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ANOTACE PRÁCE 

Předmětem diplomové práce je finanční analýza podniku  

TAMEH Czech s.r.o. za období roku 2012 – 2014. K zhodnocení analýzy tohoto 

vybraného podniku jsou použity vybrané metody finanční analýzy.  

Teoretická část obsahuje informace o vybrané společnosti a vysvětlení 

ekonomických ukazatelů, potřebných k vypracování praktické části.  

V praktické části jsou provedeny výpočty daných ukazatelů a jejich ekonomické 

zhodnocení. 

V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky ekonomické analýzy a navrženy 

doporučení, které by mohly vést ke zlepšení finanční situace společnosti. 

 

Klíčová slova 
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SUMMARY 

The subject of this thesis is a financial analysis of the company TAMEH Czech 

Ltd. forthe period 2012 – 2014. The evaluation analysis of the selected company are used 

selected methods of financial analysis. 

The theoretical part provils information on selected companies and explanation of 

economic indicators, needed to develop practical part. 

The practical part contains calculations of the indicators and thein ekonomice 

valuation. 

Finally, we evaluated the results of the economic analysis and propřed 

recommendations that could lead to an improvement in the financial situation of the 

company. 
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1 ÚVOD 

Finanční analýza patří mezi nedílnou součást řízení a rozhodování v podniku. 

Jedná se o finanční rozbor podniku, který představuje soubor metod a aktivit s následným 

použitím k vyhodnocení informací z účetních výkazů za účelem posoudit finanční situaci 

a perspektivu podniku. Její nepostradatelnost spočívá při přípravě podkladů pro řízení 

a rozhodování, také využití v souvislosti s plánováním nebo při kontrole plnění přijatých 

rozhodnutí. 

Cílem diplomové práce bude analyzování a zhodnocení firmy TAMEH s.r.o. 

v období 2012-2014 pomocí ukazatelů finanční analýzy. 

V současnosti je nutné posuzovat a hodnotit perspektivu a dynamiku průběhu 

činností v podniku. Musíme přitom vidět více zorných úhlů z pohledu externích a interních 

uživatelů informací. Manažeři by měli rozumět oblasti finanční analýzy, která pro 

ně vytváří logickou zpětnou vazbu v podobě kontroly účinnosti a efektivnosti 

podnikatelského procesu. V současnosti vzrůstá význam finanční analýzy jako 

neodmyslitelného nástroje manažerského řízení. Analýza se zaměřuje na konkrétní 

podnikatelské činnosti a procesy. Vychází přitom z tradičních úkolů, k nimž patří zejména 

měření efektivnosti využívání ekonomických zdrojů, rozpoznávání nevyužitých rezerv, 

volby a zdůvodnění optimálních rozhodování atd. Pro analýzu jsou důležité informační 

zdroje, které slouží finančním analytikům k přípravě podkladů pro nezbytná řídící 

rozhodování. K nim patří manažerské a finanční účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví, 

systém vnitropodnikových cen apod. Účetnictví zachycuje ve svých v údajích celý 

podnikatelský proces. Pomocí správné interpretace účetních informací lze analyzovat 

dosavadní vývoj, plánovat budoucí činnost, řídit a měřit finanční pozici a výkonnost 

podniku. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Při založení se firma nazývala ArcelorMittalEnergy Ostrava s.r.o. Na základě 

rozhodnutí skupiny ArcelorMittal došlo dne 11.12.2014 ke vzniku strategického 

majetkového propojení s polskou skupinou Tauron v oblasti energetiky a změně vlastnické 

struktury. Firma získala nový název, TAMEH Czech. s.r.o. 

2.1 Základní informace 

 Sídlo: Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02. 

 Právní forma: Jedná se o společnost s ručením omezeným. 

 IČO: 286 15425. 

 Základní kapitál: 2 572 200 Kč. 

 Datum vzniku společnosti: 15. 2. 2010. 

Společnost vyrábí a distribuuje elektřinu a tepelnou energii, provádí ale také 

i opravy a revize elektrických zařízení. Většina dodávek elektrických zařízení směřuje 

do ostatních závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Část je určená pro externí 

odběratele. Jako energetické médium zde můžeme zařadit stlačený a dmýchaný vzduch, 

elektrickou energii, teplo, chemicky upravenou vodu a technologickou páru.[8] 

 

Obrázek 1 – TAMEH Czech s.r.o 

Zdroj: [8] 

. 
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2.2 Provozy 

Zde patří provoz Teplárna a Údržba. 

Provoz 46 – Teplárna vytváří páru, která má teplotu 520 °C a tlak 9,6 MPa, dále 

se poté transformuje na elektrickou energii, stlačený a dmýchaný vzduch, teplo  

a technologickou páru. Začleněn je i rozvod elektrické energie, udržování a seřizování 

elektrických ochran pro vysoké napětí, revize a opravy elektrotechnických zařízení. 

Provoz 49 – Údržbaenergetiky zabezpečuje opravy běžného až středního rozsahu 

energetických zařízení strojního rozsahu. Také má svůj podíl na generálních opravách 

základních agregátů v závodu. Zabezpečuje také údržbu rozvodů elektrické energie 

 s nízkým napětím, revize zařízení měření a regulace i regulaci a revizi elektrotechnických 

zařízení.[6] 

2.3 Hlavní produkty 

TAMEH Czech s.r.o. produkuje vysokotlakou páru v celkem 11 kotlích – v osmi 

regulačních a třech plynových o tlaku 9,6 MPa a teplotě 520 °C. Ta se poté přetváří 

na teplo, elektrickou energii, technologickou páru, stlačený a dmýchaný vzduch. Souhrnný 

parní výkon kotelny je 1435 t/h, elektrárny 254 MW. Společnost zabezpečuje výrobu tepla, 

nezbytné pro areál celé společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. i mimo něj.[6] 

Vstupní suroviny do teplárenských kotlů jsou černé uhlí, koksárenský 

a vysokopecní plyn, který vzniká při výrobě koksu a surového železa. Další surovinou, 

kterou dodávají externí dodavatelé je zemní a degazační plyn. [6] 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení a měla by patřit k základním dovednostem každého finančního 

manažera. Je úzce spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku, propojuje tyto dva 

nástroje podnikového řízení, jejichž význam v tržní ekonomice vystupuje výrazně 

do popředí. Účetnictví poskytuje data a informace pro finanční rozhodování 

prostřednictvím základních finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu 

o peněžních tocích (cash flow). Tyto výkazy jsou sestaveny na podkladě finančního 

účetnictví jako procesu, který shromažďuje, identifikuje, třídí, eviduje a dokumentuje 

údaje o hospodaření podniku.[3] 

Účetnictví samo o sobě není cílem a nekončí sestavením účetních výkazů, slouží 

k předávání informací, které svým uživatelům umožňují činit vhodná rozhodnutí. 

 S ohledem na tuto skutečnost je třeba zdůraznit, že účetnictví slouží především pro 

ekonomické rozhodování.[3] 

Účetnictví poskytuje finančnímu manažerovi údaje momentálního typu, v podobě 

převážně stavových absolutních veličin uváděných k určitému datu (např. rozvaha), resp. 

tokových veličin za určité období (např. výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích), 

které jednotlivě mají omezenou vypovídající schopnost. Samotné souhrnné výstupy 

účetnictví ještě neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho 

silných a slabých stránkách, nebezpečích, trendech a celkové kvalitě hospodaření. 

Na pomoc přichází finanční analýza (financialanalysis) jako formalizovaná metoda, která 

poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, 

umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, majetkové a finanční situaci 

podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá opatření, využít tyto informace 

pro řízení a rozhodování. [3] 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza 

je důležitá pro akcionáře, věřitele a další externí uživatele, rovněž tak i pro podnikové 
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manažery. Každá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiž je spojen určitý typ 

rozhodovacích ekonomických úloh.[2] 

Výčet uživatelů finanční analýzy a jejich závěrů je velmi rozsáhlý ale také 

rozmanitý. Všichni uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. Podle 

toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můžeme rozdělit do dvou oblastí.[2] 

Externí finanční analýza – je klíčem k interpretaci zveřejňovaných účetních 

výkazů, podle kterých externí uživatelé posuzují finanční důvěryhodnost (kredibilitu) 

podniku. Vychází ze zveřejňovaných finančních a účetních informací a jiných veřejně 

dostupných zdrojů. Analýza účetních výkazů je základem finanční analýzy, jinak 

ji provádějí externí příjemci a uživatelé informací obsažených v účetní závěrce. Dosažená 

úroveň finančního zdraví bude pro okolí sloužit jako signál, jaké má podnik vyhlídky 

na pokračující trvání a na rozvoj v příštích letech.[3] 

Interní finanční analýza – jeprováděna podnikovými útvary a také i přizvanými 

nebo povolanými osobami jako např. auditory, ratingovými agenturami, oceňovateli, 

kterým jsou k dispozici všechny požadované interní informace, údaje finančního, 

manažerského nebo vnitropodnikového účetnictví, z podnikových kalkulací, statistiky, 

plánu, apod. Podnikový management má k dispozici mnohem podrobnější spektrum 

finančních informací. [3] 

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Úspěšnost finanční analýzy je závislá na kvalitních zdrojích informací. Finanční 

analýza potřebuje velké množství dat z různých informačních zdrojů a různé povahy, které 

lze rozdělit do tří hlavních skupin: 

Zdroje finančních informací– čerpají zejména z účetních výkazů finančního 

a vnitropodnikového účetnictví, informace finančních analytiků a manažerů podniku 

a výroční zprávy. Kromě těchto vnitřních zdrojů sem patří i vnější finanční informace jako 

roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů, prospekty cenných 

papírů, burzovní zpravodajství apod.[3] 

Kvantifikované nefinanční informace– jde především o oficiální ekonomickou 

a podnikovou statistiku, podnikové plány, cenové nákladové kalkulace, další podnikové 
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evidence (produkce, poptávka a odbyt, zaměstnanost), rozbory budoucího vývoje techniky 

a technologie.[3] 

Nekvantifikované informace– zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře 

manažerů, odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy. Ekonomická hodnocení 

a rozhodování musí být založena na znalostech, které nelze získat bez analýzy dat. Data 

představují klíčovou, výchozí součást postupných kroků finanční analýzy, jimiž jsou data, 

metody analýzy, provedení analýzy, interpretace výsledků analýzy, syntéza a formulace 

závěrů a úsudků. [3] 

3.3 Metody finanční analýzy 

Existují dva typy metod finanční analýzy a to metoda absolutní a metoda relativní. 

