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1 ÚVOD 

Finanční analýza firmy je kompletně provázána se všemi oblastmi samotného fungování 

podniku. Při stanovení finanční výkonnosti podniku je důležitý soubor činností podniku. 

Pravidelné vyhodnocování finanční situace slouží jako prevence, která může odhalit 

skutečnosti, které by firmu mohly zlikvidovat. Zabývá se nejen hodnocením současného 

finančního stavu podniku, ale taky stavu minulého a budoucího.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku Kloboucká lesní s. r. o. 

v letech 2011 - 2015. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část, každá 

z částí je následně členěna na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. V teoretické části jsou 

popsány poznatky z odborné literatury. V první kapitole je popsán význam a struktura finanční 

analýzy, uživatelé využívající informace získané při výpočtu finanční analýzy. Následně jsou 

zde rozebrány jednotlivé výkazy, metody finanční analýzy a souhrnné indexy hodnocení, které 

jsou použity v praktické části této práce. 

Na teoretickou část navazuje praktická část, která je zaměřena na zhodnocení finanční situace 

společnosti s ručením omezeným. Nejprve zde bude popsána základní charakteristika  

společnosti. V této praktické části byla použita horizontální a vertikální analýza rozvahy 

a  výkazu zisku a ztráty. Dále je zde analýza poměrových ukazatelů, kde byl proveden rozbor 

ukazatelů finanční stability, zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Pro zhodnocení 

finančního zdraví podniku jsou následně využity bankrotní a bonitní modely.  

Ve čtvrté kapitole je shrnutí finanční situace subjektu Kloboucká lesní s. r. o. a návrhy ke 

zlepšení, podle kterých může firma zlepšit svou současnou finanční situaci. 

Při zpracování bakalářské práce bylo vycházeno z přístupných finančních výkazů firmy, které 

jsou volně dostupné na internetu. Výběr tohoto tématu byl z důvodu firmy, na kterou bylo 

vhodné tohle téma aplikovat. 
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2 VÝZNAM A STRUKTURA FINAČNÍ ANALÝZY 

Obsah druhé kapitoly bakalářské práce je zaměřen na charakteristiku finanční analýzy. 

V jednotlivých podkapitolách jsou objasněna základní teoretická východiska finanční analýzy. 

V další kapitole jsou popsáni uživatelé finanční analýzy a jejich význam. Poté jsou rozebrány 

zdroje informací, metody finanční analýzy a souhrnné modely hodnocení finanční úrovně. 

2.1 Původ finanční analýzy 

Vznik finanční analýzy je pravděpodobně stejně starý jako vznik peněz. Spojené státy 

americké jsou označovány za zemi, kde finanční analýza vznikla, ale šlo pouze o teoretickou 

práci, která s praktickou analýzou neměla nic společného. Struktura těchto analýz došla 

k velkému převratu v době, kdy se začaly používat počítače, jelikož se změnily i matematické 

principy a důvody, které vedly k jejich sestavení. 

V Čechách se za vznik finanční analýzy označuje počátek tohoto století, kdy se objevuje 

pojem „bilanční analýza“ ve spise „Bilance akciových společností“, prof. dr. Pazourka. Doba 

před druhou světovou válkou je ve znamení bilanční analýzy. Po skončení války se šíří světem 

pojem „finanční analýza“, u nás se objevuje až po roce 1989. V posledních letech se v České 

republice stala oblíbenou metodou ke stanovení reálné ekonomické situace podniku. (Růčková, 

2015) 

2.2 Definice a cíl finanční analýzy 

Dle Růčkové (2015) existuje mnoho způsobů, jak popsat pojem „finanční analýza“. Mezi 

definice, které dokážou nejvíce vystihnout tento pojem je ta, která říká, že finanční analýza je 

uspořádaný soubor zjištěných dat, které získáme zejména z účetních výkazů. 

Finanční analýza se zaměřuje na zjištění problému v určitém podniku a je nedělitelným 

prvkem podnikového řízení. Hodnotí reálnou a budoucí situaci firmy, ale nezaměřuje se pouze 

na to, posuzuje i minulost podniku. Při výpočtu finanční analýzy je nutné získat veškeré data 

pro její analýzu, které by měly vycházet minimálně tří po sobě jdoucích období. Získané data 

můžou vycházet z kalendářního nebo z hospodářského období: 

 kalendářní rok – období, které začíná prvním dnem nastávajícího roku - od 1. 1. do   

31. 1., 

 hospodářský rok – období, které začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden (např. 

od 1. 4. do 31. 3.). 
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Čím kratší bude zvolené analyzované období pro hodnocení finanční situace subjektu, tím 

méně získáme informací, které díky FA potřebujeme zjistit. Měli bychom brát v úvahu 

efektivnost, tzn. náklady, které budou vynaloženy při zpracování finanční analýzy, by neměly 

přesáhnout očekávané výnosy. (Růčková, 2011) 

Mezi cíle finanční analýzy patří: 

 diagnostika finančního zdraví podniku, 

 poznat slabiny, které by mohly přivést firmu k problémům, 

 nalézt její silné stránky, o které se lze opřít. 

Pomocí finanční analýzy je možno stanovit diagnózu „finančního zdraví“ firmy. Podnik, 

který je označen jako finančně zdravý, není pouze ten, který je schopen platit své závazky včas 

a ve správné výši. Jelikož nejen likvidita určuje, zda se jedná o finančně zdravý podnik, ale 

i  to, že podnik zhodnocuje vložený kapitál a je ve svém rozhodování nezávislý. Hodnocení 

finanční stránky podniku se může měnit z důvodu měnících se podmínek uvnitř podniku, jako 

je např. změny v úročení, devizových kurzů apod. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které získáme při výpočtu, nejsou jen předmětem zájmu manažerů, ale 

i mnoha dalších subjektů, které přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Před zpracováním 

analýzy je nutné, aby všichni uživatelé určili cíl, k němuž chtějí vypracovanou analýzou dospět. 

