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Abstrakt 

Diplomová práce na téma benchmarking finančního zdraví společnosti TATRA 

METALURGIE a.s. si klade za cíl teoreticky vymezit obsahovou náplň základních užívaných 

nástrojů a metod, jenž byly při zpracování daného tématu použity s následným praktickým 

uplatněním získaných poznatků. V teoretické části práce je vymezen pojem benchmarking a 

jsou zde popsány vybrané metody a nástroje finanční analýzy i základní modely hodnocení 

finanční výkonnosti společnosti. Praktická část práce je zaměřena na aplikaci teoretických 

poznatků s následným provedením mezioborového porovnání finančních ukazatelů 

společnosti s přímou konkurencí v odvětví a na základě získaných výsledků je provedeno 

zhodnocení finanční situace společnosti s návrhy opatření k jejímu zlepšení. 
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Abstract 

The topic of the master’s thesis is the benchmarking of the financial health of the company 

TATRA METALLURGY plc. Its aim is to define theoretically the content of some basic 

instruments and methods, which have been used by the processing of the topic with the 

subsequent practical application of the gained knowledge. In the theoretical part of the thesis 

the concept of benchmarking is defined and there are described the selected methods and 

instruments of financial analysis and the basic models of evaluation of the company’s 

financial performance. The practical part of the thesis is focused on the application of 

theoretical knowledge with the subsequent implementation of an interdisciplinary comparison 

of the company’s financial indicators with direct competitors in the industry. On the basis of 

the obtained results the evaluation of the company’s financial situation with the proposals for 

its improvement is done. 
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1 Úvod 

Hodnocení finančního zdraví společnosti je především subjektivní záležitostí a může 

sloužit k mezipodnikovému srovnání v rámci stejného výrobního oboru a posoudit tak práci 

dané společnosti. Vždy bude ale velmi záležet na výběru a vyhodnocení získaných dat 

z hlediska důležitosti jejich použití. Zejména však bude záležet na způsobu prezentace 

dosažených výsledků. 

Logickým prostředkem k hodnocení a porovnávání údajů je koncepce struktury 

finanční analýzy, pomocí které lze objevit slabiny v hospodaření podniku jako celku i jejich 

příčinné souvislosti. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti TATRA 

METALURGIE a.s. za pomoci metod finanční analýzy a adekvátně tak posoudit finanční 

zdraví společnosti a porovnat jej s přímou konkurencí na trhu. 

Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmu benchmarking a typy jeho 

řešení. Dále se teoretická část zaobírá přehledem nejčastěji využívaných metod a nástrojů 

finanční analýzy k hodnocení finančního zdraví společnosti. Konkrétně se jedná o analýzu 

absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, rozbor pomocí poměrových ukazatelů a 

souhrnné indexy pro hodnocení finanční úrovně společnosti. 

Praktická část je souhrnem uplatnění ukazatelů a metod finanční analýzy k hodnocení 

finančního zdraví společnosti TATRA METALURGIE a.s. a jejímu srovnání s přímou 

konkurencí v odvětví, kdy se na základě získaných výsledků vyhodnotí ekonomická situace 

společnosti a efektivnost hospodaření. 

V práci budou použity informace z interních a externích podnikových podkladů, 

odborných publikací, internetu a vlastní názor autorky. 
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2 Technicko-ekonomická charakteristika společnosti 

Společnost TATRA METALURGIE a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku        

dne 23. prosince 2014, identifikační číslo 036 67 952, sídlo společnosti je v Kopřivnici, Areál 

Tatry 1448/5, 742 21. Právní forma společnosti je akciová společnost a předmětem podnikání 

je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Základní 

kapitál má společnost ve výši 100 mil. Kč. Jediným akcionářem se 100% účastí na základním 

kapitálu je společnost TATRA TRUCKS a.s., identifikační číslo 014 82 840, se sídlem 

Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, 742 21. Společnost TATRA METALURGIE a.s. je dceřinou 

společností firmy TATRA TRUCKS a.s., tradičního výrobce nákladních automobilů, a je 

součástí jeho konsolidačního celku. [20] 

 U společnosti TATRA METALURGIE a.s. došlo k fúzi sloučením se zanikající 

společností Tafonco a.s., identifikační číslo 619 74 668 a zanikající společností Taforge a.s., 

identifikační číslo 651 38 627 na základě schváleného Projektu vnitrostátní fúze sloučením. 

Veškeré jmění obou zanikajících společností přešlo na nástupnickou společnost TATRA 

METALURGIE a.s. a rozhodným dnem přeměny byl 1. leden 2016. [21] 

2.1 Historie společnosti 

Obchodní aktivita společnosti TATRA METALURGIE a.s. pokračuje v dlouhodobých 

obchodních vztazích se zákazníky kovárny (Taforge a.s.) a slévárny (Tafonco a.s.), a proto je i 

nadále významným českým výrobcem výkovků a odlitků. Tyto produkty naleznou své 

uplatnění v automobilovém průmyslu, železničním průmyslu a také u výrobců manipulační 

techniky, stavebních a zemědělských strojů. Vhodnými důvody pro sloučení společností 

TATRA METALURGIE a.s., Taforge a.s. a Tafonco a.s. je získaní komplexního uspokojení 

poptávky, jak po výkovcích, tak po odlitcích na jednom místě v jedné firmě a snadnější 

získávání nových zakázek, především díky návratu slova „TATRA“ do názvu společnosti, 

protože tato značka má dlouholetou tradici. 

Tato společnost je tedy přímým pokračovatelem dlouhodobé tradice kovárenské a 

slévárenské produkce v Kopřivnici, jež je od začátku spjatá s vyráběním vozidel. Historie 

těchto výrob spadá až do 19. století, kdy začala v Kopřivnici výroba kočárů a bryček, což 

položilo základ pro budoucí zrod automobilky TATRA, která je dnes třetí nejstarší 

automobilkou na světě a vůbec nejstarší ve střední Evropě. Historicky byla společnost 

TATRA METALURGIE a.s. součástí společnosti TATRA, ale dnes tvoří samostatnou 
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obchodní společnost se širokým spektrem vlastních zákazníků a je důležitým tuzemským 

výrobcem výkovků a odlitků. [19] 

2.2 Výrobní portfolio společnosti 

Společnost TATRA METALURGIE a.s. má zaveden integrovaný systém 

managementu skládající se ze systému managementu kvality dle EN ISO 9001:2008, systému 

environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2005 a prvků systému bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, včetně požadavků pro dodavatele do automobilového průmyslu dle 

ISO/TS 16949:2009. Tyto systémy jsou certifikovány pro obory slévárenství, kovárenství a 

strojírenství související s výrobními nástroji. [19] 

2.2.1 Výroba odlitků 

Slévárna má celkovou výrobní kapacitu 30 000 t/rok a vyrábí odlitky z litiny, oceli 

a  hliníkových slitin. Dlouhodobě spolupracuje s firmami ze strojírenského, automobilového a 

stavebního průmyslu, dále poskytuje dodávky pro zemědělskou techniku a vysokozdvižné 

vozíky. Litinové a ocelové odlitky jsou strojně formovány na automatických linkách o 

hmotnosti od 5 kg do 400 kg. Jde o výrobu forem z jednotné bentonitové směsi, která je 

vyráběna střásáním s dolisováním dělenou lisovací hlavou nebo střásáním a lisováním. 

Odlitky z hliníkových slitin jsou strojně formovány a vyráběny ručně včetně kokilových 

odlitků o hmotnosti od 0,1 kg do 100 kg. Jedná se o výrobu odléváním do pískových 

slévárenských forem nebo gravitačním litím do kovových forem tzv. kokil. 

Komerční slévárna poskytuje [18]: 

 odlitky z tvárné a šedé litiny, oceli a slitin hliníku, 

 kovové, dřevěné, pryskyřičné a polystyrenové modely, 

 komplexní služby jako tepelné zpracování, opracování a lakování odlitků. 

2.2.2 Výroba výkovků 

Kovárna má celkovou výrobní kapacitu 15 000 t/rok v návaznosti na skladbu 

výrobního sortimentu. Z legovaných a uhlíkových ocelí se vyrábí zápustkové výkovky o 

hmotnosti od 0,5 kg do 60 kg, dále také lze vyrobit rotační, pěchované i tvarově složité 

výkovky, a to díky rozsáhlému strojnímu vybavení. 
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Komerční kovárna vyrábí výkovky o různé hmotnosti i složitosti a poskytuje služby jako 

například [18]: 

 tepelné zpracování kovů, 

 dělení hutních polotovarů, 

 kalibrování za studena, 

 konstrukce výkovků a výlisků, 

 rovnání na hydraulických lisech, 

 konstrukce a výroba kovacího nářadí, 

 simulace tvářecích procesů, 

 moření v kyselině sírové, 

 otryskávání ocelovými broky. 

2.2.3 Technologická podpora a služby 

Součástí jednotlivých provozů jsou i dílny zaobírající se výrobou zápustek, modelů a 

jaderníků. Výroba jaderníků a modelů z pryskyřic, dřeva, kovu či kombinace těchto materiálů 

se provádí v podnikových modelárnách. V podnikové zápustkárně se vyrábí nové kovací 

nářadí a provádí se čistění a opravy tvarů. 

Společnost TATRA METALURGIE a.s. má také technické zázemí pro rozměrovou 

kontrolu a disponuje vlastní laboratoří a tyto služby poskytuje i průmyslovým podnikům 

v kraji. Laboratoře mají certifikaci národního sdružení Českých zkušeben a laboratoří o.p.s. 

Kontrola kvality je prováděna mechanickými zkouškami, metalografickými rozbory, analýzou 

chemického složení kovových materiálů, měřením a defektoskopií. V mechanické zkušebně je 

zjišťován výkon standardních mechanických zkoušek, jako je zkouška tvrdosti tahem, rázem 

v ohybu na Charpyho kladivě, které se realizují na litých i tvářených materiálech z železných i 

neželezných kovů. Metalografické rozbory jsou prováděny optickou mikroskopií. Analýza 

chemického složení kovových materiálů je realizována atomovou emisní spektrometrií a 

poskytuje tak komplexní prvkovou analýzu testovaného materiálu. [19] 
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3 Mezipodnikové srovnání, benchmarking 

Mezipodnikové srovnání se realizuje v rámci stejného výrobního oboru nebo 

průmyslového odvětví a umožňuje tak posoudit, porovnat nebo zhodnotit práci daného 

podniku oproti práci ostatních podniků. Takže není možné srovnávat dva různé podniky 

s různou výrobou, musí se porovnávat podniky, které vyrábějí stejné druhy výrobků. 

Za cíl si mezipodnikové srovnání klade porovnat zjištěné informace o daném podniku 

s informacemi ostatních konkurenčních podniků v odvětví a překonat tak své konkurenty na 

trhu. K danému účelu srovnání musíme mít dostupné množství informací, abychom mohli 

začít srovnávat daný podnik s konkurenty v odvětví. Podle daného cíle mezipodnikového 

srovnání můžeme porovnávat technickou a technologickou vyspělost podniku, produktivní 

sílu, obchodní zdatnost (růst tržeb), finanční úspěšnost a celkové výsledky podniku (zisk). 

Relativně nejlepší přístup k základním informacím je ze zveřejňovaných finančních výkazů, a 

proto se nejčastěji provádí finanční analýza, jako nástroj k mezipodnikovému srovnání. [4] 

3.1 Vymezení benchmarkingu 

Benchmarking je nástroj analytický a plánovací pro srovnávání vlastního podniku 

s nejlepším konkurentem v odvětví nebo i s podniky z jiných odvětví. Benchmarking je 

systematický, nepřetržitý a plánovaný soubor aktivit vykonávaný za účelem posouzení, 

měření a porovnání, a to výrobků, služeb, procesů či výkonnosti s vybranými konkurenty za 

účelem definování, identifikování, stanovení cílů a příležitostí vlastního zlepšování. Jde o 

nikdy nekončící soubor aktivit, který je možno rozdělit na individuální projekty, ale za 

významný motor změn a zlepšování můžeme považovat až jejich systematické opakování. 

Výstupem jakéhokoliv takového benchmarkingového projektu je identifikace oblastí vlastního 

zlepšování a až samotná realizace zlepšování inovací a změn dává benchmarkingu smysl. [16] 

Benchmarking je proces, soubor aktivit, který musí být podporován a iniciován 

vrcholovým vedením společností, které se chtějí zlepšovat, a to bez trvalé podpory a aktivní 

účasti právě vrcholového vedení nejde. Je to systematický proces plánování přístupů, nástrojů, 

technik, potřebných zdrojů včetně financí a lidí, čili proces celkového systému řízení 

organizací. Může využívat celé řady metod a nástrojů, které pomohou k vlastnímu zlepšování 

a můžou přinést dočasnou konkurenční výhodu. [10], [12] 
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3.2 Typy benchmarkingu 

Volba typu benchmarkingu závisí na tom, jak velké zdroje bude ochotno vrcholové 

vedení na benchmarking uvolňovat a co bude jeho objektem, případně na dalších faktorech. 