Metoda absolutní spočívá v používání údajů, získaných v účetních výkazech. O těchto 

zjištěných údajích hovoříme jako o absolutních ukazatelích. Absolutní ukazatele vyjadřují 

jev bez vztahu k jevu jinému a jsou velice citlivé na velikost podniku. Absolutní ukazatele 

neboli extenzivní můžeme rozčlenit na stavové ukazatele a na tokové ukazatele. Druhou 

metodou finanční analýzy je metoda relativní, ta spočívá v poměřování zjištěných údajů 

v účetních výkazech. Relativní neboli intenzivní ukazatele vypovídají o vztahu dvou 

odlišných jevů a jejich číselná hodnota vyjadřuje velikost jevu připadajícího na měrnou 

jednotku druhého jevu. Intenzivní ukazatele charakterizují míru využitelnosti extenzivních 

ukazatelů. Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele 

a jsou podílem dvou extenzivních stavových či tokových ukazatelů. [3] 

3.4 Absolutní ukazatele 

Základním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou data obsažená ve finančních 

výkazech, tedy v hodnotovém vyjádření. Důležitým aspektem je, že se jedná o data 

v absolutním vyjádření, měřící rozměr určitých jevů, např. majetku, kapitálu nebo 

peněžního toku. Data můžeme členit podle toho, zda vyjadřují určitý stav, nebo informují 

o údajích za určitý interval, hovoříme o veličinách stavových a tokových.  

Toto rozlišení má pro finanční analýzu zásadní význam, neboť bychom měli dbát 

na srovnatelnost dat.[3] 
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3.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza nebo také analýza vývojových trendů zkoumá změny 

absolutních ukazatelů v čase, vyjadřuje změnu v určité položce v procentech nebo indexem 

(řetězovým nebo bazickým). Porovnání jednotlivých položek výkazů v čase se provádí 

po řádcích, horizontálně, proto tedy hovoříme o horizontální analýze absolutních 

ukazatelů. Klade si za cíl změřit pohyby jednotlivých veličin, a to absolutně a relativně 

a změřit jejich intenzitu. Již v tomto stádiu analýzy se dají postřehnout momenty, kdy 

vývoj dvou korespondujících položek se dostává do kolize se známými finančními 

pravidly – index vývoje dluhu není v náležitém souladu s indexem výsledku hospodaření. 

[3] 

3.4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza (procentní rozbor komponent nebo strukturální analýza) 

spočívá v tom, že se na jednotlivé položky účetních výkazů pohlíží v relaci k nějaké 

veličině, zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu.  

Při analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových 

aktiv – celkovýchpasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ  

pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo tržeb. 

[3] 

3.4.3 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů.  

Můžeme je označit jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. [3] 

3.5 Relativní ukazatele – poměrové ukazatele 

Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje 

analýzy finančního stavu podniku bylo navrženo velké množství, řádově desítky ukazatelů, 

z nichž některé se navzájem liší pouze drobnými modifikacemi. 

Základními oblastmi ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatele finanční stability 

a zadluženosti, ukazatele rentability, likvidity, aktivity (obratu), ukazatele vycházející 

z údajů kapitálového trhu. [1] 
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3.5.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Vychází ze dvou 

základních účetních výkazů- zisku a ztráty a rozvahy. 

a) Rentabilita celkových aktiv – neboli rentabilita celkového vloženého 

kapitálu ROA vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost, produkční 

sílu. Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány.[2] 

ROA= 
zisk

celkový vložený kapitál
   [%]       (1) 

 

b) Rentabilita vlastního kapitálu – výnosnost kapitálu vloženého akcionáři  

či vlastníky podniku- ROE. Jde o ukazatel, pomocí kterého mohou investoři zjistit, 

 zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice.[2] 

ROE= 
zisk

vlastní kapitál
   [%]        (2) 

c) Rentabilita tržeb - představuje poměry, které v čitateli zahrnují výsledek 

hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli obsahují tržby opět různým způsobem 

upravované podle účelu analýzy. ROS udává, kolik korun zisku po zdanění vyprodukuje 

jedna koruna tržeb.[2] 

ROS= 
zisk

tržby 
   [%]         (3) 

3.5.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv 

a pasiv. Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo 

aktiv nebo dobu obratu. 

a) Obrat aktiv – vázanost celkového vloženého kapitálu. Je vyjádřen jako 

poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu a je součástí klasického pyramidového 

rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu.[2] 

Obrat aktiv = 
Tržby

Aktiva celkem 
        (4) 
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b) Obrat dlouhodobého majetku – jedná se o ukazatel efektivnosti a intenzity 

využívání zejména budov, strojů a zařízení a udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí 

v tržby za rok. Vyjadřuje, jaká částka tržeb byla vyprodukována z 1 Kč dlouhodobého 

hmotného majetku v zůstatkové ceně.[3] 

Obrat dlouhodobého majetku= 
Tržby

dlouhodobý majetek 
     (5) 

c) Obrat zásob – jedná se o poměr tržeb a průměrného stavu zásob všeho 

druhu. Za správnější je však možno považovat takovou podobu ukazatele, kde v čitateli 

vystupují místo tržeb celkové náklady. Důvodem je skutečnost, že výše zisku je vzhledem 

k rychlosti obratu zásob irelevantní. Rovněž skutečnost, že zásoby pořizujeme a držíme 

hlavně za účelem tržeb za vlastní výrobky a zboží i za služby, proto se tradičně používají 

tržby místo výnosů.[3] 

Obrat zásob = 
Tržby

zásoby 
   [%]        (6) 

3.5.3 Ukazatele likvidity 

Pod likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, získat 

dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidita tedy závidí na tom, jak 

rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je 

v případě potřeby schopen prodat své zásoby.[3] 

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

potencionální objem peněžních prostředků s objemem závazků splatných v blízké 

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

Nejdůležitější je srovnání s podniky s obdobným charakterem činnosti, či s průměrem 

za období.[3] 

a) Běžná likvidita – ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku, nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka 

krátkodobých závazků. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Doporučená 

hodnota se pohybuje okolo 1,8 – 2,5.[3] 

Běžná likvidita = 
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

Krátkodobé závazky 
       (7) 
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b) Pohotová likvidita – platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel. 

Vyšší hodnota ukazatele bude příznivější pro věřitele, nebude však příznivá z hlediska 

akcionářů a vedení podniku. Značný objem oběžných aktiv vázaný ve formě pohotových 

prostředků přináší jen malý nebo žádný úrok. Nadměrná výše oběžných aktiv vede 

k neproduktivnímu využívání do podniku vložených prostředků a tak nepříznivě ovlivňuje 

celkovou výnosnost vložených prostředků. Doporučovaná hodnota je v rozmezí 1 – 1,5.[3] 

Pohotová likvidita= 
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚

Krátkodobé závazky 
      (8) 

c) Hotovostní likvidita – neboli okamžitá. Pod pojmem pohotové platební 

prostředky je nutné si představit sumu peněz na běžném účtu, jiných účtech či v pokladně, 

ale také volně obchodovatelné cenné papíry –finanční majetek. Zde platí doporučovaná 

hodnota 0,2 – 0,5.[3] 

Hotovostní likvidita = 
𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏č𝒏í 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌

Krátkodobé závazky 
     (9) 

3.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Zadlužeností vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování svých 

aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků 

nepřichází v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního anebo naopak 

jen z cizího kapitálu. [2] 

Použití výhradně vlastního kapitálu totiž jednoznačně s sebou přináší snížení 

celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování výhradně z cizích zdrojů  

by bylo pravděpodobně spojeno s obtížemi při jeho získávání. 

a) Zadluženost podniku – udává, do jaké míry je podnik zadlužen. Čím vyšší 

je hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů.[2] 

Zadluženost = 
𝑪𝒊𝒛í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

Celkový kapitál 
       (10) 

3.5.5 Analýza soustav ukazatelů 

Soustava poměrových ukazatelů slouží k snadnějšímu vysvětlení vzájemné 

souvislosti mezi jednotlivými ukazateli pro finanční analýzu. 
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Soustavy poměrových ukazatelů 

Pro zjednodušení analýzy jsou vytvořeny soustavy ukazatelů. Ukazatelé 

se soustavou stávají tehdy, jsou-li mezi nimi vzájemné souvislosti a závislosti. [3] 

 

Existují dva typy ukazatelových soustav: 

a) Paralelní soustava ukazatelů: charakterizována tím, že jednotlivé ukazatele řadí 

vedle sebe. Není zde vrcholový ukazatel, ze kterého by se ostatní ukazatele 

odvozovaly.  

b) Pyramidová soustava ukazatelů: charakterizována rozkladem vrcholového 

syntetického ukazatele na dílčí analytické ukazatele. Mezi ukazateli tvořícími 

pyramidu existují pevné, matematicky definované vztahy. [3] 

3.5.6 Pyramidové rozklady finančních ukazatelů 

Základní myšlenkou pyramidové soustavy je postupný rozklad vrcholového 

ukazatele na dílčí ukazatele, který slouží k identifikaci a ke kvantifikaci vlivů dílčích 

činitelů navrcholový ukazatel. Metodika pyramidového rozkladu umožňuje odhalit 

vzájemné existující vazby mezi jednotlivými ukazateli.  

Pomocí vhodně zkonstruované soustavy ukazatelů lze hodnotit minulou, 

současnou i budoucí výkonnost podniku.  

Jako nejběžnější pyramidový rozklad se používá Du Pont. Zabývá se rozkladem 

vlastního kapitálu a vymezuje jednotlivé položky, které vrcholový ukazatel ovlivňují. 

Du Pontův pyramidový rozklad, je zobrazen na obrázku č. 2.[3] 



Bc. ADÉLA JAKOUBKOVÁ: FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

2016  12 

 

Obrázek 2 – Schéma DuPontova rozkladu 

Zdroj: [5] + vlastní  zpracování 
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3.5.7 Souhrnné ukazatele hospodaření 

Slouží k celkovému zhodnocení finanční situace podniku. Patří zde především 

bankrotní a bonitní modely. [2] 

3.5.8 Bankrotní modely 

Základním úkolem těchto modelů je informovat uživatele o možnosti bankrotu 

firmy. Představují jakési systémy včasného varování, které mají sloužit především 

věřitelům, protože informují o schopnosti podniku plnit své závazky. Vychází se z faktu, 

že každá firma, která je ohrožena bankrotem, již určitý čas před touto událostí vykazuje 

symptomy, které jsou pro bankrot typické. Mezi nejčastější symptomy patří problémy 

s běžnou likviditou, výší čistého pracovního kapitálu či problémy s rentabilitou celkového 

vloženého kapitálu. Z časového hlediska můžeme bankrotní modely zařadit do „ex ante“ 

analýzy
1
, která je zaměřená na současnost a budoucnost. Analýza nám pomáhá indikovat 

případné zdroje budoucích problémů podniku. Podnik tak na ně může včas reagovat 

a odstranit případné negativní tendence. 