Uživatelé dělíme na externí a interní. K externím uživatelům patří: 

 investoři – jsou pro podniky poskytovateli kapitálu a sledují finanční situaci podniku, 

z důvodu rozhodnutí o případných investicích v daném podniku. Investoři se zaměřují 

na míru rizika a na výnosu, které tato investice přinese. Čím větší riziko investor 

podstupuje, tím větší míru výnosu mu přinese; 

 banky a ostatní věřitelé – zajímají se o informace z finanční analýzy při rozhodnutí, 

zda uživateli poskytnou či neposkytnou úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek; 

 stát a jeho orgány – jeho úkolem je kontrola správnosti vykázaných daní, využívají 

informace o podnicích i pro různé statistiky a rozdělování finančních výpomocí, např. 

dotace z EU, garance úvěrů apod.; 

 obchodní partneři – směřují především k tomu, jak je podnik schopný hradit své 

závazky, zajímají se především o ukazatele krátkodobého zájmu, a to likvidity, 

zadluženosti a solventnosti. 
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K interním uživatelům patří: 

 manažeři – z hlediska získávání informací mají ty nejlepší předpoklady pro zpracování 

finanční analýzy, neboť pracují s informacemi, které nejsou veřejné dostupné externím 

zájemcům. Zpravidla znají pravdivý obraz finanční situace, které využívají ve své 

každodenní práci; 

 zaměstnanci – zajímají se o finanční a hospodářskou stabilitu svého podniku z důvodu 

jistoty svého zaměstnaní. Dále se mohou zajímat z důvodu mzdové a sociální, popřípadě 

další výhody poskytované zaměstnavatelem. (Kislingerová, 2007) 

2.4 Zdroje informací pro finanční analýzu  

Úspěšnost vypracování finanční analýzy závisí hlavně na kvalitě informací, které musí být 

nejen kvalitní, ale také komplexní. Data čerpáme nejčastěji z účetních výkazů, ke kterým patří 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků - výkaz cash flow. 

(Růčková, 2015) 

Dle Dluhošové (2011) se kromě těchto základních zdrojů využívá i řada dalších 

relevantních informací, které jsou dále členěny do tří oblasti: 

1. Finanční informace 

Mezi finanční informace patří účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace, 

prognózy finanční analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o vývoji měnových 

relací a úrokových měr. 

2. Kvantifikovatelné nefinanční informace  

Zde jsou zahrnuty firemní statistiky produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy 

spotřeby, interní směrnice. 

3. Nekvantifikovatelné informace 

Představují zprávy vedoucích pracovníků, jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, 

odborného tisku, nezávislá hodnocení, prognózy. 

2.5 Účetní výkazy 

Pro vypracování finanční analýzy jsou účetní výkazy nejdůležitějšími zdroji informací. 

V soustavě podvojného účetnictví jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty nezbytnou součástí účetní 

závěrky. Jejichž struktura je závazně stanovena Ministerstvem financí. Součástí účetní závěrky 

se připojuje ještě příloha, jejíž tvorba není standardizována. Přehled o peněžních tocích může 

být samostatnou součástí účetní závěrky nebo součástí přílohy. (Růčková, 2015) 
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2.5.1 Rozvaha 

Rozvaha patří k základním účetním výkazům každého podniku. Podává nám informace 

o celkové struktuře majetku (aktivech) a o zdrojích (pasivech), z kterých je tento majetek 

financován. Rozvaha je sestavována vždy k určitému datu (např. k poslednímu dnu v roce). Při 

sestavení musí platit bilanční pravidlo, které říká, že aktiva se rovnají pasivům, proto se tomuto 

výkazu taky říká bilance. (Knapková, Pavelková, Šteker, 2012) 

Při sestavování rozvahy za běžné účetní období se uvádí na straně aktiv tři sloupce: 

 brutto – ocenění jednotlivých majetkových položek na aktivních účtech dle 

zákona o účetnictví, 

 korekce – výše opravných položek a oprávek k jednotlivým aktivním účtům, 

 netto – aktiva snížená o opravné položky a oprávky (Šteker, Otrusinová, 2016). 

2.5.2 Výkaz zisku a ztráty 

Jedná se o účetní výkaz, který informuje o úspěšnosti podniku, o dosažených výsledcích 

v podnikatelské činnosti. Výkaz zisku a ztráty ukazuje, který konkrétní náklad a výnos 

společnosti se podílel na výsledku hospodaření ve sledovaném období. Výsledek hospodaření, 

resp. zisk nebo ztráta je rozhodujícím ukazatelem celkové ekonomické úspěšnosti. Pomocí 

výkazu se posuzuje schopnost managementu konkrétního podniku zhodnocovat vložený 

kapitál. K sestavení výkazu zisku a ztráty se musí dodržovat tzv. akruální princip. Znamená to, 

že všechny účetní operace jsou zaznamenány a vykazovány v tom období, jehož se týkají časově 

i věcně, a nikoli podle toho, zda došlo v tomto období k peněžnímu příjmu nebo k výdaji. 

(Pešková, Jindřichovská, 2012) 

Jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty se označují pomocí kombinace písmen, 

římských číslic, arabských číslic a názvem položky. Písmena značí náklady a číslice označují 

výnosy. Vypočtené položky se označují „*“. Mezi ně patří: 

 provozní výsledek hospodaření = provozní výnosy – provozní náklady, 

 finanční výsledek hospodaření = finanční výnosy – finanční náklady, 

 výsledek hospodaření před zdaněním = provozní výsledek hospodaření + finanční 

výsledek hospodaření, 

 výsledek hospodaření po zdanění = výsledek hospodaření před zdaněním – daň z příjmu, 

 výsledek hospodaření za účetní období = výsledek hospodaření po zdanění, 

 čistý obrat za účetní období = celkové výnosy (Šteker, Otrusinová, 2016). 
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2.5.3 Výkaz cash flow 

Smyslem přehledu o peněžních tocích (výkazu cash flow) je vysvětlit změny peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů daného podniku za určité období. Cash flow se člení podle 

činností na cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti. Členění podle činností 

umožňuje podnikům vyhodnocovat váhu jednotlivých činností na celkovou finanční situaci 

podniku a hodnotit vzájemné vazby mezi nimi. Výkaz CF je zpravidla členěn na tři oblasti: 

1) Cash flow z provozní činnosti – z finančního hlediska je tato činnost nejdůležitější. Patří 

zde peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti podniku. Pokud se podnik v provozní CF 

dostane do ztráty v několika po sobě jdoucích letech, signalizuje to firmě vážné 

problémy.  

