průběh opět rostoucí.  Pasivní 

stranu nejvíce ovlivnil výsledek hospodaření a z cizích zdrojů krátkodobé závazky. Vývoj 

vlastního i cizího kapitálu byl obdobný jako vývoj celkových aktiv. 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je nutno konstatovat, že tržby se 

s každým rokem zvyšovaly a nebyl zaznamenán extrémní propad v důsledku hospodářské 

krize. Položky nákladů byly kolísavé, ale vždy na konci období společnost vykazovala 

kladný výsledek hospodaření.  

Výsledek vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty také poukazuje na obor podnikání 

vybrané firmy. Není překvapivé, že většinu podílu na nákladech a výnosech tvoří 

provozní část, finanční oblast se na celku podílí jen minimálně a mimořádná vůbec.  

V analýze poměrovými ukazateli byla nejdříve zkoumána oblast likvidity. Z výpočtů 

ukazatelů celkové, pohotové a okamžité likvidity bylo zjištěno, že firma je schopna 

splácet své krátkodobé závazky nejen celkovými oběžnými aktivy, ale i tou nejlikvidnější 

částí, tedy pohotovými peněžními prostředky, které představují peníze a účty v bankách. 
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Do budoucna by bylo ideální, kdyby firma udržovala své pohotové peněžní prostředky 

v určité výši, která bude pro ni optimální, aby nedocházelo k výkyvům a firma byla vždy 

schopna platit své závazky i ze svých nejlikvidnějších zdrojů. Z dalšího ukazatele 

vyplývá to, co už bylo několikrát napsáno, a sice že na krátkodobých aktivech se nejvíce 

podílejí pohledávky, bylo by vhodné, aby si firma hlídala platební morálku svých 

odběratelů a aby je platili včas a ne po lhůtě splatnosti. Podíl zásob na oběžných aktivech 

je více méně podobný ve všech pěti letech. Důležité je, aby firma věděla, jaká je optimální 

hranice držení zásob a neskladovala zbytečně již zastaralé a neprodejné zásoby.  

Z ukazatelů rentability byly vybrány ukazatele ROA, ROE a ROS, nejvíce rentabilní 

byla firma v roce 2013 a to u všech těchto ukazatelů, její hodnoty přesahovaly oborový 

průměr. V tomto roce byl nejvyšší výkon, který zapříčinil nejvyšší zisk za sledované 

období, a došlo k poklesu nákladů. Nejnižší hodnoty byly v roce 2011, hodnota rentability 

byla téměř nulová, došlo totiž k snížení zisku. Celkově je rentabilita firmy od roku 2012 

vždy nad nulovým procentním bodem. Na zisku se od tohoto roku podílí také finanční 

výsledek hospodaření, který je kladný v důsledku výnosových úroků. Pozitivní je vývoj 

tržeb, firma by měla usilovat o to, aby i nadále tržby meziročně rostly. Rentabilitu by bylo 

možné zvýšit využitím cizího kapitálu nebo snížením provozních nákladů. Ziskovost této 

firmy tedy není optimální a bylo by dobré, kdyby se hranice rentability zvýšila. 

Co se týče zadluženosti, firma cizími zdroji spíše nedisponuje a většinu svých 

závazků hradí se svého. Zadlužení jí tedy nehrozí, ale snižuje tak svou výnosnost, jelikož 

použití cizího kapitálu je levnější díky efektu z daňového štítu. Asi z 80% kryje podnik 

aktiva svými zdroji, podle mezipodnikového srovnání je tato hodnota asi dvojnásobně 

vyšší oproti průměru, firma by tedy měla zvážit možnost použití cizích zdrojů a zvýšit 

tak svou ziskovost, například rozšířením výroby a zvýšením tržeb. V roce 2014 byl 

podniku poskytnut bankovní úvěr a z výpočtu úrokového krytí vyplývá, že firma nemá 

nejmenší problém se splácením nákladových úroků. Je tedy chvályhodné, že firma není 

zadlužená, ale nebylo by od věci překonat averzi k riziku a využít k financování i jiné než 

vlastní zdroje.  