 

Mezi nejznámější bankrotní modely patří Altmanův model neboli Z – skóre 

a Tafflerův model. [1] 

Altmanův model 

Altmanova formule bankrotu, nazývaná i Z – skóre, vychází z přímé statistické 

metody (tzv. diskriminační analýzy), pomocí níž profesor Edward I. Altman v roce 1968 

odhadl váhy (koeficienty) v lineární kombinaci jednotlivých poměrových ukazatelů, které 

zahrnul do svého modelu jako proměnné veličiny. Na základě výsledků se o firmě dá 

s určitou pravděpodobností předpovídat, zda se jedná o do budoucna prosperující firmu, 

či o adepta na bankrot. Tento model je v podmínkách České republiky mimořádně 

oblíbený a to pravděpodobně pro jeho jednoduchost ve výpočtech. Výpočet je stanoven 

jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, z níž 

největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. [1] 

                                                 
1Analýza ex ante, nebo možnost prognózovat vývoj finanční situace podniku, jeho budoucí prosperitu 

(solventnost) či neprosperitu (insolventnost), je založena na hodnocení a interpretaci výsledků dosažených v 

současnosti. V nich jsou obsaženy symptomy dalšího vývoje. Mají podobu rozdílné úrovně a vývoje 

uplatněných finančních ukazatelů zprostředkujících obraz o finančním stavu podniku. 
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Altmanův model pro společnosti, které patří do skupiny firem veřejně 

obchodovatelných na burze, se vyjadřuje pomocí rovnice:  

 

Z = 1,2 × X1 + 1,4 × X2 + 3,3 × X3 + 0,6 × X4 + 1,0 × X5  (11) 

kde: 

X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva  

X2 = zadržený zisk / celková aktiva  

X3 = zisk před zdanění a úroky EBIT / celková aktiva 

X4 = tržní cena vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů  

X5 = tržby / celková aktiva 

 

Pásmo prosperity  Z>2.99 

Pásmo zvané šedá zóna 1,81<Z<2,99 

Pásmo bankrotu  Z<1,81 

 

Tafflerův model 

Jedná se o bankrotní model, který udává pravděpodobnost bankrotu 

společnosti. Ukazatel byl publikován v roce 1977.[1] 

 

Tafflerův model pracuje se čtyřmi ukazateli. 

R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál 

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva 

R4 = tržby celkem / celková aktiva 

 

Tafflerova diskriminační funkce má tvar: 

𝑻 = 𝟎, 𝟓𝟑 ∙ 𝑹𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑 ∙ 𝑹𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟖 ∙ 𝑹𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟔 ∙ 𝑹𝟒  (12)  
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Výsledná kvalifikace firmy se provede: 

 

TZ>0,3   nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

0,2<TZ<0,3  šedá zóna nevyhraněných výsledků 

TZ<0,2   zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy 

Bonitní modely 

Bonitní modely jsou na rozdíl od bankrotních modelů založeny převážně 

na teoretických poznatcích a umožňují posoudit pozici firmy ve srovnání s větším 

souborem porovnávaných subjektů, s oborovými výsledky. 

Bonitní modely predikují finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozděleno 

do různě široké škály, a to zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné. Tyto modely 

umožňují jejich uživatelům srovnání účetních jednotek, které se pohybují ve stejném oboru 

činnosti. 

K nejznámějším bonitním modelům patří Kralickův rychlý test a index bonity. [1] 

KralickůvQuick test 

Tvůrce této metody vybral čtyři ukazatele, jejichž výsledným hodnotám přiděluje 

body.  

1. Kvóta vlastního kapitálu – udává podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční 

sumě. 

2. Doba splácení dluhu u cash flow – udává, za jakou dobu by byl podnik 

schopen splatit všechny své dluhy z cash flow. 

3. Rentabilita tržeb měřená cash flow a rentabilita aktiv – výnosová situace 

analyzované společnosti 

Na základě dosažených hodnot těchto ukazatelů se firmě přidělí body. Výsledná 

známka je pak určena jako jednoduchý aritmetický průměr známek získaných za jednotlivé 

ukazatele.[1] 
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Tabulka č.1 – KralickůvQuick test- stupnice hodnocení 

 

Ukazatel 
Výborně 

Velmi 

dobře 
Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

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

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

Cash flow v tržbách >10 % >8 % >5 % >0 % Negativní 

ROA >15 % >12 % >8 % >0 % Negativní 

Zdroj: [4] + vlastní  zpracování 

 

Kvóta vlastního kapitálu = 
Vlastní kapitál

Celková aktiva 
     (13) 

 

Tento ukazatel udává kapitálovou sílu firmy, jak je schopna pokrýt své potřeby 

vlastními zdroji a charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu firmy. 

 

Doba splácení dluhu z CF = 
Krátkodobé+dlouhodobé závazky+finanční majetek

Bilanční cash flow
 (14) 

 

Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouhé období je podnik schopen uhradit své 

závazky. Spolu s kvótou vlastního kapitálu udává finanční stabilitu sledované firmy. 

 

Cash flow v % tržeb = 
Cash flow

Tržby
      (15) 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑽ý𝒔𝒍𝒆𝒅𝒆𝒌 𝒉𝒐𝒔𝒑𝒐𝒅𝒂ř𝒆𝒏í 𝒑𝒐 𝒛𝒅𝒂𝒏ě𝒏í+ú𝒓𝒐𝒌𝒚

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
    (16) 
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Index bonity 

Používá následující ukazatele: 

x1 = cash flow / cizí zdroje 

x2 = celková aktiva / cizí zdroje 

x3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 

x4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

x5 = zásoby / celkové výkony 

x6 = celkové výkony / celková aktiva 

 

Výpočet podle vzorce: 

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

 (17) 

 

Tabulka č.2–Interpretace výsledků Indexu bonity 

Výsledek Hodnocení bankrotní/bonitní podnik 

< - 3  extrémně špatná situace bankrotní podnik 

- 2; - 1 velmi špatná situace bankrotní podnik 

- 1; 0 špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

0 – 1 problematická ekonom. situace bonitní podnik 

 1 – 2 dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

 2 – 3 velmi dobrá situace bonitní podnik 

> 3  extrémně dobrá situace bonitní podnik 

Zdroj: [4] + vlastní  zpracování 
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4 EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY 

V této části jsou uvedeny výpočty ekonomických ukazatelů firmy TAMEH Czech 

Ostravas.r.o za období od roku 2012-2014. Výpočtybyly provedeny podle vzorců 

uvedených v třetí kapitole 

4.1 Horizontální analýza  

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Všechny potřebné údaje k vypracování horizontální analýzy jsou převzaty  

z přílohy č. 1, kde jsou uvedena veškerá aktiva a pasiva za sledované období – tedy 

od roku 2012-2014. V tabulce č. 3 se nachází vybrané výsledkyhorizontální analýzy 

v absolutních hodnotách. Tabulka č. 4 obsahuje výsledky analýzy v relativních hodnotách. 

 

Tabulka č.3–Horizontální analýza rozvahy v absolutních hodnotách 

(v tis. Kč) 2013/2012 2014/2013 

Absolutní změna Absolutní změna 

AKTIVA CELKEM -149 333 -44 074 

Dlouhodobý majetek -84 014 500 213 

Dlouhodobý nehmotný majetek -22 779 25 327 

Dlouhodobý hmotný majetek -61 235 474 886 

Dlouhodobý finanční majetek 0   0 

Oběžná aktiva -65 316 -547 724 

Zásoby -6 811 81 007 

Přechodné účty aktiv -3 3 437 

Krátkodobé pohledávky -68 332 -824 090 

Krátkodobý finanční majetek 9 750 195 334 

PASIVA CELKEM -149 333 -44 074 

Vlastní kapitál -76 207 -937 400 

Cizí zdroje  -73 126 893 326 

Přechodné účty pasiv 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Tabulkač.4 – Horizontální analýza rozvahy v relativních hodnotách 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z výše uvedených tabulek lze vidět, že v roce 2013 došlo ke snížení celkových aktiv 

oproti roku 2012 o 149 333 000 Kč, což je 3,39 %. Tato změna byla nejvíce ovlivněna 

snížením položky dlouhodobého majetku, který se snížil o 2,75 %, což v peněžním 

vyjádření činí 84 014 000 Kč. Na tomto poklesu se nejvíce podílela položka dlouhodobého 

nehmotného majetku, který poklesl o 22 779 000 Kč.Oběžná aktiva se taktéž snížila o 

65 316 000 Kč. Na snížení oběžných aktiv se nejvíce podílela položka krátkodobých 

pohledávek, která poklesla o 5,22 %. O stejnou výši se změnila položka pasiv, která taktéž 

poklesla oproti roku 2012 o 149 333 000 Kč. Tuto změnu nejvíce ovlivnily položky 

vlastního kapitálu, který se snížil o 2,03%, tedy 76 207 000 Kč a cizích zdrojů, které 

poklesly o 11,02 %.  

V roce 2014 došlo opět k poklesu celkových aktiv oproti roku 2013 o 1,03 %, to je 

44 074 000 Kč. Na snížení se nejvýrazněji podílela položka oběžných aktiv, která se snížila 

o 547 724 000 Kč, což činí 42,44 %. Tento pokles byl způsoben především snížením 

krátkodobých pohledávek o 824 090 000 Kč. U dlouhodobého majetku byl zaznamenán 

nárůst o 500 213 000 Kč.  Hodnota celkových pasiv se taktéž snížila o 44 074 000 Kč. 

Snížení bylo nejvíce ovlivněno položkou vlastního kapitálu, který poklesl o 

937 400 000 Kč, tedy o 25,53 %. 

  

(v %) 2013/2012 2014/2013 

Relativní změna Relativní změna 

AKTIVA CELKEM -3,39 -1,03 

Dlouhodobý majetek -2,75 16,84 

Dlouhodobý nehmotný majetek -100,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek -2,02 15,98 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 

Oběžná aktiva -4,82 -42,44 

Zásoby -15,72 221,87 

Přechodné účty aktiv -100 0 

Krátkodobé pohledávky -5,22 -66,47 

Krátkodobý finanční majetek 252,20 1434,66 

Vlastní kapitál -2,03 -25,53 

Cizí zdroje  -11,02 151,32 

Přechodné účty pasiv 0 0 

Přechodné účty aktiv -100 0 

PASIVA CELKEM -3,39 -1,03 
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4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Všechny údaje k výpočtům jsou převzaty z přílohy č. 2 – Výkaz zisku a ztráty za 

období 2012-2014. Tabulka č. 5 obsahuje údaje o horizontální analýze v absolutních 

hodnotách. Tabulka č. 6 je rovněž zaměřena na výkaz zisku a ztráty ale v relativních 

hodnotách. 