2) Cash flow z investiční činnosti – zde jsou především peněžní příjmy a výdaje související 

s pořízením a vyřazením dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku 

a  dlouhodobého finančního majetku.  

3) Cash flow z finanční činnosti – jsou to takové peněžní toky, které souvisejí se změnou 

velikostí kapitálu a dlouhodobých závazků. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2012) 

2.5.4 Příloha k účetní závěrce 

V příloze k účetní závěrce nalezneme informace, které se v rozvaze a výkazu zisku 

a ztráty nenachází. Z hlediska významu příloha poskytuje upřesnění důležitých informací 

vnějším uživatelům účetní závěrky.  

Kromě uvedených výkazů ke zpracování finanční situace zde patří také výroční zprávy, 

statistiky, údaje o cenných papírech, pololetní zprávy, směrnice firmy, atd. (Pešková, 

Jindřichovská, 2012) 

2.6 Metody finanční analýzy 

Při stanovení finančního zdraví podniku, si může firma vybrat z celé řady metod finanční 

analýzy, které je možno úspěšně použít. Každý subjekt si musí při volbě metod analýzy 

uvědomit, zda volba metody je učiněna s ohledem na: 

 účelnost – metoda musí odpovídat předem stanovenému cíli, pro každou firmu se ne 

vždy hodí stejná metoda, 

 nákladnost – analýza s sebou nese náklady, které by měly být přiměřené návratnosti 

těchto vynaložených nákladů, 

 spolehlivost – výsledky z analýzy závisí na kvalitě vstupních informací.  
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Při použití metody je nejen důležité si uvědomit samotnou volbu metody finanční analýzy, 

ale také to, komu jsou výsledné hodnoty určeny, k tomu je nutné přizpůsobit výslednou 

prezentaci. Doporučením je při závěrečné prezentaci použít grafy, které umožní lepší orientaci 

v problému i pro člověka, který nevlastní elementární znalosti finanční analýzy. (Růčková, 

2011) 

V praxi se obvykle rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. Jedná se 

o fundamentální (kvalitativní) ekonomickou analýzu a technickou (kvantitativní) ekonomickou 

analýzu. Fundamentální analýza se snaží o hodnocení vnitřního a vnějšího ekonomického 

prostředí podniku. Výsledkem této analýzy je definice a charakteristika trhu, na kterém firma 

působí, zjištění slabých a silných stránek, hrozeb a příležitostí. Technická analýza oproti 

fundamentální využívá matematické, matematicko-statické a jiné metody. Zde je nutné, aby 

tyto oba typy analýz byly vzájemně kombinované. (Nývltová, Marinič, 2010) 

2.6.1 Kvantitativní metody  

Stanovení finanční pozice určitého subjektu je založeno na zpracování data, které jsou 

obsaženy v účetních výkazech. Existují dvě metody hodnocení, a to metoda absolutní a  metoda 

relativní. 

Metoda absolutní 

K určení finanční situace firmy používá metoda absolutní údaje z účetních výkazů. 

Hodnoty, které nalezneme v účetnictví, využíváme jako tzv. absolutní ukazatele. Tyto ukazatele 

není vhodné využít ke srovnání výsledků rozdílně velkých podniků. Avšak dají se využít ke 

srovnání v rámci jednoho podniku. Jelikož jsou nositeli informací o velikosti (objemu), 

nazývají se taky jako extenzivní ukazatele. 

Ukazatele lze členit také na ukazatele stavové (např. stav majetku a kapitálu v rozvaze 

ke konkrétnímu datu) a tokové (např. výnosy a náklady za sledované období), jak tvrdí Pešková, 

Jindřichovská (2012) 

Metoda relativní 

 Metoda relativní poměřuje vztah dvou položek, které se nachází v účetních výkazech.  

Výstupy této metody mohou být porovnány mezi podniky, jelikož zde není závislost na 

velikosti podniků.  



 

10 

 

2.6.2 Absolutní ukazatele 

Slouží jako základy analýz účetních výkazů a představují první krok v orientaci 

hospodaření podniku. Pomocí analýzy zjistíme problémové oblasti, kterým by se měl podnik 

více věnovat. Nejvíce se absolutní ukazatele používají k základním analýzám trendů vývoje, 

což jsou horizontální analýza a vertikální analýza. (Pešková, Jindřichovská, 2012).  

Horizontální analýza (analýza trendů) 

Analýza zkoumá časové změny absolutních ukazatelů. Zde je nutnost vést dostatečné 

položky výkazů v několika obdobích, jelikož správně vedené časové řady, znamenají méně 

odchylek ve výsledcích. Je nutné brát v úvahu jak vlivy faktorů vnitřních, tak i vnějších. 

(Růčková, 2015) 

1. Absolutní změna = stanovení rozdílu dvou po sobě jdoucích období (absolutní výše 

změny) 

Absolutní změna = Hodnotat   Hodnotat-1                                         (2.1) 

Hodnotat   = hodnota sledované položka v běžném období 

Hodnotat-1 = hodnota položky v předchozím období 

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 53) 

2. Procentní změna = absolutní změna v poměru k hodnotě výchozího roku (procentní 

výše změny) 

Procentní změna =  
Absolutní změna

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑡−1
∙ 100 (%)                 (2.2) 

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 54) 

 

Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Vertikální analýza sleduje podíl jednotlivých položek základních účetních výkazů 

k celkové sumě aktiv či pasiv. Výhodou této metody je srovnání účetních výkazů 

s výkazy předchozího období a také srovnání s jinými firmami ve stejném oboru podnikání. 

(Růčková, 2015) 

Podíl na celku = Ui  / Ui            (2.3)                                                       

Kde: Ui   je hodnota dílčího ukazatele, 

          Ui   velikost absolutního ukazatele 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 74) 
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2.6.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analyzují základní účetní výkazy, a to výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Pro 

finanční analýzu jsou důležité zejména pracovní kapitál, pohotové prostředky, peněžně- 

pohledávkové finanční fondy. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

 

Čistý pracovní kapitál 

Pojem „čistý“ označuje, že tento kapitál je očištěn od závazků časných úhrad cizího 

krátkodobého kapitálu. Pod pojmem „pracovní“ se označuje určitý druh kapitálu, který 

manažeři určitého subjektu využívají k zajišťování bezproblémového průběhu ekonomické 

činnosti. Z hlediska manažerů se čistý pracovní kapitál považuje za část oběžného majetku, 

která je financována dlouhodobým kapitálem, je tedy součástí dlouhodobého kapitálu, ale 

vázaného oběžným majetkem.   