V závislosti na hledisku, kde je benchmarking vykonáván, rozlišujeme interní a externí 

benchmarking. [6], [7]  

3.2.1 Benchmarking interní 

Interní nebo také vnitřní benchmarking je realizován mezi zvolenými organizačními 

jednotkami v rámci jedné organizace. Jde tedy o srovnání určitého předmětu uvnitř jednoho 

podniku. Hlavním cílem interního benchmarkingu bývá potřeba nalezení nejlepšího standardu 

výkonnosti uvnitř vlastní organizace. Proto realizace benchmarkingového projektu nenaráží 

na omezení při získávání potřebných informací a doba trvání projektu je výrazně kratší 

v porovnání s externím benchmarkingem. Další předností je efektivní snižování nežádoucích 

rozdílů ve výkonnosti jednotlivých organizačních jednotek v podniku. Naopak určitou 

slabinou je nalezení nejlepší reality ve vlastním podniku, což je docela méně pravděpodobné, 

než kdybychom přijímali podněty z vnějšího prostředí podniku. Pouze interní benchmarking a 

jeho upřednostňování může vést k zahledění organizace do sebe a k opovržení vnějších 

podnětů ke zlepšování. Interní benchmarking využívá různé formy učení a vždy předpokládá 

vysokou úroveň komunikace uvnitř celého podniku, je tak nepřímým prohlášením o skutečné 

vůdčí roli vrcholových manažerů. 

Tento typ benchmarkingu není vhodný pro malé a střední firmy, proto se značně využívá u 

velkých podniků, které mají různé pobočky, provozovny, či dceřiné společnosti. [10] 

3.2.2 Benchmarking externí 

Externí neboli vnější benchmarking tedy představuje soubor činností daného podniku, 

které jsou srovnávány a měřeny s jinou společností. Partnerem pro srovnání mohou být přímí 

tuzemští konkurenti nebo i firmy působící na jiných trzích, popřípadě zahraniční firmy 

vyvážející na naše území. Proto vyhledat vhodného externího partnera pro benchmarking 

nemusí být vždy snadné, zvlášť pak přímého konkurenta v odvětví. Externí benchmarking 

umožňuje učit se skutečně od těch nejlepších a v různých typech benchmarkingu lze využívat 

variantních přístupů a ty do jisté míry mohou přispívat k rozvoji učení celých organizací.  
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Velmi rozšířeným přístupem je v praxi přístup s využitím veřejně dostupných zdrojů, který je 

založen na shromažďování sekundárních dat. Jde o nacházení inspirací právě ve veřejně 

dostupných zdrojích, ale míra efektu učení je minimální. Oproti tomu přístup s využitím 

přímého porovnávání dosahuje maximální míry efektu učení, dochází k porovnávání 

organizací a jejich produktů i procesů. 

Jednotlivé přístupy k benchmarkingu se budou lišit podle toho, zda jsou podniky jen partnery 

v oboru na různých trzích nebo zda jsou konkurenty na jednom trhu. 

Výhodnou externího benchmarkingu je vysoký stupeň srovnatelnosti a vnášení nových 

poznatků a zkušeností konkurenčních podniků, které je možno uplatnit ve svém podniku a 

přispět tak k jeho efektivnějšímu budoucímu vývoji. [10] 
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4 Finanční analýza jako nástroj benchmarkingu 

Finanční analýza je systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena ve 

finančních výkazech a zahrnuje tak hodnocení firemní současnosti, minulosti i předpovídání 

budoucích finančních podmínek. Hlavním smyslem je vyhodnocovat finanční situaci podniku 

a připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku. Je součástí ekonomické 

analýzy, patří k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení a je východiskem pro sestavování 

finančního plánu. [1] 

Úspěšnost finanční analýzy závisí na kvalitě a komplexnosti použitých vstupních 

informací. Tyto informace najdeme v účetních výkazech. Základní data jsou čerpána právě z 

účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o tvorbě a použití 

peněžních prostředků (výkaz cash flow). Tyto účetní výkazy jsou součástí účetní závěrky, ke 

které se ještě připojuje příloha. Příloha obsahuje údaje o účetní jednotce, doplňující informace 

k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, dále informace o účetních metodách, způsobech oceňování 

a obecných účetních zásadách. 

K vzájemnému srovnání firem slouží analýza odvětví, při jejímž hodnocení se bere v úvahu 

především současný stav a očekávaný vývoj, včetně srovnání s přímou konkurencí v odvětví 

na základě ekonomických ukazatelů. [17], [26]  

4.1 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýzu rozdílových ukazatelů lze také nazývat ve finanční analýze jako indikátory 

fondů finančních prostředků, které vyjadřují rozdíly mezi určitými položkami aktiv a pasiv. 

Nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál (provozní kapitál), 

který se vypočte jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky a tak vypovídá o 

vztazích mezi majetkovou a kapitálovou strukturou podniku. Viz vzorec (1). 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky   (1) 

Výše čistého pracovního kapitálu poukazuje na schopnost podniku hradit své závazky, a tím 

je velikost tohoto ukazatele důležitá pro stanovení platební schopnosti podniku. [24] 
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4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrovými ukazateli využívá výhradně údajů z účetních výkazů, vychází 

tedy z veřejně dostupných informací, a proto jsou poměrové ukazatele nejčastěji používaným 

rozborovým postupem. Tato analýza udává poměry mezi různými položkami základních 

účetních výkazů, čili vzájemný vztah ukazatelů prostřednictvím jejich podílu. Poměrové 

ukazatele poskytují rychlý a málo nákladný obraz o základní charakteristice podniku. [11] 

Poměrové ukazatele lze diferencovat do různých skupin, a to i z hlediska výkazů, ze 

kterých je čerpáno, na: 

 ukazatele struktury majetku a kapitálu, 

 ukazatele tvorby výsledku hospodaření, 

 ukazatele na bázi peněžních toků. 

Ukazatele struktury majetku a kapitálu jsou sestaveny na podkladě rozvahy a 

nejčastěji zkoumají vzájemný vztah rozvahových položek. Jde především o ukazatele 

likvidity, které vypovídají o vázanosti zdrojů financování v různých položkách majetku a 

ukazatele zadluženosti, které klasifikují kapitálovou strukturu podniku. Ukazatelé tvorby 

výsledku hospodaření se zabývají složením výsledku hospodaření, čili strukturou nákladů a 

výnosů a primárně vycházejí z výkazu zisku a ztráty. Pohyb finančních prostředků v podniku 

identifikují ukazatelé na základě peněžních toků, které bývají velmi často součástí analýzy 

úvěrové způsobilosti a jsou sestaveny na základě výkazu cash flow. [25] 

Obvyklejším způsobem, jak členit tyto ukazatele, je členění na analýzu: 

 ukazatelů likvidity, 

 ukazatelů zadluženosti, 

 ukazatelů rentability, 

 ukazatelů aktivity, 

 ukazatelů finanční stability, 

 ukazatelů tržní hodnoty. 

Tyto ukazatele mají nejširší vypovídající schopnost a klíčové jsou ty, které zajišťují platební 

schopnost, aktivitu, rentabilitu a finanční stabilitu podniku. Data se získávají z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty, neboli z účetní závěrky. [13] 
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4.2.1 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity podniku vyjadřují schopnost podniku hradit, neboli splácet své 

platební závazky včas. Tato schopnost podniku spočívá v přeměně určité složky majetku, a to 

rychle a bez velké ztráty hodnoty, na peněžní hotovost. Nedostatek likvidity vede k tomu, že 

podnik není schopen hradit své běžné závazky, není schopen využít ziskových příležitostí, a 

to může vést až k platební neschopnosti a následnému bankrotu. Není možné zaměňovat 

pojmy solventnost a likvidita, jelikož solventnost je připravenost hradit své závazky 

v okamžiku jejich splatnosti a podmínkou solventnosti je právě likvidita. Jen dostatečně 

likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům, proto je likvidita důležitá z hlediska 

finanční rovnováhy podniku. Jen vyvážená likvidita zaručí, jak dostatečné zhodnocení 

prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. [2] 

Ukazatelé likvidity mají tvar podílu toho, čím je možno platit k tomu, co je nutno 

zaplatit. Zpravidla se používají tři základní ukazatelé [5]: 

 okamžitá likvidita, označována jako likvidita 1. stupně, 

 pohotová likvidita, označována jako likvidita 2. stupně, 

 běžná likvidita, označována jako likvidita 3. stupně. 

Každý z těchto ukazatelů likvidity má doporučené či žádoucí hodnoty, kterých by 

mělo být dosahováno nebo kterých by nemělo být překračováno a vypočtou se dle vzorců (2) 

až (4). 

Okamžitá likvidita 

Likvidita 1. stupně poměřuje ty nejlikvidnější položky z rozvahy podniku, čili 

krátkodobý finanční majetek ke krátkodobým závazkům. Tato likvidita měří schopnost 

podniku hradit své právě splatné dluhy a do čitatele jsou tak dosazovány peníze a jejich 

ekvivalenty (obchodovatelné nebo i krátkodobé cenné papíry). Pro Českou republiku je 

doporučená kritická hodnota této likvidity 0,2. 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 1. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (2) 
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Pohotová likvidita  

Likvidita 2. stupně poměřuje navíc pohledávky, které jsou zahrnuty v čitateli. 

Pohledávky jsou ovšem méně likvidní než krátkodobý finanční majetek a proto, aby nebyl 

tento ukazatel zkreslován, je nutné vyloučit nedobytné a polhůtné pohledávky. Hodnota 

tohoto ukazatele by neměla klesnout pod hodnotu 1, ale měla by se pohybovat mezi 1 – 1,5. 

Pokud je hodnota rovna jedné – znamená to, že podnik je schopen se vyrovnat se svými 

závazky. Vyšší hodnota tohoto ukazatele je příznivější pro věřitele, ale ne pro vedení podniku 

či akcionáře, protože nadměrná výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání 

vložených prostředků do podniku. 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 2. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘+𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   (3) 

Běžná likvidita 

Likvidita 3. stupně ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. Tento ukazatel vypovídá o schopnosti podniku uspokojit své věřitele, a to tím, že 

promění veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní hotovost. Hodnota tohoto 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,0. 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 3. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
      (4) 

Vypovídající schopnost tohoto ukazatele není jednoznačná a má některá omezení, a to 

například to, že nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska jejich doby 

splatnosti a nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti. 

4.2.2 Ukazatelé zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá cizí zdroje, tedy dluhy 

k financování svých aktiv ve své činnosti. U velkých podniků nepřichází v úvahu, aby podnik 

financoval veškerá svá aktiva z vlastního nebo naopak jen z cizího kapitálu. Financování 

výhradně vlastním kapitálem totiž s sebou přináší snížení celkové výnosnosti vloženého 

kapitálu a financování výhradně cizími zdroji je spojeno s obtížemi při jeho získávání. 

Podstatou analýzy zadluženosti je tedy hledat optimální vztah mezi vlastním a cizím 

kapitálem. [5] 
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Celková zadluženost 

Celková zadluženost neboli ukazatel věřitelského rizika se vypočte jako podíl cizího 

kapitálu k celkovým aktivům tak, jak je znázorněno ve vzorci (5). Čím je hodnota tohoto 

ukazatele vyšší, tím je také vyšší riziko věřitelů, proto věřitelé preferují nízké hodnoty tohoto 

ukazatele. Doporučená hodnota ukazatele celkové zadluženosti podniku se pohybuje 

v rozmezí 30 – 60 %, ale důležité je brát v úvahu odvětví, ve kterém se podnik pohybuje a 

také schopnost podniku splácet úroky z dluhů. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      (5) 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika 

a jejich součet by měl být roven jedné. Jde o poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, 

viz vzorec (6). Tento ukazatel je považován za jeden z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti 

pro hodnocení celkové finanční situace podniku a vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva 

společnosti financována penězi akcionářů. 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (6) 

Míra zadluženosti 

Ukazatel míry zadluženosti vyjadřuje poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu 

podniku, viz vzorec (7). Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je stejná jako u celkové 

zadluženosti, proto je důležitým ukazatelem pro banku, která se podle něj rozhoduje, zda 

poskytne či neposkytne úvěr podniku. 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
       (7) 

Finanční páka 

Ukazatel finanční páky je jeden z nejpoužívanějších ukazatelů, který poměřuje aktiva 

a vlastní kapitál, čili vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na financování aktiv a vypočte se dle 

vzorce (8). Čím více má podnik dluhů, tím vyšší je tento ukazatel. Cílem je stimulovat vedení 

podniku k tomu, aby se snažilo vystihnout rovnováhu mezi výhodami a nevýhodami použití 

cizího kapitálu a tedy k dosažení takového poměru, aby byla zabezpečena co nejvyšší 
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výnosnost kapitálu. K dosažení optimální výše finanční páky je zapotřebí zjistit ziskový 

účinek finanční páky, který se vypočte dle vzorce (9).  Pokud je ziskový účinek finanční páky 

větší než 1, pak použití cizích zdrojů zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu a naopak pokud je 

ziskový účinek finanční páky menší než 1, tak použití cizích zdrojů snižuje výnosnost 

vlastního kapitálu. 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
       (8) 

𝑍𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣ý úč𝑖𝑛𝑒𝑘 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑦 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 𝑎  ú𝑟𝑜𝑘𝑦
∗  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 (9) 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát zisk převyšuje placené úroky a jestli je 

dluhové zatížení pro podnik únosné. Doporučená hodnota ukazatele by měla být alespoň větší 

než 5, protože pokles tohoto ukazatele znamená klesající výkonnost podniku a hodnota kolem 

1 pak blížící se krizi, neboť k zaplacení úroků by byl spotřebován celý zisk. Výpočet viz 

vzorec (10). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 𝑎 ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
      (10) 

4.2.3 Ukazatelé rentability 

Ukazatel rentability neboli výnosnosti vloženého kapitálu (ziskovosti) je měřítkem 

schopnosti podniku produkovat nové zdroje a použitím investovaného kapitálu dosahovat 

zisku. Tyto ukazatele slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti a ve sledovaných 

letech by měly mít obecně rostoucí tendenci, ale ovšem i zde jejich velikost a růst závisí na 

odvětví. Jde o vyjádření poměru zisku k částce vloženého kapitálu. [14] 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu neboli rentability celkových aktiv 

(ROA) určuje míru výnosu na aktiva, proto se také někdy užívá výrazu základní produkční 

síla. Vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu a nepřihlíží k tomu, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány. Je použitelný pro měření celkové efektivnosti a hodnotí 

výnosnost celkového vloženého kapitálu. Vzorec (11) s ukazatelem EBIT, který vyjadřuje 
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zisk před úhradou daní a úroků, patří mezi nejvíce využívané a měl by vykazovat rostoucí 

trend. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 𝑎 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (11) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky či akcionáři do podniku. Stanovuje tedy vlastníkům míru ziskovosti vlastního 

kapitálu a vypočte se dle vzorce (12). Tento ukazatel sledují hlavně investoři, neboť je pro ně 

důležité, aby rentabilita vlastního kapitálu byla větší než úroky, které by eventuálně obdržel 

z jiné formy investování. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í 

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
     (12) 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) informuje o tom, jaký podíl z tržeb zaujímá zisk. 