 

Tabulka č.5– Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty v absolutních hodnotách 

(v tis. Kč) 2013/2012 2014/2013 

Absolutní změna Absolutní změna 

Tržby za prodej zboží - - 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 

-157 727 197 204 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 

-82 671 8 452 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 

-22 485 62 875 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 

-36 384 77 437 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č.6 – Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty v relativních hodnotách 

(v %) 2013/2012 2014/2013 

Relativní změna Relativní změna 

Tržby za prodej zboží - - 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 

-6,39 7,86 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 

-97,00 76,78 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 

-22,20 44,38 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 

-20,62 35,61 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z uvedených tabulek vyplývá, že hodnota tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

se v roce 2013 snížila o 157 727 000 Kč, což činí 6,39 %. V roce 2014 naopak hodnota 

tržeb stoupla o 7,86 %, což je v peněžním vyjádření 197 204 000 Kč. Toto navýšení 

vypovídá o tom, že společnost se snaží o větší prodej vlastních výrobků a služeb.  

U tržeb z prodeje DM a materiálu byl zaznamenán v prvním sledovaném období 

pokles o 97 %, což činí 82 671 000 Kč. V druhém sledovaném období hodnota těchto tržeb 

vzrostla o 76,78 %. 

Výsledek hospodaření za účetní období se v roce 2013 snížil o 22,20 %. V roce 2014 

se hospodářský výsledek za účetní období zvyšuje o 62 875 000 Kč, což činí 44,38%. 
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Výsledek hospodaření před zdaněním se v prvním sledovaném období snižuje o 

36 384 000 Kč, naopak v druhém sledovaném období jeho hodnota stoupá o 35,61 %, což 

je v peněžním vyjádření činí 77 437 000 Kč. 

 

4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza podniku TAMEH Czech s.r.o., se bude týkat rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty za období let 2012 až 2014. Veškeré údaje jsou převzaty z příloh č. 1 a č. 2. 

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

Kapitola obsahuje vertikální analýzu rozvahy za období 2013 – 2014. V tabulce č. 7 

jsou uvedeny vybrané výsledky této analýzy. Veškeré výpočty jsouuveden v příloze 

č. 1.  

Tabulka č.7 – Vertikálníanalýza rozvahy 

( v %) 2012 2013 2014 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 69,26 69,71 82,30 

Dlouhodobý hmotný majetek 68,74 69,71 81,70 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,52 0 0,60 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0,00 

Oběžná aktiva 30,74 30,29 17,61 

Zásoby 0,98 0,86 2,79 

Dlouhodobé pohledávky 0,10 0,02 0,02 

Krátkodobé pohledávky 29,66 29,09 9,86 

Krátkodobý finanční majetek 0,09 0,32 4,95 

Ostatní aktiva-přechodné účty aktivní 0 0 0,08 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 84,96 86,15 64,82 

Základní kapitál 80,99 83,83 60,99 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy 0,33 0,46 0 

Výsledek hospodaření z minulých let 1,34 0,01 0,47 

Výsledek hospodaření z běžného účetního 

období 
2,30 1,85 3,36 

Cizí zdroje 15,04 13,85 35,18 

Rezervy 1,23 0,36 0,36 

Dlouhodobé závazky 1,78 1,78 1,58 

Krátkodobé závazky 12,03 11,71 11,91 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 

Ostatní pasiva- přechodné účty pasiv 0 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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V celém sledovaném období lze vidět, že u celkových aktiv převažuje podíl 

dlouhodobého majetku nad oběžnými aktivy. V roce 2012 byl podíl dlouhodobého majetku 

na celkových aktivech ve výši 69,26 %, kde největší část je tvořena dlouhodobým 

hmotným majetkem. Na dlouhodobém majetku se v tomto roce nejvíce podílela položka 

dlouhodobého hmotného majetku, a to 68,74 %. Oběžná aktiva mají podíl na celkových 

aktivech ve výši 30,74 %. Největší část zde zastupují krátkodobé pohledávky (29,66 %), 

kdy společnost poskytovala více půjček a úvěrů. V celém sledovaném období u celkových 

pasiv převažuje podíl vlastního kapitálu nad cizími zdroji. V roce 2012 činil podíl 

vlastního kapitálu na celkových pasivech 84,96 %, kdy nejvíce je tato položka ovlivněna 

hodnotou základního kapitálu, který byl ve výši 80,99 %. Cizí zdroje se v tomto roce 

podíleli na celkových pasivech ve výši 15,04 %, z toho největší část je zastoupena 

krátkodobými závazky (12,03 %). 

V roce 2013 se na celkových aktivech nejvíce podílí položka dlouhodobého majetku 

(69,71 %), který se stejnou hodnotou nejvíce ovlivňuje položka dlouhodobého hmotného 

majetku. Oběžná aktiva se na celkových aktivech podílí ve výši 30,29 %. Z největší části 

oběžná aktiva ovlivňují opět krátkodobé pohledávky (29,09 %). Na celkových pasivech se 

v roce 2013 opět nejvíce podílí vlastní kapitál, který činí 86,15 %. Hodnota cizích zdrojů 

se podílí ve výši 13,85 %, kdy stejně jako v roce 2012 tvoří největší část krátkodobé 

závazky (11,71 %). 

V roce 2014 se opět na celkových aktivech nejvíce podílela položka dlouhodobého 

majetku, která činila 82,30 %. Oběžná aktiva se podílí na aktivech ve výši 17,61% a 

nejvíce jsou ovlivněny stejně jako v předchozích letech krátkodobými pohledávkami. Na 

hodnotě celkových pasiv se podílí nejvíce vlastní kapitál (64,82 %). Cizí zdroje jsou ve 

výši 35,18 %.  

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza zisku a ztráty vychází z údajů získaných z přílohy č. 2. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty byla provedena za sledované období od roku 2012 

do roku 2014. Vybrané výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 8. 
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Tabulka č.8 – Vertikální analýza zisku a ztráty 

(v %) 2012 2013 2014 

NÁKLADY CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 

Výkonová spotřeba 75,22 75,88 74,98 

Osobní náklady 9,40 9,66 10,43 

Daně a poplatky 2,04 0,45 0,42 

Odpisy DHM a DNM 11,40 13,98 13,95 

Zůstatková cena DHM a DNM 1,94 0,03 0,22 

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Výkony  45,29 49,53 49,57 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 45,28 49,55 49,56 

Ostatní provozní výnosy 9,43 0,92 0,87 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z výše uvedené tabulky lze vidět, že nejvyšší položkou nákladů celém sledovaném 

období je výkonová spotřeba, která se pohybuje okolo 75 %. Druhou položkou, která 

nejvíce ovlivňuje celkové náklady, jsou odpisy DHM a DNM, které v roce 2012 činí 

11,40 %, a v letech 2013 a 2014 se pohybují okolo necelých 14 %.  

Co se týká výnosů, nejvyšší položkou jsou zde jak výkony, tak tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, které se pohybují v celém sledovaném období v podobných 

hodnotách. Výkony se průměrně pohybují okolo hodnoty 48,13 % a tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb okolo 48,13 %.  

 

4.3 Rozdílové ukazatele 

4.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Výpočet provedeme jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků: 

ČPK 2012 = 1 355 890 – 530 780 = 825 110 Kč 

ČPK 2013 = 1 290 574 – 499 204 = 791 370 Kč 

ČPK 2014 = 742 850 – 502 086 =240 764 Kč 

 

Tabulka č.9 – Čistý pracovní kapitál 

Rok 2012 2013 2014 

ČPK (v tis. Kč) 825 110 791 370 240 764 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obrázek 3 – Graf č.1-Čistý pracovní kapitál 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Čistý pracovní kapitál dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 2012, o rok později 

došlo k mírnému poklesu, avšak v roce 2014 se snížil o 584 346 000 Kč, což je o 29,2 % 

z důvodu snížení hodnoty oběžných aktiv. Podnik je po celou dobu schopen hradit své 

závazky. 

4.4 Relativní ukazatelé 

4.4.1  Rentabilita celkových aktiv 

𝑹𝑶𝑨 =
𝒁𝒊𝒔𝒌

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý 𝒗𝒍𝒐ž𝒆𝒏ý 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
= [%]     (18) 

 

𝑅𝑂𝐴2012 =
101 278

4 410 749
∙ 100 = 2,2962 % 

𝑅𝑂𝐴2013 =
78 793

4 261 416
∙ 100 = 1,8489 % 

𝑅𝑂𝐴2014 =
141 668

2 733 658
∙ 100 = 5,1824 % 
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Tabulka č.10 – Rentabilita celkových aktiv 

Rok 2012 2013 2014 

ROA (v %) 2,2962 1,8489 5,1824 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 
Obrázek 4 – Graf č.2-Rentabilita celkových aktiv 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z tabulky číslo 10 vyplývá, že nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2013 

z důvodu poklesu zisku společnosti, v roce 2014 už došlo k nárůstu o 3,33 % oproti 

předešlému roku z důvodu nejvyššího dosaženého zisku společnosti. 

4.4.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

𝑹𝑶𝑬 =
𝒁𝒊𝒔𝒌

𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
= [%]      (19) 

 

𝑅𝑂𝐸2012 =
101 278

3 747 265
∙ 100 = 2,7027 % 

𝑅𝑂𝐸2013 =
78 793

3 671 058
∙ 100 = 2,1463 % 

𝑅𝑂𝐸2014 =
141 668

2 733 658
∙ 100 = 5,1824 % 
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Tabulkač.11 – Rentabilita vlastního kapitálu 

Rok 2012 2013 2014 

ROE (v %) 2,7027 2,1463 5,1824 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 
Obrázek 5– Graf č.3-Rentabilita vlastního kapitálu 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Míra zhodnocení vloženého kapitálu do podniku se pohybovala ve sledovaném 

období v rozmezí 2,1 do 5,18 %. Nejnižší míra zhodnocení byla zjištěna v roce 2013, 

nejvyšší v roce 2014. Ukazatel je důležitý pro stávající i potencionální investory 

a akcionáře. Čím je tato hodnota vyšší, tím je vhodnější vložení kapitálu do podniku. 

4.4.3 Rentabilita tržeb 

𝑹𝑶𝑺 =
𝒁𝒊𝒔𝒌

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
= [%]        (20) 

 

𝑅𝑂𝑆2012 =
101 278

2 468 051
∙ 100 = 4,1035 % 

𝑅𝑂𝑆2013 =
78 793

2 310 324
∙ 100 = 3,4108 % 

𝑅𝑂𝑆2014 =
141 668

2 507 528
∙ 100 = 5,6497 % 
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Tabulkač.12– Rentabilita tržeb 

Rok 2012 2013 2014 

ROS (v %) 4,1035 3,4108 5,6497 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek 6 – Graf č.4-Rentabilita tržeb 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z tabulky a grafu vyplývá, že nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2013. 

Tento pokles je způsoben snížením výsledku hospodaření po odečtení daně a zároveň 

zvýšením hodnoty tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. V roce 2014 byla hodnota 

nejvyšší, a to 5,65%. 