 Výše čistého pracovního kapitálu ovlivňuje platební schopnost firmy. Čím je hodnota 

vyšší, tím lepší by měla být schopnost podniku hradit své závazky. Pokud se pohybuje jeho 

hodnota v záporných číslech, jde nejspíše o tzv. nekrytý dluh. Ne vždy ale může tento ukazatel 

být známkou růstu, či poklesu platební schopnosti subjektu, jelikož čistý pracovní kapitál může 

zahrnovat i ty položky, jako jsou např. neprodejné zásoby, nedobytné pohledávky, které jsou 

považovány za málo likvidní nebo dlouhodobě nelikvidní položky. (Pešková, Jindřichovská, 

2012) 

                         Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎                                                  (2.4)                                                                                                 

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 57) 

 

Čisté pohotové peněžní prostředky 

Další fond, který je používán u finanční analýzy, jsou čisté pohotové peněžní 

prostředky. Ty se vypočítají jako rozdíl pohotových peněžních prostředků a ihned splatných 

závazků. Mezi pohotové peněžní prostředky řadíme peníze buď v hotovosti, nebo na účtu, tak 

i ekvivalenty (např. směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry). (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦   (2.5) 

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 58) 
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Čistý peněžní majetek  

Čistý peněžní majetek má charakter určitého kompromisu mezi čistým pracovním 

kapitálem a čistými pohotovými prostředky. Ukazatel mimo pohotových prostředků a jejich 

ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv také krátkodobé pohledávky.  

                         Č𝑃𝑀 =  (𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 – 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦) –  𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑐𝑖𝑧í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎        (2.6)  

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 59) 

2.6.4 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele patří k nejpoužívanějším metodám finanční analýzy. Při zjištění 

závislostí mezi ukazateli musíme obvykle vydělit jednu položku, či skupiny položek jinou 

položkou, mezi nimiž je obsahový vztah. Výběr a konstrukce ukazatelů závisí na tom, co 

pomocí ukazatele potřebujeme zjistit. Zde není možné brát v úvahu to, že pokud máme velké 

množství různých ukazatelů, platí kvalitní zpracování finanční analýzy. (Pešková, 

Jindřichovská, 2012) 

Ukazatelé finanční stability 

 Přináší nám informace o finanční stabilitě subjektu, která je dána strukturou zdrojů 

financování. Finanční stabilita poměřuje podnikové aktiva ke zdrojům jejich krytí, neboli pasiv. 

Mezi nejpoužívanější ukazatele patří: 

 

a) Stupeň krytí stálých aktiv 

Udává, do jaké míry firma financuje dlouhodobý majetek dlouhodobými zdroji. Růst 

obou ukazatelů vede k lepší finanční stabilitě firmy. Je důležité, aby stálá aktiva byla kryta 

dlouhodobým kapitálem. (Dluhošová, 2011) 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (2.7) 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 77) 

 

b) Majetkový koeficient (finanční páka)  

Snahou podniku je tento ukazatel udržovat ve stabilitě. 

𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
        (2.8) 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 78) 
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Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znamená, že organizace používá k financování aktiv cizí zdroje, za které 

platí úrok. V reálném podnikání nelze, aby firma financovala svá aktiva pouze vlastními zdroji, 

jelikož to přináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. A není možné, aby kryla 

všechny svá aktiva pouze cizím kapitálem. (Růčková, 2015) 

Cílem analýzy zadluženosti je dosáhnout tzv. optimální zadluženosti, která znamená, že 

úvěrové zatížení je do určité míry žádoucí, ale nesmí to podnik zatěžovat příliš vysokými 

náklady.  Mezi nejdůležitější ukazatele, které porovnání údaje získané z rozvahy patří: 

 

a) Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) 

Vypovídá o tom, do jaké míry firma financuje majetek cizím kapitálem. Zde platí, že 

pokud roste jeho hodnota, tím vyšší je riziko věřitelů. Věřitelé požadují nízké hodnoty tohoto 

ukazatele. Ne vždy ale růst tohoto koeficientu má negativní důsledky. U finančně stabilní 

organizace může růst zadluženost naopak vést ke zvýšení celkové rentability vložených 

prostředků. (Růčková, 2015) 

      𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                       (2.9) 

Zdroj: Růčková (2015, str. 65) 

 

b) Koeficient samofinancování (equity ratio) 

Je označován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti. Udává, 

do jaké míry je firma schopna hradit nákupy z interních zdrojů. Součet koeficientu 

samofinancování a ukazatele věřitelského rizika by měl dát přibližně 1. 

      𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                     (2.10) 

Zdroj: Růčková (2015, str. 65) 

c) Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí říká, kolikrát je zisk vyšší než úroky, tzv. kolikrát je podnik 

schopen z vytvořeného zisku pokrýt nákladové úroky. Čím vyšší je hodnota, tím lepší je 

finanční situace. V zahraničí se uvádí za ideální hodnotu trojnásobek nebo i více, je to z důvodu 

toho, že po zaplacení úroků za cizí kapitál je nutné, aby zůstal dostatečně velký zisk pro 

akcionáře. (Růčková, 2015) 
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𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
                            (2.11) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky. 

Zdroj: Růčková (2015, str. 65) 

d) Úrokové zatížení 

Vyjadřuje, jakou část vytvořeného zisku odčerpají úroky. Žádoucí je zvyšování 

ukazatele v čase. Ukazatele je vhodné použít v souvislosti s vývojem rentability a výnosnosti. 

Výhodou je, že pokud má podnik nízké úrokového zatížení, je schopen si dovolit vyšší podíl 

cizích zdrojů. (Dluhošová, 2011) 

             Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =
Ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
                    (2.12) 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 79) 

 

Ukazatele rentability  

Ukazatele, někdy označovány jako ukazatele výnosnosti, návratnosti vloženého 

kapitálu, přináší informace o dosaženém hospodářském výsledku, který byl dosažen 

podnikatelskou činnosti a který poměřujeme k určitým vstupům (celkové aktiva, kapitál, tržby). 