Také se mu někdy říká ziskové rozpětí (viz vzorec (13)). Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje 

schopnost podniku dosahovat zisku při daných tržbách, tedy kolik zisku přinese 1 Kč tržeb. 

Pozitivní je růst tohoto ukazatele, protože čím vyšší je rentabilita tržeb, tím lepší je situace 

v podniku ze stránky produkce. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
        (13) 

Rentabilita nákladů 

Ukazatel rentability nákladů (ROC) je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb a 

udává poměr celkových nákladů k tržbám podniku. Čím je hodnota tohoto ukazatele nižší, tím 

lepších výsledků hospodaření podnik dosahuje, neboť jednu korunu tržeb dokáže podnik 

vytvořit s menšími náklady. Vyjádření dle vzorce (14). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
       (14) 
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Lze použít i jinou rovnici, a to vzhledem k tomu, že rentabilita nákladů a rentabilita 

tržeb je spolu úzce spjatá (viz vzorec (15)): 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů = 1 −
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
=> 1 – Rentabilita tržeb   (15) 

4.2.4 Ukazatelé aktivity 

Rozbor ukazatelů aktivity slouží k tomu, aby se zjistilo, jak podnik hospodaří 

s jednotlivými složkami aktiv a také jaké má toto hospodaření vliv na likviditu a výnosnost. 

Ukazatelé aktivity tedy měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v aktivech a pasivech a 

schopnost podniku využívat investované finanční prostředky. Jde tedy o vyjádření toho, jak je 

majetek využíván v podniku. Nejčastěji tyto ukazatele vyjadřují počet obrátek a dobu obratu 

jednotlivých složek majetku a zdrojů jeho krytí. K jejich výpočtu bylo využito vzorců (16) až 

(23). [13] 

Obrat a doba obratu celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv neboli vázanost celkového vloženého kapitálu, je vyjádřen 

poměrem tržeb k celkovému vloženému kapitálu. Tento ukazatel hodnotí stav využití aktiv a 

je velmi významným činitelem při rozhodování o vývoji dalších podnikatelských aktivit. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      (16) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣
    (17) 

Obrat a doba obratu zásob 

Ukazatel obratovosti zásob udává poměr tržeb a průměrný stav zásob, čili počet 

obrátek za určité období. Doba obratu zásob udává počet dní, za které se zásoby v podniku 

finančně tzv. obrátí. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
        (18) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏
     (19) 
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Obrat a doba obratu krátkodobých pohledávek 

Obratovost pohledávek se používá při hodnocení pohledávek z obchodních vztahů a je 

vyjadřována jako poměr tržeb ke krátkodobým pohledávkám. Doba obratu pohledávek je 

dána poměrem jednoho roku (365 dní) k obratovosti pohledávek a vypovídá o tom, za jak 

dlouho jsou v průměru pohledávky splaceny. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
      (20) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘
     (21) 

Obrat a doba obratu krátkodobých závazků 

Ukazatel obratovosti závazků je vyjádřen poměrem tržeb ke krátkodobým závazkům a 

konstatuje, jak na tom podnik je s odkládáním plateb faktur a se splácením závazků vůči 

dodavatelům. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
      (22) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
365

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů
      (23) 

4.2.5 Ukazatelé finanční stability 

Ukazatelé finanční stability informují o míře zadluženosti podniku a o skladbě 

kapitálu. Dlouhodobý hmotný, nehmotný i finanční majetek, čili stálá aktiva podniku, by měla 

být kryta dlouhodobými zdroji a ne krátkodobými zdroji, jak plyne ze Zlatého bilančního 

pravidla. Pro hodnocení krytí stálých aktiv slouží dva stupně ukazatelů krytí stálých aktiv: 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝐼 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (24) 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝐼𝐼 =
𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (25) 

I. Stupeň krytí stálých aktiv dává do poměru vlastní kapitál ke stálým aktivům (viz 

vzorec (24)) a II. stupeň krytí stálých aktiv poměřuje dlouhodobý kapitál, čili vlastní kapitál a 

dlouhodobé cizí zdroje, ke stálým aktivům (viz vzorec (25)). Čím je vyšší hodnota těchto 

ukazatelů, tím lepší je finanční stabilita podniku. Hodnota II. stupně krytí stálých aktiv by 
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měla dosahovat alespoň hodnoty 1, čili dlouhodobý kapitál by měl krýt veškerá stálá     

aktiva. [24]  

4.3 Analýza soustavy ukazatelů 

Analýza soustavy ukazatelů neboli souhrnné indexy hodnocení, vyjadřuje souhrnnou 

charakteristiku celkové ekonomicko-finanční situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho 

čísla. Tyto ukazatele jsou výhodné pro rychlé a globální srovnání více podniků a mohou 

sloužit jako podklad pro další hodnocení. 

Kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku a předpovědět její další vývoj na základě 

jednočíselné charakteristiky, je cílem účelově vybraných skupin ukazatelů. Mezi účelově 

vybrané skupiny ukazatelů řadíme bonitní a bankrotní modely. [14] 

Bonitní modely 

Jedná se o modely, které se snaží stanovit bonitu hodnoceného podniku bodovým 

hodnocením a zařadit tak podnik z finančního hlediska při mezipodnikovém srovnání. Tyto 

modely jsou velmi silně závislé na kvalitě zpracování poměrových ukazatelů v odvětví 

srovnávaných podniků. Mezi bonitní modely patří Index bonity, Kralickův Quicktest, 

Tamariho model atd. Pro tuto práci modely určení finanční stability společnosti použity 

nebyly. [8] 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely nás informují o možných problémech finančního zdraví podniku a 

odpovídají na otázku, zda podnik do určité doby zbankrotuje. Všeobecně nejznámější model, 

který byl použit i pro tuto práci, je Altmanovo Z-skóre a vypočte se dle vzorce (26). Dalším 

použitým modelem v této práci je index IN05 manželů Neumaierových, který se vypočte 

podle vzorce (27) a je spojením bankrotního i bonitního modelu. [5] 

4.3.1 Altmanův index důvěryhodnosti 

„Altmanův model“ neboli „Altmanův index finančního zdraví podniku“ vychází 

z indexů celkového hodnocení, respektive z přepočtu globálních indexů. Vypočte se jako 

součet hodnot pěti poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha. 
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Altmanova formule bankrotu je [13]: 

Z = 0,717 * X(1) + 0,847 * X(2) + 3,107 * X(3) + 0,420 * X(4) + 0,998 * X(5). (26) 

X(1) pracovní kapitál / celková aktiva 

X(2) rentabilita čistých aktiv (zadržený zisk / aktiva) 

X(3) zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / aktiva celkem 

X(4) vlastní kapitál / dluhy 

X(5) tržby / celková aktiva 

Podniky, jejichž skóre dosahuje hodnoty nižší než 1,2, jsou k bankrotu náchylné – leží 

v pásmu bankrotu. Ovšem podniky jejichž skóre dosahuje hodnoty nad 2,9, v nejbližších 

letech s největší pravděpodobností neupadnou do bankrotu, protože se nachází v pásmu 

prosperity. Hodnoty v rozmezí od 1,2 do 2,9 se nachází v tzv. pásmu šedé zóny a nelze zde 

jednoznačně určit, zda k bankrotu dojde, či ne. Interpretace výsledků se provede na základě 

následující tabulky (viz Tab. 1). 

Tab. 1 Hodnocení výsledků Altmanova modelu [1] 

 

Altmanův model je vhodným dodatkem finanční poměrové analýzy a je považován za 

nejefektivnější a nejlepší prostředek k odhalení nepřiměřených úvěrových rizik. Úspěšnost 

použití tohoto modelu je u podniků velkých a středních velikostí, protože malé podniky 

nedisponují dostatkem informací pro tuto analýzu. 

4.3.2 Index IN05 

Index IN05 manželů Neumaierových je jedním ze čtyř jejich bankrotních indexů, který 

svou konstrukcí poskytuje komplexní variantu hodnocení podniku. První index Inky a Ivana 

Neumaierových vznikl v roce 1995 a jeho zatím poslední známá varianta v roce 2005 (viz 

vzorec (27)), která vznikla modifikací předchozího indexu IN01.  

Z < 1,20
Podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu.

1,20 < Z < 2,90 Podniky v šedé zóně.

Z > 2,90
Podniky s minimální 

pravděpodobností bankrotu.
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Vzorec indexu IN05 pro českou ekonomiku [23]: 

IN05 = 0,13 * 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 + 0,04 * 

𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 + 3,97 * 

𝑍𝑖𝑠𝑘 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 + 0,21 * 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      

+ 0,09 * 
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
      (27) 

Na základě vypočteného výsledku se provede hodnocení společnosti. Vyhodnocení 

indexem IN05 se dělí do tří skupin podle následující tabulky (viz Tab. 2). 

Tab. 2 Hodnocení výsledků pro index IN05 [23] 

 

Společnosti, které mají hodnotu tohoto indexu větší než 1,6, jsou schopny bez 

problémů splácet své závazky, zatímco společnosti, které disponují hodnotou tohoto indexu 

nižší než 0,9, se již potýkají se značnými problémy s hrazením svých závazků.  

 

  

IN05 > 1,6
Bonitní podniky - uspokojivá 

finanční situace.

0,9 < IN05 < 1,6
Podniky v šedé zóně - nevyhraněné 

výsledky.

IN05 < 0,9
Bankrotující podniky - ohrozba 

vážných finančních problémů.
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5 Konkurenti společnosti TATRA METALURGIE a.s. 

Pro potřebu mezioborového porovnání finančních ukazatelů společnosti TATRA 

METALURGIE a.s., byli přímo finančním ředitelem a členem představenstva společnosti 

doporučeni tito přímí konkurenti: 

 v odvětví kovárenství budou porovnávány společnosti Kovárna VIVA a.s. a 

MSV Metal Studénka, a.s., 

 v odvětví slévárenství budou porovnávány společnosti Slévárna Kuřim, a.s. a 

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 

Společnost TATRA METALURGIE a.s. byla součástí Projektu fúze sloučením 

s dalšími společnostmi, a to kovárnou Taforge a.s. a slévárnou Tafonco a.s. K tomuto sloučení 

došlo během zpracovávání této diplomové práce, proto budou zmiňovaní přímí konkurenti 

v odvětví porovnáváni s kovárnou Taforge a.s. a slévárnou Tafonco a.s. 

5.1 Největší konkurenti v odvětví kovárenství 

Byly vybrány společnosti, které používají stejné technologické postupy a materiály, 

jako vybraná společnost TATRA METALURGIE a.s. 

5.1.1 Kovárna VIVA a.s. 

Kovárna VIVA a.s. je akciovou společností sídlící ve Zlíně, ulice Vavrečkova 5333, 

PSČ 760 01, identifikační číslo 46978496. Tato společnost se specializuje na výrobu 

zápustkových výkovků, a to z mikrolegovaných, legovaných, konstrukčních i uhlíkových 

ocelí v hmotnostním rozmezí výrobků od 0,10 kg do 25 kg. Kovárna VIVA a.s. je přední 

českou průmyslovou kovárnou, jejíž hlavní činností je výroba v oboru kovářství a obrábění 

výkovků. [22] 

5.1.2 MSV Metal Studénka, a.s. 

MSV Metal Studénka, a.s. je akciovou společností sídlící ve Studénce, ulice                 

R. Tomáška 859, PSČ 742 13, identifikační číslo 47675942. Hlavní činností této společnosti 

je kovárenská výroba se specializací na výrobu zápustek a výlisků. Výkovky jsou vyráběny 

z konstrukčních, legovaných, mikrolegovaných i uhlíkových ocelí ve váhové kategorii od   

0,5 kg do 70 kg. MSV Metal Studénka, a.s. je přední evropskou komerční zápustkovou 
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kovárnou, která vyrábí i narážecí a táhlová ústrojí pro železniční kolejová vozidla a ostatní 

průmyslová odvětví. [9] 

5.2 Největší konkurenti v odvětví slévárenství 

Rovněž byly vybrány společnosti, jejichž technologické postupy i použité materiály 

jsou identické s těmi, které používá vybraná společnost TATRA METALURGIE a.s. 