4.5 Ukazatelé aktivity 

4.5.1 Obrat aktiv 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =
𝑻𝒓ž𝒃𝒚

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
      (21) 
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2014 =
2 507 528

4 217 342
∙ 100 = 0,5946 

 

 

 

Tabulka č.13– Obrat aktiv 

Rok 2012 2013 2014 

Obrat aktiv 0,5596 0,5421 0,5946 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek 7 – Graf č.5-Obrat aktiv 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

V roce 2012 byla hodnota obratu aktiv 0,56, v roce 2013 0,54 a v posledním roce 

stoupla na hodnotu 0,59 obrátek. V celém sledovaném období jsou hodnoty nižší, než 

je doporučovaná hodnota, která činí 1 až 1,5. To značí, že za rok se výše aktiv neobrátila 

ani jednou, a proto by měl podnik efektivněji využívat majetkovou vybavenost. 

4.5.2 Obrat dlouhodobého majetku 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒅𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃é𝒉𝒐 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒌𝒖 =
𝑻𝒓ž𝒃𝒚

𝑫𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌
   (22) 
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢2012 =
2 468 051

3 054 856
= 0,8079 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢2013 =
2 310 324

2 970 842
= 0,7777 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢2014 =
2 507 528

4 217 342
= 0,5946 

 

Tabulka č.14 –Obrat dlouhodobého majetku 

Rok 2012 2013 2014 

Obrat dlouhodobého majetku 0,8079 0,7777 0,5946 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 
Obrázek č.8 – Graf č.6-Obrat dlouhodobého majetku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Po celé sledované období hodnota ukazatele kolísá, nejvyšší obrat byl dosažen 

v posledním roce a to 5,65, nejnižší v roce 2013, kdy hodnota dosahovala 3,41. 

Jak lze vidět, společnost začala pracovat na efektivním využívání svého dlouhodobého 

majetku. 

4.5.3 Obrat zásob 
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𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏2012 =
2 468 051

43 321
= 56,9712 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏2013 =
2 310 324

36 510
= 63,2792 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏2014 =
2 507 528

117 517
= 21,3376 

 

 

Tabulka č.15 – Obrat zásob 

Rok 2012 2013 2014 

Obrat zásob 56,9712 63,2792 21,3376 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek č.9 – Graf č.7-Obrat zásob 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky a grafu vyplývá, že obrat zásob podniku se pohyboval v intervalu od 

21,3376 do 63,2792 obrátek za rok. V roce 2013 byla hodnota obratu zásob nejvyšší, 

zásoby byly prodány a poté znovu naskladněny 63,2792 krát za rok. V roce 2014 byla 

hodnota obratu zásob nejnižší, zásoby byly prodány a poté znovu naskladněny 21,3376 

krát za rok. 
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4.6 Ukazatelé likvidity 

4.6.1 Běžná likvidita 

𝑩ěž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
     (24) 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2012 =
1 355 890

530 780
= 2,5545 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2013 =
1 290 574

499 204
= 2,5853 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2014 =
742 850

502 086
= 1,4795 

 
Tabulka č.16 – Běžná likvidita 

Rok 2012 2013 2014 

Běžná likvidita 2,5545 2,5853 1,4795 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 
Obrázek č.10 – Graf č.8-Běžná likvidita 

Zdroj:vlastní zpracování 

Tato likvidita znázorňuje, kolikrát jsou pokryty krátkodobé závazky společnosti 

oběžnými aktivy. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je v rozmezí od 1,5 – 2,5. 

 Jak lze vidět, společnost dosahuje doporučené hodnoty jak v roce 2012 (2,55), tak 
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1,47. Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že firma efektivně využívá oběžná aktiva 

k pokrytí krátkodobých závazků společnosti.  

4.6.2 Pohotová likvidita 

𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂−𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
    (25) 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2012 =
1 355 890 − 43 321

530 780
= 2,4729 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2013 =
1 290 574 − 36 510

499 204
= 2,5121 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2014 =
724 850 − 117 517

502 086
= 1,2455 

 

Tabulka č.17 – Pohotová likvidita 

Rok 2012 2013 2014 

Pohotová likvidita 2,4729 2,5121 1,2455 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 
Obrázek č.11 –Graf č.9- Pohotová likvidita 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Pro pohotovou likviditu máme doporučenou hodnotu v rozmezí od 1 – 1,5. 

Doporučená hodnota je dosažena pouze v roce 2014, a to 1,24. V roce 2013 je hodnota 

nejvyšší, tedy 2,51.  
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4.6.3 Hotovostní likvidita 

𝑯𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒔𝒕𝒏í 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏č𝒏í 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
   (26) 

 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2012 =
3 866

530 780
= 0,0073 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2013 =
13 616

499 204
= 0,0273 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2014 =
208 960

502 086
= 0,4162 

 

Tabulka č.18– Hotovostní likvidita 

Rok 2012 2013 2014 

Hotovostní likvidita 0,0073 0,0173 0,4162 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek č.12 –Graf č.10- Hotovostní likvidita 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Pouze v roce 2014 dosahuje společnost doporučovanou hodnotu, 

 která je v rozmezí od 0,2 – 0,5. Ukazatel zahrnuje jen ty nejlikvidnější složky rozvahy, 

jako jsou peníze v pokladně, na bankovních účtech případně i cenné papíry. Z výsledků lze 
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konstatovat, že společnost si nedrží dostatek finančních prostředků na splácení svých 

závazků a mohlo by tak dojít k platební neschopnosti podniku.  

4.7 Ukazatelé zadluženosti 

4.7.1 Zadluženost podniku 

𝒁𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =
𝑪𝒊𝒛í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
      (27) 

 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2012 =
663 484

4 410 749
∗ 100 = 15,04 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2013 =
590 385

4 261 416
∗ 100 = 13,85 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2014 =
1 483 684

4 217 342
∗ 100 = 35,19 

 

Tabulka č.19– Zadluženost podniku 

Rok 2012 2013 2014 

Zadluženost podniku 15,04 13,85 35,19 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

Obrázek č.13 – Graf č.11-Zadluženost podniku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Z tabulky a grafu je zřejmé, že zadluženost kolísá, v roce 2014 se však razantně 

zvýšila. Čím vyšší je podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu, tím vyšší je zadluženost 

podniku. S takovým podnikem pak souvisí riziko, které podstupují akcionáři a věřitelé. 
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4.8 DUPONT ROZKLAD 

Doposud jsme hodnotili finanční stav podniku pomocí podílových ukazatelů,  

které jsme samostatně posuzovali. Jednotlivé ukazatele postavíme do vzájemných 

matematických vazeb, propojíme do pyramidové soustavy, abychom zvýšili jejich 

vypovídající schopnost. Pyramidový rozklad Du Pont je zaměřen na rozklad rentability 

vlastního kapitálu. Provedu potřebné výpočty a následně se budu zabývat hodnotami 

získaných rozkladem rentability vlastního kapitálu, které ve zkoumaných obdobích 

vykazují nejvýraznější změnu, ať už pozitivní či negativní.[3] 

Vstupní data potřebná k výpočtu pyramidového rozkladu jsou uvedena v tabulce 

č. 20. 

Tabulkač.20–Vstupní hodnoty Du – Pontova pyramidového rozkladu 

Vstupní data 2012 2013 2014 

Čistý zisk 101 278 78 793 141 668 

Vlastní kapitál 3 747 265 3 671 058 2 733 658 

Aktiva celkem 4 410 749 4 261 416 4 217 342 

Tržby 2 553 278 2 312 880 2 518 536 

Celkové náklady 2 982 526 2 352 395 2 551 587 

Fixní aktiva 3 054 856 2 970 842 3 471 055 

Oběžná aktiva 1 355 890 1 290 574 742 850 

Ostatní aktiva 3 0 3 437 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží  
0 0 0 

Výkonová spotřeba  1 771 760 1 465 949 1 418 693 

Osobní náklady  221 399 186 617 197 315 

Daně a poplatky  48 067 8 740 8 027 

Odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku  
268 474 269 984 263 848 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu  
45 681 608 4 103 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období  

17 232 -37 974 138 

Ostatní provozní náklady 523 459 325 385 455 366 

Prodané cenné papíry a podíly  0 0 0 

Nákladové úroky  899 637 2 042 

Ostatní finanční náklady  788 637 4 371 

Daň z příjmů za běžnou činnost  75 155 61 256 75 818 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.8.1 DuPontův pyramidový rozklad v letech 2012 – 2013 

V této kapitole je zobrazen pyramidový rozklad, který je založený na rozboru 

ukazatele rentability vlastního kapitálu ve společnosti za období 2012-2013. Vlivy změn 

dílčích ukazatelů na rentabilitu vlastního kapitálu jsou uvedeny v tabulce č.21. Vliv změny 

nákladovosti je zobrazen v tabulce č. 22 a změna vázanosti jednotlivých aktiv v tabulce 

č. 23.  

 

Tabulka č.21–Du – Pontův pyramidový rozklad v letech 2012 – 2013 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

ROE -43,1321 

ROA -34,2729 

Multiplikátor -8,8592 

ROS -33,9885 

Obrat aktiv -0,2845 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pokles syntetického ukazatele byl ovlivněn snížením zisku a zvýšením vlastního 

jmění, přičemž zisk rostl rychleji. V prvním stupni rozkladu se na snížení syntetického 

ukazatele ROE negativně podílel ukazatel rentability celkových aktiv změnou ve výši 

34,2729 %. Druhá úroveň rozkladu syntetického ukazatele byla ovlivněna negativně 

ukazatelem ziskové marže, která klesla o 33,9885 %. Méně negativně na ukazatel ROE 

působí položka obratu aktiv, která se snižuje o 0,2845 %. 

Tabulka č. 22 zobrazuje podíle jednotlivých položek nákladů na změně vrcholového 

ukazatele.  

 

Tabulka č.22–Vliv jednotlivých nákladů na celkovou nákladovost v letech 2012 – 2013 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

celková nákladovost -33,9885 

vliv prodaného zboží 0,0000 

vliv výkonové spotřeby -26,7976 

vliv osobních nákladů -15,0645 

vliv daní a poplatků -4,9528 

vliv odpisů -3,9094 

vliv zůstatkové ceny -0,2575 

vliv rezerv a opravných položek 0,6607 
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vliv ostatních provozních nákladů 0,1335 

vliv prodaných cenných papírů a podílů 0,0000 

vliv nákladových úroků -8,9770 

vliv ostatních finančních nákladů 2,0470 

vliv daně z příjmů za běžnou činnost 23,1292 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky lze konstatovat, že nejvíce negativně se na změně syntetického ukazatele 

ROE podílela změn výkonové spotřeby, která se snížila o 26,7976 %. Pozitivně se nejvíce 

na změně ROE podílela hodnota daně z příjmů za běžnou činnost, která vzrostla o 

23,1292 %. 