Informují podnik, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. (Vochozka, 2011) 

 

a) Rentabilita aktiv (ROA) 

Patří k základnímu měřítku finanční výkonnosti. Ukazuje, do jaké míry je podnik 

schopen generovat zisk z dostupných aktiv. ROA nebere v úvahu, zda podnik aktivity financuje 

z vlastních zdrojů nebo z cizích. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 (%)                                (2.13)  

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 75) 

 

 

b) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Pro vlastníky subjektu je klíčovým kritériem, který je informuje o úspěšnosti jejich 

investic, protože porovnávají vytvořený zisk jako výdělek z kapitálu, který do podniku vložili 

(Mrkvička, Strouhal, 2014).  
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Ukazatel by měl dosahovat vyšší hodnoty než ROA. Pokud není splněna tato podmínka, 

znamená to, že není pro vlastníky výhodné využití cizích zdrojů. (Pešková, Jindřichovská, 

2014) 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∙ 100 (%)                                 (2.14) 

kde EAT je čistý zisk. 

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 77) 

 

c) Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

 Prostřednictvím ukazatele získáme údaje o výnosnosti dlouhodobých zdrojů subjektu. 

(Mrkvička, Strouhal, 2014) 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
∙ 100 (%)                        (2.15)                                                           

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 81) 

 

d) Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilitu tržeb lze označit jako jádro efektivnosti podniku. Bude-li mít korporace 

problémy s tímto ukazatelem, je pravděpodobné, že bude mít potíže i v ostatních oblastech. 

(Mrkvička, Strouhal, 2014) 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 ∙ 100 (%)                                (2.16) 

Zdroj: Mrkvička, Strouhal (2014, str. 76) 

 

Ukazatele likvidity 

Pro firmu, která chce dlouhodobě fungovat, je důležité, aby byla likvidní, což znamená, že 

je schopna hradit své závazky. Pro korporaci, která je schopna platit své potřeby, je důležité, 

aby měla určité prostředky vázány v oběžných aktivech, tj. v zásobách, pohledávkách a na 

běžném účtu. Tyto prostředky je také nutno profinancovat. (Mrkvička, Strouhal, 2014) 

Likvidita je obvykle spojována se třemi základními poměrovými ukazateli, a to: 

 běžnou likviditou, 

 pohotovou likviditou, 

 hotovostní (peněžní) likviditou. 
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Mezi nejvíce využívané ukazatele v praxi patří běžná a pohotová likvidita. 

 

a) Ukazatel běžné likvidity 

Ukazatel běžné likvidity říká, že kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna 

krátkodobých pasiv. Tento ukazatel je využíván jako informační hodnota pro krátkodobé 

věřitele firmy z důvodu ochrany jejich investic. Hodnota ukazatele je omezena z toho důvodu, 

že nebere v úvahu krátkodobá pasiva z hlediska doby jejich splatnosti. (Mrkvička, Strouhal, 

2014)  

Velký problém je zde určit, jaká je optimální běžná likvidita. Můžeme vycházet 

z doporučených strategií pro řízení pracovního kapitálu. Dle průměrné strategie se má tato 

likvidita pohybovat mezi 1,6-2,5; podle konzervativní strategie má být vyšší než 2,5 a dle 

agresivní strategie nižší než 1,6, ale ne nižší než 1 (Kislingerová, 2007) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                        (2.17) 

Zdroj: Mrkvička, Strouhal (2014, str. 73) 

 

b) Ukazatel pohotové likvidity 

V ukazateli je vyloučen vliv zásob, který se považuje za nejméně likvidní část majetku.   

Jsou brány v úvahu pouze tzv. pohotová oběžná aktiva. Vyšší hodnota ukazatele pro věřitele 

subjektu je příznivá, avšak u vlastníků a manažerů podniku to neplatí. Jelikož vyšší hodnota 

může znamenat, že značná část oběžného majetku je v podniku vázána v podobě prostředků, 

které nemusí přinést žádný úrok (Mrkvička, Strouhal, 2014) 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
                      (2.18) 

Zdroj: Mrkvička, Strouhal (2014, str. 74) 

 

c) Ukazatel hotovostní (peněžní) likvidity 

Do čitatele zlomku se v souladu s českou účetní metodikou zahrnují peníze v hotovosti, účty 

v bankách (běžné účty a termínované účty se splatností do 3 měsíců) a krátkodobý finanční 

majetek. (Mrkvička, Strouhal, 2014) 
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Hotovostní likvidita =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
                 (2.19) 

Zdroj: Mrkvička, Strouhal (2014, str. 74) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivitu využívání majetku. Jsou vyjádřeny pomocí rychlosti 

obratu, což udává, kolikrát se daná položka obrátí v tržbách za určitou dobu a pomocí doby 

obratu, která určuje dobu nutnou k uskutečnění daného obratu. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

 

a) Obrat celkových aktiv 

Ukazatel měří intenzitu využívání celkových aktiv. Informuje podnik o tom, kolikrát se 

celková aktiva přemění na tržby během roku. Je podstatné, aby hodnota byla minimálně 1. 

Obrat celkových aktiv působí na ukazatel ROE. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

𝑂𝐴 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                 (2.20) 

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 90) 

 

b) Doba obratu aktiv 

Ukazatel je obrácenou hodnotou k obratu a vyjadřuje, za kolik dní se celkový majetek firmy 

přemění v tržby. Nejvýhodnější je, co nejkratší doba obratu. 360 vyjadřuje počet dní v roce. 

(Dluhošová, 2011) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∙ 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                 (2.21) 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 86) 

 

c) Doba obratu zásob 

Ukazatel udává průměrnou dobu zásob, po něž jsou vázány v podniku, než jsou 

spotřebovány nebo prodány ze skladu. Důležité je tuto dobu obratu stále snižovat. (Dluhošová, 

2011) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∙ 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                  (2.22) 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 87) 
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d) Doba obratu pohledávek 

 Ukazatel vypovídá o platební schopnosti odběratelů a je využíván k vyhodnocení 

inkasní politiky subjektu. Určuje průměrnou dobu, kdy po ní dochází k inkasování platby. 