5.2.1 Slévárna Kuřim, a.s. 

Slévárna Kuřim, a.s. je akciovou společností sídlící v Kuřimi, ulice Blanenská 157/93, 

PSČ 66434, identifikační číslo 29291721. Tato společnost se specializuje na výrobu odlitků 

z tvárné a šedé litiny, které jsou strojově nebo ručně formované a zabývá se opracováváním 

odlitků a zhotovováním modelů. Jde o komerční slévárnu šedé a tvárné litiny s orientací na 

výrobu náročných odlitků pro obráběcí stroje a ostatní odvětví průmyslové výroby. [15] 

5.2.2 Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. je společností s ručením omezeným sídlící      

v Brně – Líšni, ulice Zaoralova 2791/11, PSČ 628 00, identifikační číslo 27695905. Je 

dceřinou společností, jejíž mateřská firma sídlí v Německu a zprostředkovává této společnosti 

veškeré kontrakty. Hlavní činností této společnosti je slévárenská výroba náročných odlitků 

z šedé a tvárné litiny, které mohou být strojně nebo ručně formované. Dále se společnost 

specializuje na tepelné zpracovávání a povrchové úpravy odlitků, výrobu modelů, kokil a 

nástrojů. [3] 
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6 Porovnání finančních ukazatelů společnosti s přímou konkurencí v 

odvětví 

V této části diplomové práce budou aplikovány vybrané metody a ukazatele finanční 

analýzy, které umožní porovnat finanční situaci společnosti TATRA METALURGIE a.s. 

s finanční situací jejich největších konkurentů v odvětví slévárenství a kovárenství v průběhu 

tří let. Základní data pro finanční analýzu jsou čerpána z účetních výkazů společností, 

konkrétně z rozvahy a výkazů zisku a ztráty (viz Příloha 1 až 12), které jsou veřejně dostupné 

ve výročních zprávách všech analyzovaných společností. 

6.1 Analýza rozdílových ukazatelů v odvětví kovárenství a slévárenství 

Rozdílové ukazatele neboli ukazatele fondů finančních prostředků vypovídají o 

vztazích mezi majetkovou a kapitálovou strukturou podniku. Významným ukazatelem pro 

společnost, je čistý pracovní kapitál, který by měl dosahovat nejvyšších kladných hodnot. 

6.1.1 Čistý pracovní kapitál v odvětví kovárenství 

Výpočet čistého pracovního kapitálu byl proveden podle vzorce (1), kdy od oběžných 

aktiv byly odečteny krátkodobé závazky. Výsledky provozního kapitálu jsou zaznamenány 

v tabulce 3. 

Tab. 3 Čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál kovárny Taforge a.s. dosahuje kladných hodnot pohybujících se 

ve sledovaných letech v rozmezí od 8 070 do 34 096 tis. Kč. Z průběhu je patrné, že má ve 

sledovaných letech rostoucí charakter a tato příznivá situace byla ovlivněna především 

nárůstem oběžných aktiv. Naopak společnost MSV Metal Studénka, a.s. má v letech 2013 a 

2015 záporný čistý pracovní kapitál, čímž se snižuje její schopnost splácet závazky. Kovárna 

VIVA a.s. disponuje provozním kapitálem pohybujícím se v kladných číslech, a to v rozmezí 

2013 2014 2015

Čistý pracovní 

kapitál (v tis. Kč)

Čistý pracovní 

kapitál (v tis. Kč)

Čistý pracovní 

kapitál (v tis. Kč)

Taforge a.s. 8 070 14 190 34 096

Kovárna VIVA a.s. 196 832 262 654 288 817

MSV Metal Studénka, a.s. -3 870 80 239 -8 185

Ukazatelé fondů finančních 

prostředků
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od 196 832 do 288 817 tis. Kč, z čehož je patrné, že hodnoty provozního kapitálu jsou 

v porovnání s ostatními společnostmi nejvyšší, a tak je i největší schopnost této společnosti 

hradit své závazky. Průběh vývoje čistého pracovního kapitálu kováren je znázorněn na 

obrázku 1. 

 
 

Obr. 1 Čistý pracovní kapitál v odvětví kovárenství v letech 2013 až 2015 (v tis. Kč) 

 

6.1.2 Čistý pracovní kapitál v odvětví slévárenství 

Podle vzorce (1) byl proveden výpočet čistého pracovního kapitálu a výsledky 

v průběhu tří let jsou zaznamenány v tabulce 4.  

Tab. 4 Čistý pracovní kapitál  

 

 

2013 2014 2015

Čistý pracovní 

kapitál (v tis. Kč)

Čistý pracovní 

kapitál (v tis. Kč)

Čistý pracovní 

kapitál (v tis. Kč)

Tafonco a.s. -41 075 68 246 42 769

Slévárna Kuřim, a.s. 64 576 65 902 80 722

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. -29 602 -18 931 -3 071

Ukazatele fondů finančních 

prostředků
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Slévárna Tafonco a.s. má v roce 2013 záporný provozní kapitál a to - 41 075 tis. Kč, 

důvodem této nepříznivé situace byl především pokles oběžných aktiv a nárůst krátkodobých 

závazků. V následujících letech se čistý pracovní kapitál dostal do kladných hodnot 

pohybujících se nad 40 000 tis. Kč. Společnost tedy navýšila svou schopnost splácet závazky, 

a to především díky poklesu krátkodobých závazků a navýšení oběžného majetku. Čistý 

pracovní kapitál Slévárny Kuřim, a.s. má ve sledovaných letech rostoucí charakter a pohybuje 

se v rozmezí od 64 576 do 80 722 tis. Kč, společnost má tedy k dispozici nejvíce provozních 

prostředků. Ve sledovaných letech je finančně nestabilní společností Slévárna HEUNISCH 

Brno, s.r.o., která vykazuje záporný provozní kapitál, i když má tento ukazatel v letech 

klesající charakter. Vývoj čistého pracovního kapitálu sléváren je zobrazen na obrázku 2. 

 

Obr. 2 Čistý pracovní kapitál v odvětví slévárenství v letech 2013 až 2015 (v tis. Kč) 

6.2 Analýza poměrových ukazatelů v odvětví kovárenství a slévárenství 

K sestavení poměrové analýzy v letech 2013 až 2015 byla využita soustava 

poměrových ukazatelů, která je dále přesněji rozebrána za pomoci ukazatele likvidity, 

zadluženosti, rentability, aktivity a finanční stability. 
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6.2.1 Ukazatelé likvidity v odvětví kovárenství 

V tabulce 5 jsou vypočteny tři nejčastěji využívané ukazatele likvidity, které jsou také 

graficky znázorněné na obrázku 3. 

Tab. 5 Ukazatelé likvidity  

 
 

 

Obr. 3 Vývoj likvidity v odvětví kovárenství v letech 2013 až 2015  

Ukazatelé likvidity Okamžitá Pohotová Běžná

Taforge a.s. 0,009 0,500 1,082

Kovárna VIVA a.s. 0,083 1,038 2,105

MSV Metal Studénka, a.s. 0,144 0,483 0,986

Taforge a.s. 0,030 0,490 1,133

Kovárna VIVA a.s. 0,056 1,345 2,166

MSV Metal Studénka, a.s. 0,213 0,698 1,388

Taforge a.s. 0,008 0,545 1,285

Kovárna VIVA a.s. 0,277 1,547 2,604

MSV Metal Studénka, a.s. 0,089 0,445 0,972

2014

2015

2013
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Okamžitá likvidita poměřuje nejlikvidnější prostředky společnosti, její krátkodobý 

finanční majetek ke krátkodobým závazkům a pro výpočet byl použit vzorec (2). Hodnoty 

tohoto ukazatele by se měly minimálně pohybovat kolem 0,2. Z vývoje je patrné, že 

společnost Taforge a.s. má ve sledovaných letech hodnoty této likvidity nejnižší, pohybující 

se pouze okolo 0,01, jen v roce 2014 hodnota mírně vzrostla, a to na 0,03. Je tedy zřejmé, že 

společnost Taforge a.s. disponuje nízkým krátkodobým finančním majetkem, vzhledem ke 

svým přímým konkurentům.  

Pohotová nebo také rychlá likvidita je vyjádřením likvidnější části aktiv, a to 

pohledávek a finančního majetku. Pro výpočet pohotové likvidity byl použit vzorec (3).  

Z výsledků měření ve sledovaných letech je patrné, že hodnoty pohotové likvidity společnosti 

Taforge a.s. a společnosti MSV Metal Studénka, a.s. se pohybují v podobném rozmezí, a to 

okolo 0,5. Ovšem doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1 – 1,5. V tomto doporučeném 

rozmezí se pohybují pouze hodnoty společnosti Kovárna VIVA a.s. 

Běžná likvidita, jako ukazatel poměru celkových oběžných aktiv ke krátkodobým 

závazkům, by se měla pohybovat v doporučeném rozmezí 1,5 – 2,5. K výpočtu byl použit 

vzorec (4). Ve sledovaných letech má tento ukazatel rostoucí charakter. Hodnoty běžné 

likvidity kovárny Taforge a.s. nedosahují ve sledovaných letech doporučeného rozmezí, 

pohybují se pouze okolo 1,1 a dokonce v roce 2014 byla hodnota běžné likvidity této 

společnosti nejnižší vzhledem k analyzovaným společnostem. Hodnoty tohoto ukazatele u 

společnosti MSV Metal Studénka, a.s, se v letech 2013 a 2015 pohybují nejníže, okolo 1,0. 

V porovnání je na tom nejlépe společnost Kovárna VIVA a.s., která v letech dosahuje hodnot 

spadajících do doporučeného rozmezí, konkrétně se její hodnoty pohybují v rozmezí              

od 2,1 do 2,6. 

6.2.2 Ukazatelé likvidity v odvětví slévárenství 

Přehled ukazatelů likvidity v odvětví slévárenství je uveden v tabulce 6 a graficky jsou 

tito ukazatelé zobrazeni na obrázku 4. 
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Tab. 6 Ukazatelé likvidity  

 
 

 

Obr. 4 Vývoj likvidity v odvětví slévárenství v letech 2013 až 2015  

 

Ukazatlé likvidity Okamžitá Pohotová Běžná

Tafonco a.s. 0,010 0,451 0,768

Slévárna Kuřim, a.s. 0,126 0,709 1,065

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 0,147 0,410 0,812

Tafonco a.s. 0,022 1,060 1,437

Slévárna Kuřim, a.s. 0,200 0,718 1,050

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 0,172 0,435 0,870

Tafonco a.s. 0,021 0,730 1,394

Slévárna Kuřim, a.s. 0,151 0,622 1,022

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 0,117 0,870 0,976

2014

2015

2013
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Hodnoty okamžité likvidity, vypočtené dle vzorce (2), společnosti Tafonco a.s. se 

pohybují pouze okolo 0,02, z čehož je zřejmé, že se pohybují pod stanovenou minimální 

normou 0,2. Společnost Tafonco a.s. disponuje tedy nízkým krátkodobým finančním 

majetkem, oproti svým konkurentům, protože společnosti Slévárna Kuřim, a.s. i Slévárna 

HEUNISCH Brno, s.r.o. dosahují ve sledovaných letech vyšších výsledků tohoto ukazatele.  

Výsledky pohotové likvidity, vypočtené podle vzorce (3) u zkoumaných společností, 

se také převážně pohybují pod doporučenou normou 1 – 1,5. Vyjímaje rok 2014, kdy 

společnost Tafonco a.s. vykazovala nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele, v porovnání se svou 

konkurencí v odvětví slévárenství, a to 1,06, která se tak dostala do doporučeného rozmezí 

pro pohotovou likviditu. Důvodem tohoto navýšení, byl prodej části strojního zařízení jiné 

společnosti, díky kterému se prodávající společnosti Tafonco a.s. navýšil objem krátkodobých 

pohledávek. Ovšem v letech 2013 a 2015 disponovala tato společnost jednou z nejnižších 

pohotových likvidit v analyzovaném odvětví. 

Běžná likvidita, vypočtena dle vzorce (4) sledovaných společností v odvětví 

slévárenství, vykazuje ve zkoumaných letech 2013 – 2015 výsledky pod stanovenou normu 

1,5 – 2,5. V letech 2014 a 2015 se hodnoty běžné likvidity slévárny Tafonco a.s. dostaly až na 

1,4 a přiblížily se tak doporučené normě. Hodnoty běžné likvidity u ostatních konkurentů jsou 

ovšem daleko nižší. Slévárna Kuřim, a.s. má běžnou likviditu okolo 1,0 a společnost Slévárna 

HEUNISCH Brno, s.r.o. dokonce okolo 0,8 až 0,9. 

6.2.3 Ukazatelé zadluženosti v odvětví kovárenství 

Přehled vybraných analyzovaných ukazatelů zadluženosti je uveden v tabulce 7 a 

tabulce 8. 

Celková zadluženost, vypočtena dle vzorce (5), by měla ideálně klesat a nezvyšovat 

tak věřitelské riziko. Z hodnot uvedených v tabulce 7 je zřejmé, že výsledky celkové 

zadluženosti společnosti Taforge a.s. mají vůči své konkurenci ve sledovaných letech klesající 

charakter. V letech 2013 a 2014 se pohybuje tento ukazatel nad maximální doporučenou 

hranicí 60 %, ale v roce 2015 došlo k poklesu zadluženosti až na 51, 86 %. Vývoj celkové 

zadluženosti je znázorněn na obrázku 5. 
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Doplňujícím ukazatelem k celkové zadluženosti je koeficient samofinancování, také 

nazývaný jako podíl vlastního kapitálu na aktivech, který byl vypočten dle vzorce (6). Ve 

sledovaných letech je společností Taforge a.s. financováno v průměru 37 % celkových aktiv 

z vlastního kapitálu. U tohoto ukazatele docházelo k meziročnímu nárůstu, a to z 27,55 % až 

na 48,14 %. Vývoj koeficientu samofinancování je znázorněn na obrázku 5. 