Aktivita je zjišťována pomocí několika ukazatelů, důležitý je počet obrátek za rok, 

který by měl u aktiv být nad hranicí 1, v tomto ohledu se firma úspěšná a svůj majetek 

využívá efektivně. Co ale není v souladu s doporučením je doba obratu pohledávek a 

závazků, firma platí své dluhy rychleji, než s jakou rychlostí jsou placeny její pohledávky 

vůči odběratelům. Musí tak mít dostatek prostředků k udržení chodu firmy. Výhodou je, 

že si firma udržuje dobré jméno u dodavatelů a ti nemusí mít strach ohledně platební 
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kázně této firmy. S ohledem na možné sankce z nezaplacení včas a podobně je ale možné 

platit závazky později, aby měla firma po co nejdelší dobu disponibilní peněžní 

prostředky, kdyby náhodou nastala nějaká nečekaná situace.  

Poslední částí v poměrové analýze je produktivita práce, s výjimkou roku 2013, kdy 

průměrná mzda klesla všechny hodnoty jak produktivity práce, tak mezd stoupaly. Byla 

tedy zachována zásada, že zvyšování mezd by mělo probíhat pouze se zvyšováním 

produktivity práce. Pokud má firma kvalitní zaměstnance, kteří vykonávají svou práci 

dobře, měli by za ní být náležitě odměněni. A firma si je tohoto doporučení vědoma.  

Du Pontovým rozkladem ROE bylo zjištěno, co nejvíce ve vybrané firmě ovlivňuje 

rentabilitu vlastního kapitálu. Na nejvyšší hodnotě ROE za sledované období v roce 2013 

se nejvíce podílela hodnota ziskové marže, poté finanční páka a nakonec obrátka aktiv. 

Na ziskovou marži nejvíce působil vliv rentability tržeb, kterou ovlivňují především 

osobní náklady a výkonová spotřeba, a také daňová redukce zisku. Pozitivní vývoj 

finanční páky byl zapříčiněn zadlužeností vlastního kapitálu. V pořadí od nejspodnějších 

ukazatelů by mělo dojít k následným změnám. Snížit by se měly náklady, které by vedly 

ke zvýšení rentability tržeb, zvyšovat by se měla i daňová redukce zisku, například 

snížením základu daně pomocí odčitatelných položek. Obrátka aktiv by měla mít rostoucí 

průběh, v tomto případě se ale množství korun z tržeb připadajících na korunu aktiv 

snižuje. Bylo by vhodné zvyšovat tržby a nezvyšovat přitom i majetek.  Na pozitivní 

vývoj finanční páky má vliv zadluženost. Pokud se bude zadluženost zvyšovat, bude se 

zvyšovat i finanční páka a tím i vrcholový ukazatel ROE. Ve zkratce je tedy ideální zvýšit 

zadluženost, zvýšit tržby, ale nezvyšovat stav majetku, snižovat základ daně a snížit 

provozní náklady. 

Pomocí indexu IN05 bylo zjištěno, že firma se za pět sledovaných let dostala do šedé 

zóny pouze v roce 2013, ostatní roky byla vždy nad hranicí 1,6 a podnik tedy spadal do 

kategorie bonitních firem. Až na poslední rok, který byl extrémní, byly hodnoty vždy 

těsně nad touto hranicí a bylo by dobré udržovat si od šedé zóny větší odstup, aby náhodou 

nedošlo k bankrotu. Vliv na index má pět ukazatelů a to ROA, celková likvidita, úrokové 

krytí, obrátka aktiv a podíl aktiv na cizím kapitálu. Cílem firmy by mělo být udržovat 

hodnoty těchto ukazatelů na doporučené úrovni. 