(Pešková, Jindřichovská, 2012) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∙ 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                 (2.23) 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 87) 

 

e) Doba obratu závazků 

Ukazatel vyjadřuje počet dní, na které nám poskytli naši dodavatelé obchodní úvěr. Tato 

doba závisí na platební morálce firmy. Je výhodné, aby tento ukazatel subjekt udržoval ve 

stabilitě. (Dluhošová, 2011) 

        𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∙ 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
                      (2.24) 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 87) 

 

 

Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatele zpracovávají informace o tom, jak investoři hodnotí návratnost svých 

investovaných prostředků. Jsou výjimečné oproti jiných skupin poměrových ukazatelů tím, že 

pracují s tržními hodnotami. Pracuje se s nimi pouze v akciových společnostech, proto nejsou 

tak známé jako předchozí skupiny. Mezi důležité ukazatele patří účetní hodnota akcií, která 

odráží uplynulou výkonnost firmy. Dalšími ukazateli jsou čistý zisk na akcii, který udává 

velikost zisku na jednu kmenovou akcii, dividendový výnos zhodnocuje peněžní prostředky, 

které investor vložil. Ukazatel P/E informuje o tom, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za 1 

Kč zisku na akcii. (Růčková, 2015) 

 

2.7 Souhrnné indexy hodnocení 

Jak už zde bylo zmíněno, úkolem FA je zhodnotit, zda je podnik schopen přežít, či 

nikoliv. Pro toto zjištění je nutné vypočítat celou řadu poměrových ukazatelů, u kterých je třeba 

udělat vhodné závěry. Pro jednoduché hodnocení byly vytvořeny souhrnné indexy hodnocení, 
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které mají za úkol vytvořit souhrnné hodnocení finanční úrovně firmy, a to pouze pomocí 

jednoho čísla. Existují dvě základní skupiny: 

a) soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, ke kterým patří pyramidové soustavy, 

b) účelově vybrané skupiny ukazatelů - bankrotní, bonitní modely. (Růčková, 2015). 

2.7.1 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

Existují dva přístupy, pomocí kterých je možno analyzovat finanční ukazatele společně 

s použitím soustav ukazatelů. Jde o tzv. paralelní soustavu ukazatelů, která popisuje ukazatele, 

které mají mezi sebou něco podobného. Avšak mezi nimi neexistuje matematická závislost.  

Druhým přístupem je tzv. pyramidová soustava ukazatelů, pomocí které dochází 

postupně k rozkladu vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí. Tato metodika umožní, aby 

finanční analytik odhalil vzájemně existující vazby mezi jednotlivými ukazateli. Významnou 

podmínkou je zde správná konstrukce. Pro analýzu odchylek klíčových ukazatele lze možno 

použít dekompozici například, ukazatele ROE, ROA. (Dluhošová, 2011) 

 

Rozklad ukazatele ROE 

Na ukazatele působí, jaká část ze zisku je odvedena prostřednictvím daně, splácení úroků, 

které je spojenou se stupněm zadluženosti podniku, rentabilita tržeb a jak subjekt využívá svůj 

majetek k fungování. Pro analýzu ukazatele ROE lze využít tento rozklad: 

𝐸𝐴𝑇

𝐸
=

𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
∙

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
∙

𝑇

𝐴
∙

𝐴

𝐸
                                          (2.25) 

Kde  
EAT

EBT
  znamená daňová redukce zisku, 

EBT

EBIT
 úroková redukce zisku, 

EBIT

T
 provozní 

rentabilita, 
T

A
 obrat aktiv,  

A

E
 je finanční páka. 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 92) 

 

Rozklad ukazatele ROA 

Ukazatel ROA lze rozložit do dvou ukazatelů. První ukazatel je rentabilita tržeb (ROS), 

vyjádření pomocí tzv. ziskové marže. Druhým ukazatelem je obrat celkových aktiv nebo také 

rychlost obratu aktiv. Z toho vyplývá, že ukazatel ROA lze zvýšit pomocí ziskovosti tržeb a 

obratovosti kapitálu. Vysoká ziskovost vypovídá o efektivním a  hospodárném vynakládáním 

finančním prostředků. Pokud je vysoký obrat celkový aktiv, představuje efektivnost využívání 

kapitálu.  (Pešková, Jindřichovská, 2012) 
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    𝑅𝑂𝐴 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∙  

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 (%)                                                    (2.26) 

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 79) 

2.8 Predikční modely hodnocení finanční úrovně 

Souhrnné indexy nebo modely se používají pro hodnocení finanční úrovně podniku. Do 

soustavy se řadí bankrotní a bonitní modely. Cílem modelů je přiřazení jediného čísla, podle 

kterého si určíme finanční úroveň.  

2.8.1 Bankrotní modely  

Hlavním cílem je zodpovědět na otázku, zda podnik v blízké budoucnosti zbankrotuje, 

či nikoli. Modely vychází ze skutečných dat firem, které v minulosti zbankrotovaly, či 

prosperovaly. Faktory, jenž naznačují bankrot podniku, můžou mít problém s běžnou likviditou, 

s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. Mezi 

nejvýznamnější indexy patří: 

 

Altmanův index nebo také index finančního zdraví. Vychází z propočtu indexů 

celkového hodnocení. V České republice je daný index velmi oblíbený z důvodu jednoduchosti 

výpočtu. Je stanoven jako součet pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá 

váha, největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Záměrem je zjistit, jak je možné odlišit 

firmy bankrotující od těch, u kterých je minimální pravděpodobnost bankrotu. (Růčková, 2015) 

Modifikace daného modelu publikovaného v roce 1968 je určen pro podniky, které patří 

do skupin, které obchodují se svými akciemi na veřejné burze. Tento vztah je možné vyjádřit 

podle vztahu:  

    Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5                                                           (2.27)

                 

 

Kde: X1 čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

 X2 nerozdělený zisk / aktiva celkem 

 X3 EBIT / aktiva celkem 

  X4  vlastní kapitál / celkový dluh 

 X5 tržby / aktiva celkem 

 

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 148) 

 

Výsledky tohoto vztahu určují pravděpodobnost bankrotu. Je-li hodnota výsledku vyšší 

než 2,99 finanční situace, situace je uspokojivá. Pokud je výsledek v rozmezí 1,81-2,99, jedná 



 

21 

 

se o tzv. šedou zónu, to znamená, že firmu nelze označit za úspěšnou či nikoliv. Pokud je 

hodnota pod 1,81, firma má výrazné finanční problémy směřující k bankrotu.( Růčková, 2015) 

Verze platné pro společnosti, které nejsou obchodovatelné na burze, se liší pouze 

částečně od předchozího modelu, a to změnou vah jednotlivých poměrových ukazatelů: 

 

  Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5                             (2.28)         

                

Zdroj: Růčková (2015, str. 78) 

 

Získané hodnoty se posunuly o něco níže. Hodnota nad 2,9 určuje prosperující firmu, 

hodnota od 1,2-2,9 nelze určit finanční úroveň firmy, jelikož se firma nachází v tzv. šedé zóně. 