Tabulka č. 23 zobrazuje vliv fixních, oběžných a ostatních aktiv na celkovou změnu 

syntetického ukazatele ROE. 

 

Tabulka č.23–Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2012 – 2013 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

vliv fixních aktiv 6,6540 

vliv oběžných aktiv -6,9324 

vliv ostatních aktiv -0,0061 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Nejvíce pozitivně byl syntetický ukazatel ovlivněn vázanosti fixních aktiv, které se 

zvýšily o 6,6540 %. Negativně pak na ukazatel ROE působila vázanost oběžných aktiv, 

která se snížila o 6,9324 %. 

4.8.2 Du – Pontův pyramidový rozklad v letech 2013 – 2014 

V tabulce č. 24 je uveden výpočet syntetického ukazatele rentability vlastního 

kapitálu a jednotlivých analytických ukazatelů. V tabulce č. 25 je zobrazen výpočet 

jednotlivých nákladovostí a tabulka č. 26 obsahuje vázanost jednotlivých aktiv. 

 

Tabulkač.24–Du – Pontův pyramidový rozklad v letech 2013 – 2014 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

ROE 141,4522 

ROA 95,8084 

Multiplikátor 45,6438 

ROS 80,4708 

Obrat aktiv 15,3376 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Růst syntetického ukazatele byl ovlivněn nárůstem zisku a vlastního jmění, přičemž 

vlastní kapitál rostl pomaleji. V prvním stupni rozkladu byl růst způsoben zvýšením 

hodnoty ROA (nepatrný pokles aktiv a zvýšení zisku) o 95,8084 % a ROS o 80,4708 %. 

 

Tabulka č.25– Vliv jednotlivých nákladů na celkovou nákladovost v letech 2013 – 2014 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

celková nákladovost 80,4708 

vliv prodaného zboží 0,0000 

vliv výkonové spotřeby 1432,4119 

vliv osobních nákladů 47,5486 

vliv daní a poplatků 12,0182 

vliv odpisů 243,1030 

vliv zůstatkové ceny -27,7517 

vliv rezerv a opravných položek -334,6120 

vliv ostatních provozních nákladů -814,9727 

vliv prodaných cenných papírů a podílů 0,0000 

vliv nákladových úroků -10,8747 

vliv ostatních finančních nákladů -29,6585 

vliv daně z příjmů za běžnou činnost -73,5160 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Na dalším stupni rozkladu působí pozitivně na syntetický ukazatel ROE vliv 

výkonové spotřeby, která se zvýšila o 1432,4119 %. Naopak nejvíce negativně byl 

ukazatel ovlivněn položkou rezerv a opravných položek, u které byl zaznamenán pokles o 

334,6120 %. 

 

Tabulka č.26– Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2013 – 2014 

Ukazatel 
Relativní 

změna 

vliv fixních aktiv -8,5593 

vliv oběžných aktiv 24,0215 

vliv ostatních aktiv -0,1246 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vliv vázanosti jednotlivých aktiv na syntetický ukazatel ROE lze vidět ve výše 

uvedené tabulce. Z této tabulky je zřejmé, že pozitivní vliv byl zaznamenán u oběžných 
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aktiv, které se zvýšily o 24,0215 %. Negativně byl syntetický ukazatel ovlivněn vázanosti 

fixních aktiv, které poklesly o 8,5593 %. 

4.9 Bankrotní a bonitní modely 

Následující kapitola je zaměřena na výpočet jednotlivých bankrotních a bonitních 

modelů. 

4.9.1 Altmanův model 

Zde je proveden jeho výpočet, v tabulce číslo můžeme vidět jednotlivé výpočty  

za období 2012-2014. 

Tabulka č.27– Výpočet Altmanova modelu v letech 2012 – 2014 

Ukazatel 2012 2013 2014 

Pracovní kapitál/celková aktiva 0,01 0,01 0,03 

Nerozdělený zisk/aktiva celkem 0,01 0,00 0,00 

EBIT/aktiva celkem 0,04 0,03 0,05 

ZK/závazky celkem 5,38 6,05 1,73 

Tržby celkem/aktiva celkem 0,56 0,54 0,59 

Z-scóre 2,96 3,19 1,51 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Na základě vypočtených hodnot lze vidět, že po celou dobu sledovaného období 

se společnost nachází v tzv. šedé zóně. To znamená, že na základě Altmanova modelu 

nelze jednoznačně určit, zda–li se jedná o podnik s vysokou nebo nízkou pravděpodobností 

bankrotu. Z – scóre nabývá v celém sledovaném období hodnot od 1,51 do 2,96. 

Na obrázku č. 12 lze vidět vývoj tohoto modelu za roky 2012 – 2014. 
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Obrázek 14– Graf č.12-Vývoj Altmanova modelu v letech 2012 – 2014 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.9.2 Tafflerův model 

Následující podkapitola obsahuje výpočet Tafflerova modelu, na základě kterého 

lze odhalit budoucí bankrot podniku. Veškeré výpočty jsou uvedeny v tabulce č. 28. 

 

Tabulka 28– Výpočet Tafflerova modele za období 2012 – 2014 

Ukazatel 2012 2013 2014 

EBIT/krátkodobé závazky 0,33 0,28 0,43 

oběžná aktiva/cizí kapitál 2,04 2,19 0,50 

krátkodobé závazky/aktiva celkem 0,12 0,12 0,12 

tržby celkem/aktiva celkem 0,56 0,54 0,59 

Taffler 0,55 0,54 0,41 
 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z vypočtených výsledků, které po celé sledované období přesahují hodnotu 0,3 

lze říci, že společnost není ohrožena bankrotem. Nejslabším byl rok 2014, kdy hodnota 

Tafflerova modele byla nejnižší, a to 0,41. Důvodem, proč byl tento rok nejslabším 

je skutečnost slabé hodnoty EBITu oproti krátkodobým závazkům. Nejlepší výsledek byl 

dosažen v roce 2012, kdy byla hodnota Tafflerova modele 0,55. To bylo způsobeno 

nejvyšší hodnotou EBITu. Vývoj v jednotlivých letech je znázorněn na obrázku č. 13. 
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Obrázek 15– Graf č.13-Vývoj Tafflerova modelu v letech 2012 – 2014 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

4.9.3 Kralickův rychlý test 

Výpočet Kralickova rychlého testu obsahuje čtyři vybrané ukazatele.  

Podle výsledku těchto ukazatelů přiřadíme firmě body. Vypočítané hodnoty jsou 

zobrazeny v tabulce č. 22. Hodnocení společnosti na základě přiřazených bodů je 

zobrazeno v tabulce č. 23. 

Tabulka 29– Výpočet Kralickova rychlého testu za období 2012 – 2014 

 

Ukazatel 2012 2013 2014 

Kvóta vlastního kapitálu 84,96 86,15 64,82 

Doba splácení dluhů z CF 3,55 4,24 2,69 

CF v tržbách 6,96 5,87 8,58 

Rentabilita aktiv 4,00 3,29 5,16 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 30– Hodnocení na základě Kralickova rychlého testu za období 2012 – 2014 
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CF v tržbách 1 1 1 

Rentabilita aktiv 1 1 1 

Průměr 1 1,25 1,25 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Společnost ve všech ukazatelích vykazuje nejlepší hodnocení. To znamená, 

že podle Kralickova rychlého testu se jedná o bonitní společnost. Nejlepšího průměrného 

výsledku dosahovala společnost v roce 2013 i 2014, kdy hodnota ukazatele byla ve výši 

1,25. Kvóta vlastního kapitálu se pohybuje od 64 % do 86 %. To vypovídá o nadprůměrné 

finanční situaci společnosti. Nejdelší doba, za kterou by podnik mohl uhradit všechny své 

dluhy z cash flow, byla 4 dny. Naopak nejkratší doba úhrady všech svých dluhů z cash 

flow by byla necelé 3 dny. Rentabilita tržeb postupně klesala z hodnoty 31,87 % až 

na 20,20 %, což vyjadřuje růst výnosů po celé sledované období. Rentabilita aktiv 

se pohybuje od 15 % do 20 %. Nejvyšší hodnoty dosahuje tento ukazatel v roce 2012 

a to kvůli nejvyšší hodnotě EBITu. Na obrázku č. 13 lze vidět vývoj hodnot Kralickova 

testu, kde je zřejmé, že se společnost pohybuje po celé sledované období v pásmu 

prosperity. Nejlepších hodnot, jak již bylo zmíněno, dosahuje společnost v roce 2013 

a 2014. 

 

 

Obrázek 16– Graf č.14-Kralickův test v letech 2012 – 2014 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.9.4 Index bonity 

Následující podkapitola obsahuje výpočet indexu bonity, na základě kterého 

se podniky rozdělují na bankrotní a bonitní. V tabulce č. 24 jsou zobrazeny vypočtené 

hodnoty tohoto ukazatele. 

Tabulka 31– Výpočet indexu bonity za období 2012 – 2014 

 

Ukazatel 2012 2013 2014 

cash flow/cizí zdroje 0,26 0,23 0,14 

celková aktiva/cizí zdroje 6,65 7,22 2,84 

EAT/aktiva celkem 0,02 0,02 0,03 

EAT/celkové výnosy 0,03 0,03 0,06 

zásoby/celkové výnosy 0,01 0,02 0,05 

celkové výnosy/celková aktiva 0,68 0,55 0,61 

Index bonity 1,39 1,33 1,13 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z hodnot vyplývajících z tabulky č. 24 lze vidět, že v nejlepší situaci se nachází 

podnik na začátku sledovaného období, tedy v roce 2012, kdy index bonity dosahuje 

hodnoty 1,39. Od následujícího roku dochází k nepatrnému snížení a to na číslo 1,33, což 

značí, že se podnik nachází v dobré ekonomické situaci. Nejhůř je na tom rok 2014,  

kdy se hodnota indexu ještě snížila, a to na 1,13. Tato hodnota i přesto značí, že se podnik 

nachází v dobré ekonomické situaci.  

 

Obrázek 17– Graf č.15-Vývoj indexu bonity v letech 2012 – 2014 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Byla provedena finanční analýza pomocí vybraných finančních postupů. Použila 

jsem poměrové ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a Du Pont 

pyramidální rozklad. 

V rámci analyzovaného podniku má ROE přes mírný pokles v roce 2013 rostoucí 

tendenci, což lze hodnotit pozitivně. Společnost nejeví známky problémů v rámci 

efektivity nakládání s finančními prostředky či řízení finančních zdrojů.  

Ukazatel ROA měl obdobný průběh, přes mírný pokles v roce 2013 rostl.  

Hodnoty ukazatelů analyzovaného podniku drží krok s odvětvovými průměry. 