Posledním bodem bude doporučení vyplývající se SWOT analýzy. Firma uvedla, že 

má kvalitní zaměstnance i vedení a disponuje konkurenčními výhodami. S těmito zdroji 

by bylo možné dosáhnout zvýšení tržeb, díky kterým by firma získala finanční zdroje 

k pořízení dalších výrobních kapacit a mohla by tak rozšířit svou výrobu včetně 
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sortimentu. Obava společnosti z vypovězení nájemní smlouvy by mohla být odstraněna 

využitím cizích zdrojů ke koupi vlastních nemovitostí.  

Po konečném shrnutí výsledků finanční analýzy se nabízí jedno, leč odvážné 

doporučení a to, nebát se spoléhat na kapitál zvenčí a začít investovat do růstu podniku.  
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo vypracovat finanční analýzu společnosti Opravárenský závod 

MSA, s.r.o. Dolní Benešov, která by mohla sloužit jako podklad pro rozhodování o 

budoucím stavu firmy.  

Teoretická východiska práce vycházela jak z knižních, tak elektronických zdrojů. 

Potřebná data pro výpočty pocházela z účetních výkazů firmy a příloh k účetním 

závěrkám. Finanční zdraví bylo hodnoceno za pět let od roku 2010 do roku 2014.  

Bakalářská práce byla rozdělena do dvou částí. V první části byla vysvětlena 

teoretická východiska finanční analýzy včetně metod a technik. Jednotlivé analýzy byly 

vždy stručně popsány a byl u nich uveden vzorec pro výpočet nebo postup pro sestavení 

dané analýzy, aby mohla být v následující části provedena aplikace. Pro tuto práci byla 

vybrána horizontální a vertikální analýza, analýza poměrovými ukazateli, Du Pontův 

rozklad ROE, bankrotní model index IN05 a SWOT analýza. Ve druhé kapitole teoretické 

části byl stručně charakterizován vybraný podnik, jeho aktivity, cíle, strategie a schéma 

organizační struktury. Ve čtvrté kapitole bylo využito zjištěných poznatků a byla 

provedena finanční analýza.  Touto kapitolou začala praktická část této práce. Byla 

provedena vertikální i horizontální analýza výkazů, následoval výpočet vybraných 

poměrových ukazatelů, Du Pontův rozklad ukazatele ROE, bonita podniku byla zjištěna 

pomocí indexu IN05 a zhodnocení externích i interních vlivů na firmu zahrnula SWOT 

analýza. Výpočty již zmiňovaných analýz byly pouze prvním krokem k provedení 

celkové finanční analýzy. Nejdůležitějším bodem celé této práce je zhodnocení 

dosažených výsledků. Ne vždy bylo snadné dohledat, co daná hodnota znamená, většina 

literatury je psána spíše obecně a není příliš vhodná k této praktické aplikaci. Je také nutné 

přihlížet i na obor, ve kterém firma podniká, pro srovnání s odvětvím byly využity údaje 

z ministerstva průmyslu a obchodu. Je vhodné pohlížet tedy na zjištěné výsledky 

s nadhledem, pro každou firmu budou optimální hodnoty jiné v závislosti na odvětví nebo 

velikosti firmy. Každé zhodnocení výsledků a následná doporučení byla vždy 

interpretována na základě zjištěných informací z několika různých zdrojů.  

Závěrem této práce je finální shrnutí dosažených výsledků. Detailní rozbor již tato 

práce obsahuje, a proto by bylo vhodné položit si otázku, zda je tato firma finančně zdravá 

nebo ne. Odpověď na tuto leč řečnickou otázku by byla pozitivní. Firma dosahuje 

uspokojivých výsledků, v některých oblastech byla sice navrhnuta doporučení, ale je jen 

na uvážení managementu firmy, jestli uzná tyto rady za užitečné a bude se jimi řídit nebo 



 

53 
 

ne. Tímto byl splněn cíl této bakalářské práce, jelikož byla poskytnuta služba malé firmě, 

která nyní zná svoji situaci a ví, jakým směrem se ubírat, aby dosahovala ještě lepších 

výsledků.  
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