Výsledek, jehož hodnota se nachází pod 1,2, určuje bankrot podniku. 

 

Další model je určen pro nevýrobní podniky a emerging markets. V tomto modelu se 

pouze nepočítá s pátou proměnnou X5.  

 

  Z“ = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4                                                 (2.29)

                 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 98) 

 

Z-score vyšší než 2,6 značí pozitivní finanční úroveň. Šedá zóna se nachází mezi 

hodnota 1,1-2,6, pásmo bankrotu se nachází pod hodnotou 1,1. 

 

Modely IN jsou vytvořeny manžely Inkou a Ivanem Neumaierovými a jeho úkolem je 

vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Tento model je vyjádřen rovnicí, 

která obsahuje poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity, kterým je 

přiřazena váha, jež vyjadřuje vážený průměr hodnot každého ukazatele v odvětví. Model IN 

bere v úvahu specifika jednotlivých odvětví. Pokud výsledný index je vyšší než 2, jedná se o 

subjekt s dobrou finanční pozicí. Je-li hodnota indexu v intervalu 1-2, jedná se o rizikové firmy. 

Index IN nižší než 1 signalizuje vážné finanční problémy. (Růčková, 2015) 

 

𝐼𝑁 = 𝑉1
𝐴

𝐶𝑍
+ 𝑉2

𝐸𝐵𝐼𝑇 

𝑈
+ 𝑉3

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 𝑉4

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴
+ 𝑉5

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵𝑈
− 𝑉6

𝑍𝑃𝐿

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
              (2.30)              
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Kde: A aktiva 

 CZ cizí zdroje 

 EBIT  hospodářský výsledek před daněmi a úroky 

 U nákladové úroky 

 OA oběžná aktiva 

 KZ krátkodobé závazky 

 KBU krátkodobé bankovní úvěry 

 ZPL závazky po lhůtě splatnosti 

Zdroj: Dluhošová (2011, str. 101) 

O pár let později dochází k modifikacím věřitelského modelu. Mezi poslední verze patří 

IN 05. Jedná se o kombinaci bonitního a bankrotního modelu, který pracuje s daty z českých 

účetních výkazů a zahrnuje specifika České ekonomiky. Index IN05 větší než 1,6 značí to, že 

firma vytváří hodnu, hodnota 0,9-1,6 vypovídá o rizikové firmě. Firma, jejíž hodnota IN je 

menší, než 0,9 spěje k bankrotu. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∙
𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑈
+ 3,97 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,21 ∙

𝑇

𝐴
+ 0,09 ∙

𝑂𝐴

(𝐾𝑍+𝐾𝐵𝑈)
             (2.31) 

Zdroj: Pešková, Jindřichovská (2012, str. 151) 

2.8.2 Bonitní modely 

Další skupinou jsou bonitní modely, kteří se snaží stanovit, zda podnik je výkonnostně 

dobrý, či špatný. Je zde taky možnost porovnání výsledků s jinými podniky. Je zde velmi 

důležité správné zpracování databáze poměrových ukazatelů v odvětví. (Růčková, 2014) 

Kralickův rychlý test je označován také jako Bodovací metoda nebo Klasifikační 

model. Jsou v něm obsaženy čtyři ukazatele a dle jejich výsledků jsou firmě přiděleny body. 

První dva ukazatele R1, R2 stanovují finanční stabilitu a ostatní dva R3, R4 rentabilitu. Jejich 

hodnoty se zprůměrují a je-li výsledné skóre větší než 3, znamená velmi dobrý podnik 

a dosažení hodnoty 1 a méně vypovídá o špatném podniku. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

Ukazatele:  𝑅1 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
               (2.32) 

 𝑅2 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒−𝑃𝑒𝑛í𝑧𝑒−Úč𝑡𝑦 𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑘

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤
 

 𝑅3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 𝑅4 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤

𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦
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Zdroj: Pešková (2015, str. 86)    

  

Tamariho model se skládá ze soustavy rovnice. První rovnice T1 hodnotí finanční 

samostatnost, T2 vázanost kapitálu a výsledku hospodaření, běžnou likviditu určuje T3 a tři 

ostatní rovnice řeší provozní činnost subjektu. Těmto vypočteným hodnotám jsou přiřazeny 

bodové hodnoty, kdy maximem je 100 bodů.  Čím vyšší je vypočtené číslo, tím vypovídá 

o  lepší bonitě sledovaného subjektu v oboru. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA V KONKRÉTNÍM PODNIKU 

Na úvod je popsána charakteristika vybraného podniku, ve které je stručně vymezena 

historie a předmět podnikání. Poté jsou popsány jednotlivé analýzy hodnotící finanční situaci 

podniku Kloboucká lesní s. r. o. 

3.1 Charakteristika podniku Kloboucká lesní s. r. o. 

Společnost působí na trhu již od roku 1998. Kloboucká lesní s. r. o. je nástupnickou 

organizací firmy Lesní společnosti Královec v. o. s., která byla založena 20. 11. 1994 dvěma 

společníky, z nichž jeden působí v současné době jako její jednatel a většinový spolumajitel. 

Podnik se neustále od svého vzniku vyvíjí. Vedení si uvědomuje, že k dosažení trvalé prosperity 

je nezbytné zajištění a trvalý rozvoj odpovídající infrastruktury. V roce 2002 zakoupila novou 

administrativně provozní budovu s velkým přilehlým parkovištěm. 

Firma se zabývá prodejem, výrobou a službami v dřevařském odvětví. Jejich obchodní 

oddělení se zabývá nákupem a prodejem dříví všech sortimentů. Prodej dřevní hmoty podřizují 

dle přání zákazníka.  Mezi jejich hlavní služby patří likvidace kalamit, pěstební a  těžební 

činnost. Pro zkvalitnění svých služeb rozšířila své činnosti o dopravu surovin. Již v roce 1998 

zakoupila první speciální odvozní soupravu značky Scania. V roce 2008 provozuje společnost 

již 29 speciálních vozů této značky, kde se počet těchto vozů každým rokem zvyšuje. 