Hodnoty běžné a pohotové likvidity se pohybovaly v rámci doporučených hodnot pro 

tyto ukazatele. Z pohledu běžné likvidity můžeme říct, že společnost efektivně využívá 

oběžná aktiva k pokrytí krátkodobých závazků. Pohotová likvidita se téměř po celou dobu 

nachází pod hranicí doporučovaného rozmezí. Na základě této zkušenosti bych doporučila 

snížit peněžní prostředky vázané ve formě krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

a zlepšit platební morálku odběratelů.  

Analýza doby obratu aktiv nám značí, že podnik neefektivně využívá majetkovou 

strukturu, zde bych doporučila nevázat peněžní prostředky v majetku. 

Po celé sledované období se hodnota ukazatele celkové zadluženosti pohybovala 

v rozmezí 15 %, v roce 2014 došlo k nárůstu na 35,19 %. Hodnota je přijatelná, avšak 

doporučila bych hodnotu tohoto ukazatele sledovat, aby v budoucnu nedošlo k jeho 

zvýšení. 

Po výpočtu DuPontova pyramidového rozkladu vlastního kapitálu dosáhl nejhorších 

výsledků vrcholový ukazatel za období 2012/2013. Vypočtená hodnota byla -43,13 %. 

Společnost by se detailněji měla na tuto skutečnost zaměřit a najít příčinu, proč tomu tak 

bylo.  

Po výpočtu Altmanova Z-scóre jsem zjistila, že se podnik po celou dobu sledovaného 

období pohybuje v šedé zóně, což znamená, že její finanční situace není příznivá, avšak 

nenachází se na hranici bankrotu. Tyto hodnoty bych doporučovala hlídat, aby v budoucnu 

nedošlo k dalšímu poklesu.  
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6 ZÁVĚR 

Úkolem této diplomové práce bylo ohodnotit finanční zdraví společnosti TAMEH 

Czech s.r.o. Ostrava prostřednictvím finanční analýzy ve sledovaném období 2012-2014. 

Obsahem práce je seznámení se s podnikem, předmětem podnikání, popis teoretických 

aspektů finanční analýzy jako prostředku zhodnocení hospodaření společnosti, zdroje pro 

provedení analýzy a některé ze základních metod a postupů pro posouzení finanční stránky 

podniku. 

Finanční analýza byla provedena za období 2012 – 2014. Metody, použité 

k výpočtům byly horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty, dále 

výpočet poměrových ukazatelů finanční analýzy, kde jsem zahrnula rentabilitu aktivitu, 

likviditu a zadluženost. V neposlední řadě byl vypočtenDuPontův pyramidový rozklad 

 a bankrotní a bonitní modely.  

Praktická část se zabývá aplikací vybraných metod finanční analýzy na danou 

společnost. Mezi metodami byla horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, 

kde jsem se zaměřila na ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Následně 

byla použita metoda pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu a poté metody 

souhrnných ukazatelů, a to: Altmanův model, Tafflerův model, Kralickův rychlý test 

 a index bonity. V této kapitole jsem čerpala z interních zdrojů společností, jako byly 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o cash flow.  

V kapitole Návrhy a doporučení jsem se zaměřila na nedostatky, které byly zjištěny 

na základě výpočtů jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Poté jsem navrhla doporučení, 

která by mohla vést ke zlepšení ekonomické situace společnosti.  

Po celé sledované období se společnosti daří dosahovat zisku i přesto, že docházelo i 

k jeho poklesu. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2014, a to 217 486 000 Kč.  

Ukazatelé rentability jsou v celém sledovaném období kladné, pro firmu je to 

pozitivní, dosahuje zhodnocení kapitálu. Z hlediska rentability je na tom nejlépe rok 2014, 

všechny hodnoty ukazatelů byly nejvyšší. Naopak za nejhorší můžeme považovat rok 

2013, většina ukazatelů dosahovala nejnižších hodnot. Hodnota ukazatele obratu 

celkových aktiv byla ve sledovaném období menší než jedna, z toho vyplývá, že podnik 

neefektivně hospodaří se svým majetkem, hodnota se za rok neobrátila ani jednou. 

Likvidita společnosti je dostatečná, doporučovaných hodnot dosahovala pouze 

likvidita běžná, hodnoty likvidity pohotové se pohybovaly nad doporučené hodnoty, což je 



Bc. ADÉLA JAKOUBKOVÁ: FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

2016  47 

pro management podniku signálem malé výnosnosti podnikání. Okamžitá likvidita se 

vyskytovala po celé sledované období pod hranicí doporučovaných hodnot, což značí, že si 

společnost nedrží dostatečný finanční obnos na splácení svých závazků.  

Dalším sledovaným ukazatelem byla zadluženost, jejíž hodnoty se pohybovaly od 

13-35 %, což značí pozitivní finanční úroveň firmy.  

DuPontova metoda nám přiblížila vliv jednotlivých analytických ukazatelů na 

syntetický ukazatel ROE výnos na vlastní jmění. Negativní vliv na vývoj ukazatele 

rentability vlastního kapitálu měla v prvním období rentabilita aktiv (-34,2729 %)  

 i zisková marže (-30,5057 %). V druhém období měla na vývoj ukazatele ROE pozitivní 

vliv rentabilita aktiv (95,8084 %) a zisková marže (80,4708 %). 

Z hlediska bankrotních a bonitních modelů se můžeme přesvědčit o finančním zdraví 

podniku. Z hlediska bankrotních modelů se podnik pohybuje na základě Altmanova 

modelu v tzv. šedé zóně, což není ani prosperita, ani bankrot. Při výpočtu Taffleova 

modelu můžeme říci, že společnost není ohrožena bankrotem.  

Ověřením bonity podniku pomocí Kralickova testu a indexu bonity jsem zjistila, že  

se podnik pohybuje v zóně prosperity. 
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Příloha 1: Rozvaha aktiv 

  Text 2012 2013 2014 

  Aktiva celkem [tis. Kč] 4 410 749 4 261 416 4 217 342 

A Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
      

B Dlouhodobý majetek 3 054 856 2 970 842 3 471 055 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 22 779   25 327 

B.I 1 Zřizovací výdaje       

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a 

činnosti 
      

B.I 3 Software       

B.I 4 Ocenitelná práva       

B.I 5 Goodwill       

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 22 779   25 327 

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
202 325     

B.I 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
      

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 3 032 077 2 970 842 3 445 728 

B.II 1 Pozemky 38 544 38 544 38 544 

B.II 2 Stavby 109 215 100 918 92 632 

B.II 3 Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
464 064 441 623 380 649 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů       

B.II 5 Základní stádo a tažná zvířata       

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 8 8 8 

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
202 325 352 883 814 330 

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
    263 754 

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     1 855 811 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0     

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených 

osobách 
      

B.III 2 Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 
      

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
      

B.III 4 
Půjčky a úvěry ovládaných a řízeným 

osobám a účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 

      

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek       



 

 

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
      

B.III 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 
      

C Oběžná Aktiva 1 355 890 1 290 574 742 850 

C.I Zásoby 43 321 36 510 117 517 

C.I 1 Materiál 42 354 36 316 117 514 

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 967 13 3 

C.I 3 Výrobky       

C.I 4 Zvířata       

C.I 5 Zboží       

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby   181   

C.II Dlouhodobé pohledávky 634 711 726 

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 231 259 440 447 158 016 

C.II 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 
769 529 543 041   

C.II 3 Pohledávky za účetními jednotkami 

pod podstatným vlivem 
      

C.II 4 Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 
      

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy       

C.II 6 Dohadné účty aktivní       

C.II 7 Jiné pohledávky       

C.II 8 Odložená daňová pohledávka       

C.III Krátkodobé pohledávky 32 871 1 239 737 415 647 

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 231 259 440 477 158 016 

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 
      

C.III 3 Pohledávky za účetními jednotkami 

pod podstatným vlivem 
      

C.III 4 Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 
      

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
      

C.III 6 Stát - daňové pohledávky       

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy       

C.III 8 Dohadné účty aktivní 274 084 227 930 234 461 

C.III 9 Jiné pohledávky 326 266 455 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 3 866 13 616 208 960 

C.IV 1 Peníze 132 71 348 

C.IV 2 Účty v bankách 3 734 13 545 208 612 

C.IV 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly       

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek 
      



 

 

D.I Časové rozlišení 3   3 437 

D.I 1 Náklady příštích období 3   3 437 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období       

D.I 3 Příjmy příštích období       

 

  



 

 

Příloha 2: Rozvaha pasiv 

  Text 2012 2013 2014 

  Pasiva celkem [tis. Kč] 4 410 749 4 261 416 4 217 342 

A Vlastní kapitál 3 747 265 3 671 058 2 733 658 

A.I. Základní kapitál 3 747 265 3 671 058 2 733 658 

A.I.1 Základní kapitál       

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly       

A.I.3 Změny základního kapitálu       

A.II Kapitálové fondy       

A.II 1 Emisní ážio       

A.II.2 Ostatní kapitálové fondy       

A.II.3 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

      

A.II.4 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

      

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 
14 726 19 790   

A.III 1 Zákonný rezervní fond, nedělitelný fond 14 726 19 790   

A.III 2 Statutární a ostatní fondy       

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 59 061 275 19 790 

A.IV 1 Nerozdělený zisk z minulých let 59 061 275 19 790 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta z minulých let       

A.V 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) 
101 278 78 793 141 668 

B Cizí zdroje 663 484 590 358 1 483 684 

B.I Rezervy 54 188 15 306 15 149 

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů       

B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky       

B.I 3 Rezerva na daň z příjmu       

B.I 4 Ostatní rezervy 54 188 15 306 15 149 

B.II Dlouhodobé závazky 78 516 75 848 502 086 

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů     345 046 

B.II 2 

Závazky k ovládaným a řízením osobám 

      

B.II 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatnm 

vlivem 
      

B.II 4 Závazky ke společníků, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
      

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy       

B.II 6 Vydané dluhopisy       

B.II 7 Dlouhodobé směnky k úhradě       

B.II 8 Dohadné účty pasivní       



 

 

B.II 9 Jiné závazky 21 21 66 434 

B.II 10 Odložený daňový závazek 78 495 75 827   

B.III Krátkodobé závazky 530 780 499 204 502 086 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 310 129 319 506 345 046 

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízením osobám       

B.III 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem 
      

B.III 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
      

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 11 022 8 029 8 404 

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
5 244 5 331 5 427 

B.III 7 Stát-daňové závazky a dotace 38 332 3 904 7 358 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy       

B.III 9 Vydané dluhopisy       

B.III 10 Dohadné účty pasivní 165 439 161 666 135 165 

B.III 11 Jiné závazky 614 768 686 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci     900 000 

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé       

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry     900 000 

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci       

C.I Časové rozlišení       

C.I 1 Výdaje příštích období       

C.I 2 Výnosy příštích období       

 

  