Tab. 7 Ukazatelé zadluženosti  

 
 

 
 

Obr. 5 Ukazatelé zadluženosti v odvětví kovárenství v letech 2013 až 2015 

Taforge a.s. 72,45% 27,55%

Kovárna VIVA a.s. 32,27% 66,50%

MSV Metal Studénka, a.s. 71,55% 26,72%

Taforge a.s. 65,55% 34,45%

Kovárna VIVA a.s. 37,60% 61,40%

MSV Metal Studénka, a.s. 65,67% 34,33%

Taforge a.s. 51,86% 48,14%

Kovárna VIVA a.s. 28,69% 70,72%

MSV Metal Studénka, a.s. 69,88% 30,12%

2015

Ukazatelé zadluženosti

2014

Celková 

zadluženost 

Koeficient 

samofinancování 

2013
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Tab. 8 Ukazatelé zadluženosti  

 
 

 

Obr. 6 Ukazatelé zadluženosti v odvětví kovárenství v letech 2013 až 2015 

 

Taforge a.s. 2,630 3,630 5,842 -1,642

Kovárna VIVA a.s. 0,485 1,504 1,471 46,268

MSV Metal Studénka, a.s. 2,678 3,742 2,811 4,020

Taforge a.s. 1,902 2,902 2,684 13,283

Kovárna VIVA a.s. 0,612 1,629 1,591 43,451

MSV Metal Studénka, a.s. 1,913 1,629 1,509 13,649

Taforge a.s. 1,077 2,077 2,033 46,649

Kovárna VIVA a.s. 0,406 1,414 1,393 68,018

MSV Metal Studénka, a.s. 2,320 1,414 1,366 29,411

Ukazatelé zadluženosti

2014

2015

Míra 

zadluženosti
Finanční páka

Ziskový účinek 

finanční páky
Úrokové krytí

2013
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Míra zadluženosti poměřuje podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu a byla vypočtena 

podle vzorce (7). Společnost Taforge a.s. má v roce 2013 hodnotu tohoto ukazatele 2,630, 

protože v tomto roce byl nejnižší vlastní kapitál a nejvyšší množství cizích zdrojů. 

V následujících letech došlo k poklesu míry zadluženosti, až na hodnotu 1,077. Stále se ale 

hodnoty míry zadluženosti této společnosti pohybují vůči své konkurenci vysoko (viz Obr. 6). 

Čím vyšší je ukazatel finanční páky, tím větší je podíl cizích zdrojů a zároveň je i větší 

zadluženost. K výpočtu tohoto ukazatele byl použit vzorec (8). Finanční páka společnosti 

Taforge a.s. ve sledovaných letech postupně klesá (viz Obr. 6), a to konkrétně z 3,630 na 

2,077, což znamená, že společnosti ubývají dluhy (ubývají cizí zdroje), ale stále 

v analyzovaném období využívá tato společnost, oproti své konkurenci nejvíce cizí zdroje ke 

svému financování. 

Optimální výše finanční páky je dána ziskovým účinkem finanční páky, která byla 

vypočtena dle vzorce (9) a jejíž hodnota, větší než 1, zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu 

použitím cizích zdrojů. Konkurenční podniky mají nižší hodnoty tohoto ukazatele než 

společnost Taforge a.s., to znamená, že tato společnost, použitím cizích zdrojů zvyšuje 

výnosnost vlastního kapitálu (viz Obr. 6). 

Ukazatel úrokového krytí je věřitelským indikátorem a informuje o tom, kolikrát 

převyšuje zisk placené úroky a byl vypočten podle vzorce (10). Pokles tohoto ukazatele 

znamená vždy klesající výkonnost společnosti. Po dobu celého analyzovaného období má 

společnost Taforge a.s. nejnižší hodnoty tohoto ukazatele, dokonce v roce 2013 klesla 

hodnota na - 1,642 a to z důvodu záporného výsledku hospodaření (viz Obr. 6). 

6.2.4 Ukazatelé zadluženosti v odvětví slévárenství 

Ukazatelé zadluženosti jsou indikátory výše rizika, které na sebe společnost bere 

v okamžiku neschopnosti splácet své závazky (viz Tab. 9 a 10). 
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Tab. 9 Ukazatelé zadluženosti  

 
 

 
 

Obr. 7 Ukazatelé zadluženosti v odvětví slévárenství v letech 2013 až 2015 

 

Ukazatel celkové zadluženosti by se měl pohybovat v rozmezí od 30 do 60 %. Podle 

vzorce (5) byly vypočteny hodnoty věřitelského rizika neboli celkové zadluženosti. Z hodnot 

uvedených v tabulce 9 a z grafického zobrazení (viz Obr. 7), je zřejmé, že zadluženost 

společnosti Tafonco a.s. se nachází po celé sledované období v doporučeném rozmezí a vůči 

svým konkurentům tak disponuje nejmenší zadlužeností. 

Tafonco a.s. 48,62% 51,33%

Slévárna Kuřim, a.s. 67,62% 32,16%

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 71,13% 28,87%

Tafonco a.s. 41,61% 58,36%

Slévárna Kuřim, a.s. 67,89% 31,85%

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 50,26% 49,74%

Tafonco a.s. 33,42% 66,58%

Slévárna Kuřim, a.s. 66,64% 32,96%

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 42,80% 57,20%

2013

Ukazatelé zadluženosti

2014

2015

Celková 

zadluženost

Koeficient 

samofinancování
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U podílu vlastního kapitálu na aktivech, vypočteného podle vzorce (6), docházelo 

ke každoročnímu nárůstu. Společnost Tafonco a.s. má nejvyšší hodnoty ukazatele koeficientu 

samofinancování vůči svým konkurentům v analyzovaném období. To znamená, že tato 

společnost disponuje velkým vlastním kapitálem a nejvíce financuje celková aktiva právě 

z vlastního kapitálu společnosti (viz Obr. 7). 

Tab. 10 Ukazatelé zadluženosti 

 

Ukazatel míry zadluženosti, vypočtený podle vzorce (7), se ve sledovaných letech 

pohybuje na nízké úrovni, jak je možno vidět na obrázku 8. Nejnižší výsledky tohoto 

ukazatele, pohybující se v rozmezí od 0,947 do 0,502, byly vypočteny u společnosti Tafonco 

a.s., která tak má nejnižší míru zadluženosti vůči svým konkurentům.  

Podíl vlastního kapitálu na financování aktiv vyjadřuje ukazatel finanční páky, který 

byl vypočten dle vzorce (8). V roce 2013 je ukazatel finanční páky na nejnižší úrovni, oproti 

ostatním analyzovaným společnostem, u společnosti Tafonco a.s. To znamená, že tato 

společnost má nejnižší podíl vlastního kapitálu na financování aktiv. V letech 2014 a 2015 je 

podíl vlastního kapitálu na financování aktiv u všech společností v přibližně stejném poměru, 

jak je zřejmé z obrázku 8. 

 

Tafonco a.s. 0,947 1,948 1,677 5,317

Slévárna Kuřim, a.s. 2,103 3,110 2,756 8,787

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 2,464 3,464 2,704 4,559

Tafonco a.s. 0,713 1,713 2,684 47,461

Slévárna Kuřim, a.s. 2,131 1,629 1,572 28,995

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 1,010 1,629 1,536 17,571

Tafonco a.s. 0,502 1,502 1,316 8,063

Slévárna Kuřim, a.s. 2,022 1,414 1,243 8,291

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 0,748 1,414 1,292 11,622

2013

Ukazatelé zadluženosti

2014

2015

Míra 

zadluženosti
Finanční páka

Ziskový účinek 

finanční páky
Úrokové krytí
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Obr. 8 Ukazatelé zadluženosti v odvětví slévárenství v letech 2013 až 2015 

Podle vzorce (9) byly vypočteny ziskové účinky finanční páky, které jsou znázorněny 

na obrázku 8. U společnosti Tafonco a.s. je v roce 2013 nejmenší ziskový účinek finanční 

páky, a to 1,677, naopak nejvyššího výsledku dosáhla společnost v roce 2014, a to 2,684, 

oproti svým konkurentům v odvětví slévárenství. 

Ukazatel úrokového krytí byl vypočten podle vzorce (10) a informuje společnost o 

únosnosti dluhového zatížení. Jak je již z obrázku 8 patrné, tak společnost Tafonco a.s. měla 

v roce 2014 nejvyšší hodnotu úrokového krytí a to díky tomu, že společnost v tomto roce 

vykazovala nejvyšší výsledek hospodaření vzhledem ke své konkurenci v odvětví. Důvodem 

k navýšení hospodářského výsledku byl prodej části strojního zařízení jiné společnosti, tedy 

nárůst tržeb z prodeje dlouhodobého majetku, které navýšily provozní výsledek hospodaření 

společnosti. Vytvořený zisk společnosti tak byl schopen pokrýt úroky 47,461krát. V letech 

2013 a 2015 ovšem zisk společnosti poklesl a byl schopen pokrýt úroky jen 5krát a 8krát, což 

je ve srovnání s konkurenčními společnostmi nejméně. 
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6.2.5 Ukazatelé rentability v odvětví kovárenství 

Hodnoty analyzovaných ukazatelů rentability jsou uvedeny v tabulce 11 a jejich vývoj 

je graficky znázorněn na obrázku 9. 

Tab. 11 Ukazatelé rentability  

 
 

 

Obr. 9 Vývoj ukazatelů rentability v odvětví kovárenství v letech 2013 až 2015 

Taforge a.s. -1,19% -9,22% -0,72% 100,72%

Kovárna VIVA a.s. 10,83% 15,41% 8,95% 91,05%

MSV Metal Studénka, a.s. 4,47% 12,55% 3,65% 96,35%

Taforge a.s. 9,02% 27,56% 5,62% 94,38%

Kovárna VIVA a.s. 10,12% 13,94% 9,42% 90,58%

MSV Metal Studénka, a.s. 8,68% 23,42% 5,07% 94,93%

Taforge a.s. 15,07% 32,36% 7,79% 92,21%

Kovárna VIVA a.s. 14,35% 18,86% 13,84% 86,16%

MSV Metal Studénka, a.s. 14,06% 45,09% 7,94% 92,06%

Ukazatelé rentability

2014

2015

Rentabilita 

celkového 

kapitálu

Rentabilita 

vlastního 

kapitálu

Rentabilita 

tržeb

Rentabilita 

nákladů

2013
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S využitím vzorce (11) byla vypočtena rentabilita celkového kapitálu, označována také 

jako základní produkční síla, neboť určuje míru výnosu na aktiva. Jak je možno vyčíst 

z tabulky 11, tak v roce 2013 dosahovala společnost Taforge a.s., jako jediná, záporného 

výsledku, který byl způsoben ztrátou v hospodaření společnosti. Ztrátové hospodaření v tomto 

roce bylo zapříčiněno neočekávanou havárií největšího lisu LKZ 6300. Od tohoto propadu, 

společnost v následujících letech začala vytvářet zisk a v roce 2015 dosahovala hodnota 

tohoto ukazatele až 15,07 %, což byla nejvyšší rentabilita aktiv vzhledem k výsledkům 

analyzovaných konkurentů.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu, který byl vypočten dle vzorce (12), má u 

společnosti Taforge a.s. podobný průběh. Ovšem v roce 2013 došlo k výraznějšímu poklesu 

až na - 9,22 %, který byl ovlivněn ztrátou v hospodaření. V roce 2014 společnost dosahovala 

nejvyšší rentability vlastního kapitálu, z pohledu svých konkurentů, ovšem opravdu vysokého 

výsledku docílila až v roce 2015, kdy disponovala 32,36% rentabilitou vlastního kapitálu, ale 

s ohledem na své konkurenty to nebyla nejvyšší hodnota. 

Rentabilita tržeb byla vypočtena dle vzorce (13) a záporné hodnoty v roce 2013 opět 

dosahuje společnost Taforge a.s., jejíž negativní stav byl ovlivněn ztrátou z hospodaření 

společnosti. V letech 2014 – 2015 rentabilita tržeb této společnosti vzrostla a dostala se do 

kladných hodnot, díky tvorbě zisku, ale ve srovnání s konkurenčními společnostmi se stále 

pohybuje na nízké úrovni. 

S rentabilitou tržeb je úzce spjatá rentabilita nákladů a jejich součet dává 100 %. 

K výpočtu rentability nákladů byl použit vzorec (15). Vzhledem k nízkým výsledkům 

rentability tržeb (viz Tab. 11) je rentabilita nákladů na poměrně vysoké úrovni a neklesne pod 

85 %. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele hovoří o špatných výsledcích hospodaření podniku. 

V analyzovaných letech má ze všech společností nejvyšší rentabilitu nákladů právě společnost 

Taforge a.s., která tak 1 Kč tržeb vyprodukuje s největšími náklady. 

6.2.6 Ukazatelé rentability v odvětví slévárenství 

Výsledné hodnoty analyzovaných ukazatelů rentability lze nalézt v tabulce 12 a 

grafické zobrazení na obrázku 10. 
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Tab. 12 Ukazatelé rentability  

 

 

Obr. 10 Vývoj ukazatelů rentability v odvětví slévárenství v letech 2013 až 2015 

 

Tafonco a.s. 1,15% 2,59% 1,26% 98,74%

Slévárna Kuřim, a.s. 6,99% 14,75% 4,11% 95,89%

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 5,73% 15,50% 2,75% 97,25%

Tafonco a.s. 9,51% 17,78% 10,63% 89,37%

Slévárna Kuřim, a.s. 8,71% 21,35% 5,93% 94,07%

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 15,36% 29,12% 8,20% 91,80%

Tafonco a.s. 0,65% -1,11% 0,70% 99,30%

Slévárna Kuřim, a.s. 3,38% 7,02% 2,53% 97,47%

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 9,44% 13,77% 5,62% 94,38%

2013

Ukazatelé rentability

2014

2015

Rentabilita 

celkového 

kapitálu

Rentabilita 

vlastního 

kapitálu

Rentabilita 

tržeb

Rentabilita 

nákladů
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu neboli rentabilita aktiv, vypočtena dle 

vzorce (11) se pohybuje ve sledovaném období v nízkých hodnotách. V letech 2013 a 2014 

má nejnižší hodnoty ze všech analyzovaných podniků společnost Tafonco a.s. vlivem nízkého 

zisku před zdaněním a úroky. V roce 2014 naopak výsledek společnosti patřil k těm vyšším, 

díky většímu zisku před úhradou daní a úroků. 

Výpočet ukazatele rentability vlastního kapitálu byl proveden podle vzorce (12) a 

vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky do společnosti. Jak je z obrázku 10 zřejmé, 

tak v letech 2013 – 2015 má nejnižší výsledky, ukazatele rentability vlastního kapitálu, 

společnost Tafonco a.s., dokonce v roce 2015 došlo k poklesu až na - 1,11 %. Tento pokles 

ovlivnil záporný výsledek hospodaření po zdanění. 

Podle vzorce (13) byla vypočtena rentabilita tržeb, která v porovnání s ostatními 

výsledky konkurenčních podniku dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2014, a to u společnosti 

Tafonco a.s., kdy 1 Kč tržeb přinesla kolem 11 % zisku. V ostatních letech měla společnost, 

v porovnání se svými konkurenty, hodnotu tohoto ukazatele nejnižší. 

Rentabilita nákladů byla ve sledovaných letech na poměrně vysoké úrovni a neklesla 

pod 89 %. K dosažení lepších výsledků v hospodaření podniku je zapotřebí nízká hodnota 

tohoto ukazatele. Ve sledovaných letech disponuje nejnižší hodnotou, 89,37 %, společnost 

Tafonco a.s., která tak v tomto roce dosahovala lepších výsledků hospodaření, než její 

analyzovaní konkurenti v odvětví slévárenství. K výpočtu tohoto ukazatele byl použit    

vzorec (15). 

6.2.7 Ukazatelé aktivity v odvětví kovárenství 

V tabulce 13 lze nalézt výpočty vybraných analyzovaných ukazatelů aktivity, které 

jsou také graficky znázorněny na obrázku 11. 
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Tab. 13 Ukazatelé aktivity 

 
 

 

Obr. 11 Vybrané ukazatele aktivity v odvětví kovárenství v letech 2013 až 2015 (ve dnech) 

Taforge a.s. 220 54 9 64

Kovárna VIVA a.s. 302 71 51 41

MSV Metal Studénka, a.s. 298 86 46 47

Taforge a.s. 227 60 12 58

Kovárna VIVA a.s. 340 60 45 45

MSV Metal Studénka, a.s. 213 63 33 31

Taforge a.s. 189 61 24 45

Kovárna VIVA a.s. 352 63 50 37

MSV Metal Studénka, a.s. 206 64 40 35

(dny)

(dny)

(dny)

Ukazatelé aktivity

2014

2015

Doba obratu 

celkových 

aktiv

Doba obratu 

zásob 

Doba obratu 

pohledávek

Doba obratu 

závazků

2013
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Doba obratu celkových aktiv, jejíž výsledky jsou vypočteny podle vzorce (17), 

představuje, kolik dní trvá přeměna aktiv na peníze a vyžaduje se, aby byla co nejnižší. Ve 

sledovaném období má nejnižší dobu obratu celkových aktiv společnost Taforge a.s., a to 

v průměru 212 dní.  

Doba obratu zásob, která byla vypočtena dle vzorce (19), udává počet dní, za které se 

zásoby v podniku finančně obrátí a příznivé je její zkracování. Společnost Taforge a.s. má 

v roce 2013 nejnižší dobu obratu zásob, a to 54 dní, kdy tento stav byl vyvolán výrazně 

nižším stavem zásob oproti konkurujícím společnostem. V následujících letech jsou 

dosahovány analyzovanými společnostmi téměř totožné výsledky tohoto ukazatele, jak je 

možno vidět na obrázku 11. 

Doba obratu krátkodobých pohledávek byla vypočtena podle vzorce (21) a vypovídá o 

tom, za jak dlouho jsou v průměru pohledávky splaceny. Jak je tedy z obrázku 11 zřejmé, tak 

nejdříve jsou pohledávky splaceny u společnosti Taforge a.s., protože její doba obratu 

krátkodobých pohledávek je v porovnání s konkurenty nejkratší, a to v průměru 15 dní. Za 

tuto dobu budou pohledávky společnosti zaplaceny. 

Podle vzorce (23) byla vypočtena doba obratu krátkodobých závazků, která vypovídá 

o tom, jak společnost odkládá platbu faktur a je výhodnější, když je delší než doba obratu 

pohledávek. Nejvyšší dobu obratu závazků ve sledovaných letech má společnost Taforge a.s. 

Přestože má v letech klesající charakter a z 64 dní poklesla na 45 dní, stále jsou to, v rámci 

analyzovaných společností, nejvyšší hodnoty. 

Z porovnání doby splatnosti pohledávek a doby splatnosti závazků je patrné, že 

společnost Taforge a.s. nejdříve dostane zaplaceno za své pohledávky a až později zaplatí za 

své krátkodobé závazky.   

6.2.8 Ukazatelé aktivity v odvětví slévárenství 

Výpočty vybraných ukazatelů aktivity v odvětví slévárenství jsou uvedeny v tabulce 

14 a jejich vývoj je znázorněn na obrázku 12. 
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Tab. 14 Ukazatelé aktivity  

 
 

 

Obr. 12 Vybrané ukazatele aktivity v odvětví slévárenství v letech 2013 až 2015 (ve dnech) 

Tafonco a.s. 400 37 50 93

Slévárna Kuřim, a.s. 215 37 58 55

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 175 42 22 20

Tafonco a.s. 408 38 102 75

Slévárna Kuřim, a.s. 249 36 54 62

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 195 36 15 14

Tafonco a.s. 393 51 51 64

Slévárna Kuřim, a.s. 273 42 42 44

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 217 37 25 17

2013

(dny)

(dny)

(dny)

Ukazatelé aktivity

2014

2015

Doba obratu 

celkových 

aktiv

Doba obratu 

zásob

Doba obratu 

pohledávek

Doba obratu 

závazků
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S využitím vzorce (17), byla vypočtena doba obratu celkových aktiv, kterou z hlediska 

hodnocení chceme co nejnižší. Jak je z obrázku 12 zjevné, tak společnost Tafonco a.s. 

nedosahuje nejnižších hodnot, právě naopak, má ve sledovaných letech nejvyšší dobu obratu 

aktiv, a to v průměru kolem 400 dní, což je téměř o polovinu více než její konkurence. Je tedy 

zřejmé, že společnost Tafonco a.s. disponuje, vůči svým konkurentům v odvětví, větší 

hodnotou majetku. 

Výpočet doby obratu zásob byl proveden podle vzorce (19) a ideální je jeho nízká 

hodnota. V letech 2013 a 2014 disponovala společnost Tafonco a.s. přibližně stejnou dobou 

obratu zásob, jako její konkurenti v odvětví okolo 40 dní, ovšem v roce 2015 se hodnota 

tohoto ukazatele zvýšila až na 51 dní. Tento stav byl vyvolán výrazným navýšením stavu 

zásob. Konkurenční společnosti tedy dosahují nižší doby obratu zásob než společnost Tafonco 

a.s. 

Ukazatel doby obratu krátkodobých pohledávek byl vypočten dle vzorce (21) a 

vypovídá o platební kázni odběratelů. Z tabulky 14 i z obrázku 12 je zřejmé, že ve společnosti 

Tafonco a.s. v roce 2014 došlo k prodloužení doby splatnosti pohledávek. Společnosti budou 

zaplaceny pohledávky až za 102 dní, což je oproti roku 2013 i 2015 až o 50 dní více. 

Důvodem prodloužení splatnosti pohledávek v roce 2014 bylo navýšení pohledávek 

z obchodních vztahů, jež vznikly prodejem části strojního zařízení jiné společnosti. 

Doba obratu krátkodobých závazků, vypočtena podle vzorce (23), má být v porovnání 

s dobou obratu krátkodobých pohledávek delší. V analyzovaných letech má nejvyšší hodnoty 

tohoto ukazatele společnost Tafonco a.s., oproti svým konkurentům tedy nejdéle odkládá 

platbu faktur. Co se týče porovnání ukazatelů doby obratu závazků a pohledávek, tak 

společnost nejdřív docílí splatnosti pohledávek a pak až zaplatí za své závazky, což je ideální. 

Ovšem vyjímaje rok 2014, kdy byla doba obratu pohledávek daleko vyšší než doba splatnosti 

závazků. 

6.2.9 Ukazatelé finanční stability v odvětví kovárenství 

Ukazatelé finanční stability, konkrétně ukazatelé stupně krytí stálých aktiv, jsou 

vypočteny v tabulce 15 a graficky znázorněny na obrázku 13. 
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Tab. 15 Ukazatelé finanční stability 

 
 

 

Obr. 13 Vybrané ukazatele finanční stability v odvětví kovárenství v letech 2013 až 2015 

Ukazatel stupně krytí stálých aktiv I byl vypočten podle vzorce (24) a ukazatel stupně 

krytí stálých aktiv II byl vypočten dle vzorce (25). Čím je hodnota těchto ukazatelů vyšší, tím 

finančně stabilnější podnik je. U společnosti Taforge a.s. mají ve sledovaných letech tyto 

ukazatele rostoucí charakter. Z tabulky 15 je zřejmé, že v letech 2013 a 2014 jsou výsledné 

Ukazatelé finanční stability Stupeň krytí 

stálých aktiv I

Stupeň krytí 

stálých aktiv II

Taforge a.s. 0,510 1,076

Kovárna VIVA a.s. 1,246 1,436

MSV Metal Studénka, a.s. 0,656 1,008

Taforge a.s. 0,745 1,274

Kovárna VIVA a.s. 1,147 1,449

MSV Metal Studénka, a.s. 0,881 1,468

Taforge a.s. 1,242 1,457

Kovárna VIVA a.s. 1,259 1,470

MSV Metal Studénka, a.s. 0,720 0,985

2014

2015

2013
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hodnoty společnosti Taforge a.s. na nejnižší úrovni, protože tato společnost měla menší 

vlastní kapitál než její konkurenti v odvětví. V roce 2015 vzrostly hodnoty ukazatelů a svými 

výsledky se tak společnost Taforge a.s. dotáhla na své analyzované konkurenty. Hodnoty 

ukazatele stupně krytí stálých aktiv II dosahují doporučené hodnoty 1, čili veškerá stálá aktiva 

podniků jsou kryta dlouhodobými zdroji. 

6.2.10 Ukazatelé finanční stability v odvětví slévárenství 

Ukazatelé stupně krytí stálých aktiv I a stupně krytí stálých aktiv II, jenž jsou 

vypočteny dle vzorců (24) a (25) jsou uvedeny v tabulce 16 a graficky zobrazeny na    

obrázku 14.  

Tab. 16 Ukazatelé finanční stability 

 
 

Ukazatel stupně krytí stálých aktiv I poměřuje vlastní kapitál ke stálým aktivům. 

V letech 2014 a 2015 jsou hodnoty tohoto ukazatele společnosti Tafonco a.s. nejvyšší, oproti 

analyzovaným konkurentům, lze tedy usoudit, že tato společnost disponuje značným vlastním 

kapitálem, který je téměř schopen pokrýt stálá aktiva.  

U společnosti Tafonco a.s. v roce 2013 ukazatel stupně krytí stálých aktiv II 

nedosahuje doporučené hodnoty 1 a tak v tomto roce společnost nepokrývá veškerá svá stálá 

aktiva dlouhodobým kapitálem a vůči svému konkurentu Slévárně Kuřim, a.s. je finančně 

méně stabilní. Ovšem v roce 2014 i 2015 se hodnota tohoto ukazatel pohybuje kolem 1,1 což 

Ukazatelé finanční stability Stupeň krytí 

stálých aktiv I

Stupeň krytí 

stálých aktiv II

Tafonco a.s. 0,664 0,911

Slévárna Kuřim, a.s. 0,667 1,069

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 0,568 0,783

Tafonco a.s. 0,900 1,165

Slévárna Kuřim, a.s. 0,589 1,043

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 0,789 0,916

Tafonco a.s. 0,916 1,106

Slévárna Kuřim, a.s. 0,545 1,009

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 0,906 0,993

2014

2015

2013
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je nad doporučenou hranicí a společnost Tafonco a.s. se tak stává finančně stabilnější 

společností v porovnání se svou konkurencí. 