 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát 

  [tis. Kč] 2012 2013 2014 

I Tržby za prodej zboží       

A Náklady vynaložené na prodej zboží        

+ Obchodní marže        

II 
Výkony 

2 468 

734 2 309 370 2 507 558 

II. 1 
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb  

2 468 

051 2 310 324 2 507 528 

II. 2 
Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 634 -954 -11 

II. 3 Aktivace 49   41 

B 
Výkonová spotřeba  

1 771 

760 1 465 949 1 418 693 

B. 1 
Spotřeba materiálu a energie  

4 626 

387 1 214 427 1 136 390 

B. 2 Služby  145 373 251 522 282 303 

+ Přidaná hodnota  696 974 843 421 1 088 865 

C Osobní náklady  221 399 186 617 197 315 

C. 1 Mzdové náklady 167 879 133 938 140 297 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 120 180 120 

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 50 444 49 826 53 810 

C. 4 Sociální náklady  2 956 2 673 3 088 

D Daně a poplatky  48 067 8 740 8 027 

E Odpisy investičního majetku 268 474 269 984 263 848 

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 85 277 2 556 11 008 

III. 1 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 83 814   385 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu  1 463 2 556 10 623 

F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 

a materiálu 45 681 608 4 103 

F. 1 
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 45 299   64 

F. 2 Prodaný materiál  382 608 4 039 

G 
Změna stavu rezerv a opravných položek 17 232 -37 974 138 

IV. Ostatní provozní výnosy  513 792 43 025 44 029 

H. Ostatní provozní náklady  523 459 325 385 455 366 

V. Převod provozních výnosů        

I. Převod provozních nákladů        

* Provozní výsledek hospodaření 171 731 135 642 215 105 



 

 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 
      

J. Prodané cenné papíry a vklady        

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku       

VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině       

VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů        

VII. 3 
Výnosy z ostatních finančních investic       

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku       

K. Náklady finančního majetku        

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů       

L. Náklady z přecenění CP a derivátů       

M. Změna stavu rezerv a opravných položek 

ve finanční oblasti       

X. Výnosové úroky 4 591 1 649 5 421 

N. Nákladové úroky     2 042 

XI. Ostatní finanční výnosy  899 3 395 3 373 

O. Ostatní finanční náklady 788 637 4 371 

XII. Převod finančních výnosů       

P. Převod finančních nákladů        

* Finanční výsledek hospodaření 4 720 4 407 2 381 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 75 155 61 256 75 818 

Q 1. splatná  87 645 63 924 85 211 

Q 2. odložená  -12 490 -2 668 -9 393 

** 
Výsledek z hospodaření za běžnou činnost  101 278 78 793 141 668 

XIII. Mimořádné výnosy        

R. Mimořádné náklady        

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost        

S 1. splatná        

 2. odložená        

* Mimořádný výsledek hospodaření       

T Převod podílu na HV společníkům       

*** 
Výsledek hospodaření za účetní jednotku 101 278 78 793 141 668 

**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním 176 433 140 049 217 486 

 

  



 

 

Příloha 4: Vertikální analýza rozvahy 

 

2012 2013 2014 

   (v %) 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 69,26 69,71 82,30 

Dlouhodobý hmotný majetek 68,74 69,71 81,70 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,52 0,00 0,60 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 30,74 30,29 17,61 

Zásoby 0,98 0,86 2,79 

Dlouhodobé pohledávky 0,01 0,02 0,02 

Krátkodobé pohledávky 29,66 29,09 9,86 

Krátkodobý finanční majetek 0,09 0,32 4,95 

Ostatní aktiva-přechodné účty aktivní 0,00 0,00 0,08 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 84,96 86,15 64,82 

Základní kapitál 80,99 83,83 60,99 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy a ostatní fondy 0,33 0,46 0,00 

Výsledek hospodaření z minulých let 1,34 0,01 0,47 

Výsledek hospodaření z běžného účetního období 2,30 1,85 3,36 

Cizí zdroje 15,04 13,85 35,18 

Rezervy 1,23 0,36 0,36 

Dlouhodobé závazky 1,78 1,78 1,58 

Krátkodobé závazky 12,03 11,71 11,91 

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

Ostatní pasiva- přechodné účty pasiv 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

 

Příloha 5: Horizontální analýza rozvahy v relativních hodnotách 

(v %) 2013/2012 2014/2013 

AKTIVA CELKEM -3,39 -1,03 

Dlouhodobý majetek -2,75 16,84 

Dlouhodobý nehmotný majetek -100,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek -2,02 15,98 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 

Oběžná aktiva -4,82 -42,44 

Přechodné účty aktiv -100,00 0,00 

PASIVA CELKEM -3,39 -1,03 

Vlastní kapitál -2,03 -25,53 

Cizí zdroje -11,02 151,32 

Přechodné účty pasiv 0,00 0,00 

 

  



 

 

Příloha 6: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

(v %) 2013/2012 2014/2013 

Tržby za prodej zboží 0,00  0,00 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -6,39 7,86 

Tržby z prodeje DM a materiálu -97,00 76,78 

Výsledek hospodaření za účetní období -22,20 44,38 

Výsledek hospodaření před zdaněním -20,62 35,61 

 

  



 

 

Příloha 7: Du Pontův pyramidový rozklad za období 2012 – 2013 

Ukazatel 2012 (0) 2013 (1) (1)-(0) log 1/0 
Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

Čistý zisk/vlastní kapitál 0,4141 0,2355 -0,1786 -0,24513 -0,1786 -43,1321 

1.součinová vazba             

Čistý zisk/aktiva celkem 0,1656 0,1057 -0,0598 -0,19478 -0,1419 -34,2729 

Aktiva celkem/vlastní kapitál 2,5014 2,2275 -0,2738 -0,05035 -0,0367 -8,8592 

2.součinová vazba             

Čistý zisk/tržby 0,2104 0,1349 -0,0756 -0,19317 -0,1408 -33,9885 

Tržby/aktiva celkem 0,7867 0,7838 -0,0029 -0,00162 -0,0012 -0,2845 

3.součtová vazba             

1 - celkové náklady / tržby 0,9284 0,8829 -0,0454 x -0,1408 -33,9885 

Náklady vynaložené na prodané zboží / 

tržby 
0,0000 0,0000 0,0000 x 0,0000 0,0000 

Výkonová spotřeba / tržby 0,6284 0,5926 -0,0358 x -0,1110 -26,7976 

Osobní náklady / tržby 0,1271 0,1069 -0,0201 x -0,0624 -15,0645 

Daně a poplatky / tržby 0,0071 0,0005 -0,0066 x -0,0205 -4,9528 

Odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku / tržby 
0,0269 0,0217 -0,0052 x -0,0162 -3,9094 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu / tržby 
0,0006 0,0002 -0,0003 x -0,0011 -0,2575 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období / tržby 

0,0177 0,0185 0,0009 x 0,0027 0,6607 

Ostatní provozní náklady / tržby 0,0064 0,0066 0,0002 x 0,0006 0,1335 

Prodané cenné papíry a podíly / tržby 0,0000 0,0000 0,0000 x 0,0000 0,0000 

Nákladové úroky / tržby 0,0440 0,0320 -0,0120 x -0,0372 -8,9770 

Ostatní finanční náklady / tržby 0,0697 0,0724 0,0027 x 0,0085 2,0470 

Daň z příjmů za běžnou činnost / tržby 0,0005 0,0314 0,0309 x 0,0958 23,1292 

Suma celkem           -33,9885 

1:aktiva celkem/tržby 1,2711 1,2759 0,0047 x -0,001178 -0,2845 

4.součtová vazba             

aktiva celkem/ tržby 1,2711 1,2759 0,0047   -0,001178 -0,2845 

Fixní aktiva / tržby 0,9366 0,8257 -0,1109 x 0,0275558 6,6540 

Oběžná aktiva / tržby 0,2970 0,4125 0,1155 x -0,028708 -6,9324 

Ostatní aktiva / tržby 0,0375 0,0376 0,0001 x -2,53E-05 -0,0061 

Suma celkem           -0,2845 

 



 

 

 

Příloha 8: Du Pontův pyramidový rozklad za období 2013 – 2014 

Ukazatel 2013 (0) 2014 (1) (1)-(0) log 1/0 
Absolutní 

změna 
Relativní 

změna 

Čistý zisk/vlastní kapitál 0,0215 0,0518 0,0304 0,382831 0,0304 141,4522 

1.součinová vazba             

Čistý zisk/aktiva celkem 0,0185 0,0336 0,0151 0,2593 0,0206 95,8084 

Aktiva celkem/vlastní kapitál 1,1608 1,5427 0,3819 0,123532 0,0098 45,6438 

2.součinová vazba             

Čistý zisk/tržby 0,0341 0,0563 0,0222 0,2178 0,0173 80,4708 

Tržby/aktiva celkem 0,5427 0,5972 0,0544 0,04151 0,0033 15,3376 

3.součtová vazba             

1 - celkové náklady / tržby 1,0171 1,0131 -0,0040 x 0,0173 80,4708 

Náklady vynaložené na prodané zboží / tržby 0,0000 0,0000 0,0000 x 0,0000 0,0000 

Výkonová spotřeba / tržby 0,6338 0,5633 -0,0705 x 0,3074 1432,4119 

Osobní náklady / tržby 0,0807 0,0783 -0,0023 x 0,0102 47,5486 

Daně a poplatky / tržby 0,0038 0,0032 -0,0006 x 0,0026 12,0182 

Odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku / tržby 
0,1167 0,1048 -0,0120 x 0,0522 243,1030 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu / tržby 
0,0003 0,0016 0,0014 x -0,0060 -27,7517 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období / tržby 
-0,0164 0,0001 0,0165 x -0,0718 -334,6120 

Ostatní provozní náklady / tržby 0,1407 0,1808 0,0401 x -0,1749 -814,9727 

Prodané cenné papíry a podíly / tržby 0,0000 0,0000 0,0000 x 0,0000 0,0000 

Nákladové úroky / tržby 0,0003 0,0008 0,0005 x -0,0023 -10,8747 

Ostatní finanční náklady / tržby 0,0003 0,0017 0,0015 x -0,0064 -29,6585 

Daň z příjmů za běžnou činnost / tržby 0,0265 0,0301 0,0036 x -0,0158 -73,5160 

Suma celkem           443,6961 

aktiva celkem/tržby 1,8425 1,6745 -0,1680 x 0,0033 15,3376 

4.součtová vazba             

Fixní aktiva / tržby 1,2845 1,3782 0,0937 x -0,0018 -8,5593 

Oběžná aktiva / tržby 0,5580 0,2950 -0,2630 x 0,0052 24,0215 

Ostatní aktiva / tržby 0,0000 0,0014 0,0014 x -0,000027 -0,1246 

Suma celkem           15,3376 

 