 

 

Obr. 14 Vybrané ukazatele finanční stability v odvětví slévárenství v letech 2013 až 2015 
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7 Ekonomické vyhodnocení finanční situace společnosti a doporučení 

V následující kapitole bude ekonomicky vyhodnocena finanční situace společnosti 

TATRA METALURGIE a.s. za pomocí ukazatelů komplexního hodnocení finanční úrovně 

společnosti. Konkrétně budou použity souhrnné indexy hodnocení vyjadřující výkonnost 

společnosti pomocí jednoho čísla, tedy bankrotní modely Altmanovo Z-score a index IN05 

manželů Neumaierových. 

Dále bude na základě realizované finanční analýzy v rámci přímé konkurence 

v odvětví zhodnoceno finanční zdraví společnosti TATRA METALURGIE a.s. a navrženo 

případné doporučení k jeho zlepšení.  

7.1 Komplexní hodnocení finanční situace společnosti 

Pomocí metod celkového hodnocení podniku se posuzuje finanční úroveň společnosti. 

Těchto metod bývá účelově využíváno hlavně v bankovnictví, neboť banky posuzují bonitu 

společnosti z důvodu minimalizování svého věřitelského rizika. Metod a postupů pro 

hodnocení bonity společnosti i předvídání případného bankrotu je mnoho, proto byly pro tuto 

práci vybrány a vypočítány: Altmanův index důvěryhodnosti a Index IN05. 

7.1.1 Altmanův index důvěryhodnosti v odvětví kovárenství 

Pro Altmanovu analýzu společností neobchodovaných na finančních trzích, byl 

k výpočtu použit vzorec (26). V tabulce 17 lze nalézt, ve sledovaných letech 2013 až 2015, 

výsledné hodnoty Altmanova Z-score u analyzovaných společností v odvětví kovárenství. 

Tab. 17 Altmanův model 

 
 

 

2013 2014 2015

Z-score Z-score Z-score

Taforge a.s. 1,229 1,708 2,640

Kovárna VIVA a.s. 3,156 2,742 3,286

MSV Metal Studénka, a.s. 2,470 3,319 3,622

Altmanovo Z-score
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Obr. 15 Průběh Z-score v odvětví kovárenství v letech 2013 až 2015 

Výsledné hodnoty prokazují, že společnost Taforge a.s. není bezprostředně v ohrožení 

bankrotem. Z obrázku 15 je zřejmé, že v analyzovaných letech 2013 až 2015 mají výsledné 

hodnoty Altmanova Z-score rostoucí charakter. Z hlediska bonity se společnost pohybuje 

v šedé blíže nespecifické zóně podniků od 1,20 do 2,90 bodů, které by měly v případě 

finanční tísně přežít. Jak je také z obrázku 15 zjevné, tak ostatní analyzovaní konkurenti 

v odvětví kovárenství se z hlediska bonity pohybují spíše v zóně s minimální 

pravděpodobností bankrotu a leze tedy tyto společnosti považovat za bonitní. 

7.1.2 Altmanův index důvěryhodnosti v odvětví slévárenství 

Altmanův index finančního zdraví společnosti vychází z indexů celkového hodnocení 

a byl vypočten dle vzorce (26), jako součet hodnot pěti poměrových ukazatelů, ke kterým 

byly přiřazeny různé váhy. V tabulce 18 jsou uvedeny výsledné hodnoty Altmanova Z-score u 

analyzovaných společností v odvětví slévárenství. 
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Tab. 18 Altmanův model 

 
 

 

Obr. 16 Průběh Z-score v odvětví slévárenství v letech 2013 až 2015 

Průběh Altmanova modelu je znázorněn graficky na obrázku 16 a z něj je patrné, že 

výsledné hodnoty Z-score společnosti Tafonco a.s. se pohybují, vůči své konkurenci 

v odvětví, v pásmu blížící se pravděpodobnosti bankrotu společnosti. V roce 2013 byla 

výsledná hodnota Altmanova Z-score společnosti Tafonco a.s. nižší než doporučená hodnota 

1,2 bodů a společnost se tedy nacházela v pásmu s vysokou pravděpodobností bankrotu. 

Z dalších výsledků je zřejmé, že v letech 2014 a 2015 se společnost nacházela v pásmu tzv. 

šedé zóny nevyhraněných výsledků, která je definovaná v rozmezí 1,20 – 2,90 bodů a nedá se 

tak s přesností určit bonita či případný bankrot společnosti. Ostatní analyzované společnosti 

se po celé sledované období nachází v pásmu s minimální pravděpodobností bankrotu a 

můžeme tedy o nich hovořit, jako o bonitních společnostech. 

2013 2014 2015

Z-score Z-score Z-score

Tafonco a.s. 0,966 1,600 1,559

Slévárna Kuřim, a.s. 3,473 3,131 3,076

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 3,942 3,950 3,959

Altmanovo Z-score
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7.1.3 Index IN05 v odvětví kovárenství 

Model důvěryhodnosti index IN05 manželů Neumaierových rozděluje společnosti na 

bonitní a bankrotní. Pro výpočet bylo užito vzorce (27) a výsledné hodnoty lze nalézt 

v tabulce 19. 

Tab. 19 Index IN05 

 
 

 

Obr. 17 Výsledky indexu IN05 v odvětví kovárenství v letech 2013 až 2015 

Celkový vývoj výsledků indexu IN05 v letech 2013 až 2015 zachycuje obrázek 17, ze 

kterého je zřejmé, že společnost Taforge a.s. má rostoucí charakter svých výsledných hodnot. 

V roce 2013 měl tento index velice nízkou hodnotu a dostal se pod minimální hranici 0,9 

bodů, což znamená, že se společnost nacházela v zóně bankrotu, kdy netvořila hodnotu a byla 

tak ohrožena vážnými finančními problémy. V roce 2014 se hodnota tohoto indexu zvedla a 

společnost se tak v tomto roce nacházela v šedé zóně nevyhraněných výsledků, ve které nelze 

zcela jednoznačně označit finanční situaci společnosti za úspěšnou. V následujícím roce 2015 

2013 2014 2015

IN05 IN05 IN05

Taforge a.s. 0,512 1,527 3,237

Kovárna VIVA a.s. 3,127 2,906 4,196

MSV Metal Studénka, a.s. 0,865 1,573 2,380

Index IN05
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se výsledná hodnota indexu IN05 dostala vysoko nad maximální hranici 1,6 bodů, tedy do 

zóny bonity, ve které společnosti tvoří hodnotu a potýkají se s uspokojivou finanční situací. 

Dá se říci, že konkurující společnost MSV Metal Studénka, a.s. má ve sledovaných letech 

podobný průběh vývoje indexu IN05. Po celou dobu sledování vývoje indexu IN05 má 

výsledné hodnoty pohybující se nad maximální hranicí 1,6 bodů konkurující společnost 

Kovárna VIVA a.s., a tak lze říci, že tato společnost má dlouhodobě uspokojivou finanční 

situaci a je tedy zcela jednoznačně bonitní společností. 

7.1.4 Index IN05 v odvětví slévárenství 

Index IN05 manželů Neumaierových, který poskytuje komplexní hodnocení 

společnosti, byl vypočten podle vzorce (27). Výsledné hodnoty tohoto indexu, 

v analyzovaných letech 2013 až 2015, jsou uvedeny v tabulce 20. 

Tab. 20 Index IN05 

 
 

Z výsledných hodnot je patrné, že všechny analyzované společnosti mají podobný 

průběh vývoje indexu IN05 ve sledovaných letech 2013 až 2015. Za úspěšný rok lze 

považovat rok 2014, kdy se společnosti svými výsledky dostaly až nad maximální hranici 1,6 

bodů a disponovaly tak uspokojivou finanční situací, čili bez problému byly schopné platit 

své závazky. V letech 2013 a 2015 se společnosti svými výslednými hodnotami indexu 

dostaly do šedé zóny nevyhraněných výsledků, která je v rozmezí od 0,9 bodů do 1,6 bodů, 

ovšem vyjímaje společnosti Tafonco a.s., která v roce 2013 disponovala ještě nižší výslednou 

hodnotou tohoto indexu. Výsledná hodnota indexu IN05 společnosti Tafonco a.s. v roce 2013 

spadla pod minimální hranici 0,9 bodů, díky čemuž mohly nastat vážné finanční problémy 

společnosti, jako například problémy s hrazením závazků či nevytváření hodnoty. Celkový 

vývoj výsledků indexu IN05 v odvětví slévárenství ve sledovaných letech 2013 až 2015 

zachycuje obrázek 18. 

2013 2014 2015

IN05 IN05 IN05

Tafonco a.s. 0,786 2,905 1,058

Slévárna Kuřim, a.s. 1,274 2,100 1,033

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. 1,104 2,043 1,584

Index IN05
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Obr. 18 Výsledky indexu IN05 v odvětví slévárenství v letech 2013 až 2015 

7.2 Hodnocení finančního zdraví společnosti a doporučení 

Hodnocení finanční situace společnosti TATRA METALURGIE a.s. vychází 

z realizované finanční analýzy, která bude také podkladem pro případné změny k omezení 

nežádoucích rizik či posílení finanční stability. Celková zjištění byla za pomocí nástrojů a 

metod finanční analýzy doplněna o souhrnné ukazatele komplexního hodnocení společnosti 

s následným vyhodnocením finančního zdraví společnosti a návrhem eventuálních 

doporučení, jak odstranit případné neefektivnosti. 

Hodnocení finančního zdraví společnosti TATRA METALURGIE a.s., která vznikla 

fúzí sloučením s kovárnou Taforge a.s. a slévárnou Tafonco a.s., bylo provedeno za období let 

2013 až 2015 a srovnáno s přímou konkurencí v odvětví kovárenství a slévárenství.  

Odvětví kovárenství 

Celková výkonnost společnosti Taforge a.s. byla hlavně v roce 2013 ovlivněna 

neočekávanou havárií největšího lisu LKZ 6300. Tato havárie nepříznivě ovlivnila výsledek 

hospodaření a společnost v tomto roce vykazovala ztrátu. V následujících letech se proto 

společnost zaměřila na generální opravy a modernizace zařízení, aby stabilizovala tržby a 

zakázkovou náplň. 
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Z výpočtu čistého pracovního kapitálu je patrné, že provozní kapitál v čase roste a tím 

roste i schopnost společnosti hradit své závazky. Společnost se tak stává finančně stabilnější. 

Z vývoje ukazatelů likvidity je zřejmé, že celková likvidita v letech roste, ale stále 

nedosahuje doporučené spodní hranice. Rychlá likvidita se ve sledovaných letech pohybuje 

téměř ve stejných hodnotách a také nedosahuje doporučených hodnot. V porovnání 

s konkurenty v odvětví  kovárenství dopadla nejhůře peněžní likvidita, která dosahuje v letech 

nejnižších hodnot. Společnost tedy disponuje velmi nízkým krátkodobým finančním 

majetkem. Čím budou ukazatele likvidity v následujících letech vyšší, tím lepší bude situace 

společnosti z hlediska její platební schopnosti. Z hlediska likvidity by tedy bylo vhodné 

sledovat tyto ukazatele v kratším časovém horizontu, což umožní objektivněji vyhodnotit 

celkovou likvidní situaci ve společnosti.  

Ukazatelé zadluženosti informují o tom, kolik má firma dluhů. Ve sledovaném období 

je patrný snižující se trend celkové zadluženosti, což je ideální a nedochází tak k navyšování 

věřitelského rizika. Stále se ale v letech 2013 a 2014 pohybuje tento ukazatel nad maximální 

doporučenou hranicí 60 %. Dosahování nižších hodnot tohoto ukazatele znamená pro majitele 

společnosti větší jistotu. Hodnoty míry zadluženosti společnosti jsou důležité pro bankovní 

instituce, které se na jejich základě rozhodují, zda poskytnout či neposkytnout úvěr 

společnosti, v analyzovaných letech výsledné hodnoty celkové zadluženosti postupně klesají, 

ale stále se pohybují vysoko oproti konkurujícím společnostem. Tuto skutečnost potvrzují i 

výsledky finanční páky, která v letech vykazuje klesající charakter a tak lze říci, že 

společnosti ubývají dluhy, ale stále společnost, oproti svým konkurentům v odvětví nejvíce 

využívá cizí zdroje ke svému financování. Věřitelským indikátorem, který informuje o 

výkonnosti společnosti je ukazatel úrokového krytí, který má ve sledovaných letech rostoucí 

charakter, ale stále dosahuje nižších hodnot vůči analyzovaným konkurentům v odvětví 

kovárenství. Lze říci, že v letech 2014 a 2015 převyšuje zisk několikrát placené úroky, proto 

je dluhové zatížení pro podnik únosné. 

Z hlediska rentability lze společnost hodnotit jako ziskovou až od roku 2014. V roce 

2013 se společnost pohybovala v mínusových hodnotách, příčinou byla havárie lisu, která 

způsobila ztrátu v hospodaření společnosti. V letech 2014 a 2015 měla rentabilita ideální 

rostoucí tendenci, společnost byla schopna produkovat nové zdroje a použitím investovaného 

kapitálu dosahovat čistého zisku. Při srovnání rentability s konkurenty v odvětví kovárenství 
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je zřejmé, že společnost dosahuje těchto odvětvových hodnot až od roku 2014, kdy vytvářela 

zisk. 

Z hodnocení ukazatelů aktivity je patrné, že doba obratu celkových aktiv a zásob 

společnosti dosahuje po celou dobu sledování tohoto ukazatele nejnižších hodnot v porovnání 

s konkurenty v odvětví kovárenství. V průměru jde o 212 dní, za které se přemění aktiva na 

peníze a v průměru 54 dní, za které se zásoby ve společnosti finančně obrátí. Přeměna aktiv a 

zásob na peníze tedy trvá nejkratší dobu a tato společnost tak nejlépe využívá svůj majetek. 

Doba splatnosti pohledávek je v porovnání s konkurenty nejkratší. Společnosti budou 

pohledávky splaceny v průměru za 15 dní. Platbu faktur společnost odkládá ze všech 

konkurentů nejdéle, má nejdelší dobu splatnosti závazků, a to v průměru 56 dní. Lze tedy říci, 

že společnost má lepší platební podmínky, protože dodavatelský úvěr je ten nejlevnější. 

Z hodnocení ukazatelů finanční stability vyplývá, stav kapitalizace, tedy míra krytí 

stálých aktiv vlastními zdroji. Společnost se ve sledovaných letech přibližuje své konkurenci a 

disponuje hodnotami ukazatele stupně krytí stálých aktiv II nad doporučenou hodnotou 1. Lze 

tedy říci, že veškerá stálá aktiva společnosti byla kryta dlouhodobými zdroji, což posiluje 

finanční stabilitu společnosti. 

Za pomocí souhrnného ukazatele Altmanova modelu bylo zjištěno Z-score 

společnosti, které ve sledovaných letech mělo rostoucí charakter, především díky 

každoročnímu nárůstu hospodářského výsledku v podobě zisku, takže lze říci, že pokud bude 

společnost schopna i nadále tvořit zisk, může se hodnota Z-score dostat nad doporučenou 

hodnotu 2,90 a společnost by se tak stala bonitní. Ve sledovaných letech se ovšem Z score 

společnosti pohybovalo v šedé blíže nespecifické zóně podniků od 1,2 do 2,9 bodů. Nelze 

tedy říci, jestli společnost patří mezi bonitní nebo bankrotní podniky, ale v případě finanční 

tísně by se měla tato společnost udržet na trhu.  

Výsledné hodnoty komplexního hodnocení společnosti na základě indexu IN05 ve 

sledovaných letech vykazovaly také rostoucí charakter. Společnost se v roce 2013 potýkala 

s vážnými finančními problémy, nacházela se v zóně bankrotu, v roce 2014 se společnost 

nacházela v zóně nevyhraněných výsledků a v roce 2015 se dokonce společnost potýkala 

s uspokojivou finanční situací, stala se bonitní společností.  
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V hodnocení mezi oběma modely došlo k mírným rozdílům, což je způsobeno 

rozdílnou metodikou výpočtu, ale i tak je z modelu IN05 a Altmanova modelu patrné, že 

společnost Taforge a.s. není přímo ohrožena bankrotem. 

V průběhu hodnocení finančního zdraví společnosti již bylo poukázáno na to, že 

společnost může dosahovat ještě lepších výsledků nebo se alespoň vyrovnat svým přímým 

konkurentům v odvětví kovárenství. Za celé analyzované období hodnocené finanční 

analýzou lze konstatovat postupný nárůst výkonnosti i hospodářského výsledku společnosti. 

Z výsledků vyplývá, že pokud bude i nadále společnost pokračovat v rostoucím trendu svých 

tržeb, může díky novým zakázkám ve výrobě využít svůj rostoucí tržní potenciál a dosahovat 

dále lepších výsledků i zvyšovat svou ekonomickou přidanou hodnotu. Na základě 

pozitivních ekonomických ukazatelů může také růst zájem bank o možnost financování této 

společnosti a umožnit snížení ceny jejího provozního financování.  

Odvětví slévárenství 

V roce 2013 se společnost Tafonco a.s. potýkala s poklesem tržeb u externích 

zákazníků, což bylo způsobeno zejména neplněním dodacích termínů. Vzhledem k této 

závažné situaci nebyly naplněny kapacity výroby a proběhlo zde také několik logistických a 

dodavatelských auditů ze strany zákazníků. Přes veškeré potíže se podařilo postupně zvýšit 

plnění termínů dodávek a tak si udržet stávající zákazníky. Dále byly v tomto roce sníženy 

tržby i tím, že došlo k vypovězení dlouhodobých závazků, které nepokrývaly ani variabilní 

náklady a netvořily tedy žádný krycí příspěvek. V následujících letech se společnost snažila 

eliminovat absenci nižších tržeb a upevňovat svou pozici na trhu. 

Celková výkonnost společnosti Tafonco a.s. byla hlavně v roce 2014 ovlivněna 

velkým hospodářským ziskem, který společnost nabyla především díky prodeji části strojního 

zařízení jiné společnosti, ale také díky novým projektům ve vzorkovém řízení, které položili 

slibný základ pro růst tržeb i realizaci nových zakázek v dalších letech. 

Z výpočtu provozního kapitálu je zřejmé, že v roce 2013 se společnost potýkala se 

záporným provozním kapitálem a to zejména díky nežádoucím situacím, které se v tomto roce 

udály. Provozní kapitál měl od roku 2013 vzrůstající tendenci. V následujících letech už 

společnost disponovala kladnými hodnotami čistého pracovního kapitálu a stala se tak 

finančně stabilnější. Dokonce v roce 2014 měla společnost k dispozici nejvíce provozních 

prostředků k úhradě svých závazků, oproti analyzovaným konkurentům. 
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Z vykazovaných hodnot likvidity lze konstatovat, že ve sledovaných letech se 

pohybovaly hodnoty okamžité likvidity hluboko pod stanovenou minimální normou. 

Společnost, tak disponovala nízkým krátkodobým finančním majetkem a to i vůči svým 

konkurentům v odvětví slévárenství. Pohotová likvidita je do značné míry ovlivněna platbou 

pohledávek a v letech 2013 a 2015 nedosahovala doporučených hodnot, pouze v roce 2014 se 

hodnota rychlé likvidity dostala na spodní doporučenou hranici. Běžná likvidita společnosti se 

také nepohybovala v doporučeném rozmezí hodnot, ale v porovnání s konkurencí v odvětví 

dosahovala v letech 2014 a 2015 nejvyšších hodnot, a to především díky nižším krátkodobým 

závazkům. Z hlediska vývoje likvidity lze považovat za příznivý rok 2014, kdy hodnota 

pohotové i běžné likvidity atakovala doporučenou hranici. Společnost by měla sledovat 

likviditu v kratším časovém horizontu, protože čím vyšších hodnot ukazatelů likvidity 

dosáhne, tím lepší bude platební schopnost společnosti. 

Z hodnocení ukazatelů zadluženosti vyplývá, že celková zadluženost a míra 

zadluženosti společnosti je vzhledem k analyzovaným společnostem nejmenší. Je tedy zřejmé, 

že společnost financuje svá aktiva v menší míře cizími zdroji, než její přímí konkurenti 

v odvětví slévárenství. Z hlediska únosnosti dluhového zatížení je na tom společnost nejlépe 

v roce 2014, kdy zisk převyšuje placené úroky až 47krát, a to právě díky vysokému 

hospodářskému výsledku. Společnost by tedy v následujících letech mohla využít této 

pozitivní situace a více využít k financování cizí zdroje, protože na základě těchto pozitivních 

ekonomických ukazatelů může růst zájem bank o financování této společnosti. 

V oblasti rentability lze společnost hodnotit jako nejvíce ziskovou v roce 2014, 

protože dosahovala nejvyšší rentability tržeb, a to i vůči svým konkurentům. Při srovnání 

rentability s analyzovanými konkurenty ve zbylých obdobích je zřejmé, že společnost 

disponuje nízkou rentabilitou neboli nízkou výnosností vloženého kapitálu. Aby společnost 

docílila růstu těchto hodnot rentability např. vlastního kapitálu, měla by se pokusit zajistit 

zvýšení odbytu produktů nebo v menší míře využívat vlastní zdroje k financování. 

Z hlediska výpočtů ukazatelů aktivity, je patrné, že společnost disponuje nejvyšší 

dobou obratu aktiv, a to v průměru kolem 400 dní. Tento ukazatel hodnotí stav využití aktiv, 

je tedy zřejmé, že společnost tak nevyužívá svůj majetek, jako její přímí konkurenti v odvětví 

slévárenství. Doba obratu zásob vykazuje rostoucí trend a je tedy zřejmé, že společnost nedbá 

na snižování neefektivní položky zásob z pohledu zhodnocování finančních prostředků. Doba 

obratu pohledávek společnosti je vůči její konkurenci v odvětví relativně vysoká, což 
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potvrzuje i doba obratu závazků, která je zpravidla ještě delší. Společnost má jednoznačně 

nejvyšší dobu obratu závazků a to v průměru okolo 77 dní, i když je patrný její klesající trend, 

stále společnost nejdéle odkládá svou platbu. Je tedy patrné, že finanční situace společnosti 

společně s  inkasem pohledávek se výrazně podílí na protahování doby splatnosti 

krátkodobých závazků. 

Z vývoje ukazatelů finanční stability II vyplývá, že společnost v roce 2013 

disponovala nízkou hodnotou tohoto ukazatele a nepokrývala tak stálá aktiva dlouhodobými 

zdroji, proto lze říci, že byla finančně méně stabilní společností. Ovšem v následujících letech 

došlo k růstu hodnot tohoto ukazatele až nad doporučenou hranici, proto se společnost stala 

finančně stabilnější, a to i ve srovnání s konkurujícími společnostmi. 

Za pomoci souhrnných ukazatelů bankrotních modelů bylo zjištěno Altmanovým 

modelem Z-score. Altmanovo Z-score se pohybovalo nejvýše v letech 2014 a 2015, kdy se 

společnost nacházela v pásmu tzv. šedé zóny nevyhraněných výsledků, takže nelze s přesností 

určit bonita ani případný bankrot společnosti. Dalším bankrotním modelem komplexního 

hodnocení společnosti, a to indexem IN05, bylo zjištěno, že společnost dosahovala 

nejpříznivějšího výsledku v roce 2014, na jehož základě byla vyhodnocena jako bonitní a 

nacházela se tedy v uspokojivé finanční situaci.  

Z hlediska interpretace celkových výsledků bankrotních modelů lze hodnotit Tafonco 

a.s. jako společnost s nevyhraněnými finančními výsledky, vůči svým konkurentům v odvětví 

slévárenství, ale bez přímého ohrožení bankrotem. 

Během hodnocení finančního zdraví už bylo upozorněno na to, kde společnost může 

vytvářet lepší výsledky nebo se nejméně vyrovnat svým přímým konkurentům v odvětví 

slévárenství. 
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8 Závěr 

Tématem této diplomové práce bylo za pomocí benchmarkingu zhodnotit finanční 

zdraví společnosti TATRA METALURGIE a.s. K řešení hospodářské situace byly využity 

hodnotící prostředky finanční analýzy a modely komplexního hodnocení společnosti. 

Základními zdroji dat pro hodnocení finanční situace společnosti byly účetní výkazy z veřejně 

dostupných výročních zpráv společností, a to za období let 2013 až 2015. Porovnání 

finančních ukazatelů společnosti s přímou konkurencí v odvětví bylo provedeno na základě 

analýzy rozdílových a poměrových ukazatelů, na jejichž podkladě byly zjištěny hlavní 

ekonomické charakteristiky finančního zdraví společnosti. Následně bylo vyhodnocení 

finanční situace společnosti realizováno prostřednictvím metod komplexního hodnocení. 

Diplomová práce je rozčleněna na dva základní celky, a to teoretickou a praktickou 

část. Z hlediska celkových výsledků aplikace metod finanční analýzy vyplývá, že společnost 

není přímo ohrožena bankrotem, ale že se potýká s nevyhraněnými finančními výsledky, vůči 

svým konkurentům v odvětví kovárenství a slévárenství. Tyto závěry potvrzují především 

bankrotní modely.  

Za pozitivní lze považovat meziroční růst tržeb, který se projevil zejména ideální 

rostoucí tendencí ukazatelů rentability. Z pohledu bankovních institucí, které poskytují 

financování společnosti, je důležité sledovat především ukazatel běžné likvidity, který by měl 

být větší než 0, dále ukazatel koeficientu samofinancování, který by měl být větší nebo roven 

65% a v neposlední řadě také poměr bankovních úvěrů k EBITDA (zisku před zdaněním, 

úvěry a odpisy), přičemž objem úvěrů nesmí přesahovat trojnásobek roční produkce EBITDA. 

Hlídat tyto ukazatele je z pohledu společnosti rozhodující, pokud je společnost bude plnit, 

budou zajištěny jak provozní, tak investiční prostředky pro další rozvoj společnosti. 

Z hlediska vylepšení svého postavení může společnost TATRA METALURGIE a.s. 

využít možností, které ji dává Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev a 

výrazně tak zlepšit ukazatel zadlužení společnosti, kdy z vlastních kapitálů společností, které 

jsou ve společnostech Tafonco a.s. a Taforge a.s. nižší než základní kapitál z důvodu 

neuhrazených ztrát z minulých let, udělat vlastní kapitál vyšší než základní. Tedy z rozdílu 

základního kapitálu a neuhrazených ztrát z minulých let u společností Tafonco a.s. a Taforge 

a.s. udělat nerozdělený zisk minulých let. Zlepšilo by se tak vnímání společnosti skrz výkazy 

jak od bank, tak potenciálních dodavatelů a zákazníků.  
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