K dispozici mají také další stroje, kterými poskytují veškeré služby pro vlastní potřeby 

podnikání a dle požadavků odběratelů.  

V současné době se společnost zaměřila na další zkvalitnění a rozšíření svých služeb 

v oblasti pilařské výroby a prodeje kulatiny, kde za tímto účelem byly roku 2004 zakoupeny 

objekty s pilařskou technologií a skladovými prostorami. V těchto prostorách subjekt nabízí 

například sušení jehličnatého a listnatého řeziva, pořez kulatiny, prodej piliny, štěpky 

a mulčovací kůry a odkornění kulatiny včetně redukce kořenových náběhů. 

V areálu pily vyrábí na zakázku vysokotlaké hydraulické hadice a vzduchové hadice do 

většiny lesnických, stavebních a zemědělských strojů, které jsou schopni vyrobit na počkání. 

Veškerý jejich personál, a to jak těžební činnosti, tak i v dopravě je na vysoké 

profesionální úrovni. Kloboucká lesní s. r. o. je nositelem certifikátu PEFC, ISO9001, 

ISO14001 a ISO18001. 
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3.2 Horizontální analýza aktiv 

Pomocí horizontální analýzy je vyjádřen vývoj jednotlivých položek, které jsou určeny 

pomocí relativní a absolutní změny. Jak lze z tabulky č. 3.1 a 3.2 vyčíst, aktiva se v tomto 

podniku vyvíjely pozitivně. K největšímu vzrůstu aktiv došlo v roce 2012, kde aktiva vzrostla 

o 23 %., tedy o 130 954 tis. Kč. Nejvýraznější vliv na tuto změnu má položka zásoba, která je 

vyjádřena jako růstová položka o 67 % (absolutní změna o 44 222 tis. Kč.). V ostatních letech 

aktiva stoupala, pouze v roce 2014 došlo ke snížení oproti roku 2015 o 8 %, což v absolutním 

vyjádření znamená pokles o 55 599 tis. Kč. Změna byla způsobena snížením stavu zásob téměř 

o 42 %, v relativním vyjádření se jedná o 43 607 tis. Kč. V následujícím roce 2015 dochází 

však opět ke vzrůstu zásob o 26 %. Společnost má rozdělené zásoby na čtyři hlavní komodity: 

zásoby na lokalitě pařez, lokalitě odvozní místo a lokalitě expediční sklad, a dále výrobky 

pilařské výroby. 

Vývoj dlouhodobého majetku lze označit za pozitivní v letech 2013, 2014 a 2015. Avšak 

k největšímu skoku došlo v roce 2015, kde DM stoupl o 27 %. Tento nárůst je ve společnosti 

vysvětlen rozšířením podnikatelské činnosti, u které bylo nutné nakoupit nové stroje, jako je 

např. odvozní souprava značky Scania, harvestor, sušárny, odkorňovací linka apod. 

 

Tabulka č. 3.1 Relativní změna aktiv  

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní, s. r. o., vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

UKAZATEL 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

AKTIVA CELKEM 23 % 5 % -8 % 9 % 

Dlouhodobý majetek -6 % 11 % 23 % 27 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 % -32 % 541 % -37 % 

Dlouhodobý hmotný majetek -7 % 13 % 23 % 28 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0 % -54 % -3 % -5 % 

Oběžná aktiva 40 % 3 % -21% -4 % 

Zásoby 67 % -7 % -42 % 26 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 % 0 % 0 % -94 % 

Krátkodobé pohledávky 35 % -2 % -19 % -1 % 

Krátkodobý finanční majetek -31 % 1286 % -4 % -70 % 

Časové rozlišení 60 % -76 % 21 % 293 % 
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Tabulka č. 3.2 Absolutní změna aktiv (v tis. Kč.) 

UKAZATEL 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

AKTIVA CELKEM 130 954 33 578 -55 599 58 335 

Dlouhodobý majetek -13 443 19 207 53 630 73 607 

Dlouhodobý nehmotný majetek 133 -42 492 -213 

Dlouhodobý hmotný majetek -13 575 21 514 53 191 73 922 

Dlouhodobý finanční majetek -1 -2 265 -53 -102 

Oběžná aktiva 143 138 16 918 -109 402 -18 155 

Zásoby 44 222 -7 247 -43 607 15 518 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 8 823 -8 303 

Krátkodobé pohledávky 99 980 -5 844 -73 239 -3 704 

Krátkodobý finanční majetek -1 064 30 009 -1 380 -21 666 

Časové rozlišení 1 259 -2 547 173 2 883 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

V grafu č. 3.1 je zobrazen vývoj aktiv v letech 2011-2015. Lze z něj vyčíst, že aktiva se 

v jednotlivých letech vyvíjely pozitivně, avšak kromě roku 2014, kde došlo k poklesu oproti 

předchozímu roku. V následujícím roce však došlo opět k růstu aktiv. Co se týká položky 

dlouhodobého majetku, ta se nejlépe vyvíjela v roce 2015, kde se rovnala 341 518 tis. Kč. U 

oběžného majetku došlo k největšímu vzrůstu v roce 2013, tj. 514 877 tis. Kč, ale další rok se 

oběžná aktiva opět snížila. Časové rozlišení má velmi malý význam na celkové aktiva. 

 

Graf č. 3.1 Vývoj aktiv v roce 2011-2015 

 

Zdroj:  Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 
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3.3 Horizontální analýza pasiv 

V této podkapitole je vysvětlena relativní a absolutní změna pasiv. Hodnoty těchto změn 

jsou vysvětleny v tabulce č. 3.3 a č. 3.4. Vývoj pasiv je stejný jako vývoj aktiv, což je způsobeno 

bilančním principem u rozvahy (aktiva = pasiva). K nejvýraznějšímu růstu u pasiv došlo ve 

firmě v roce 2012, kde podíl vzrostl o 23 %, kdy v absolutní změně se jedná o  130 954 tis. Kč. 

Tato změna se samozřejmě objevuje i v roce 2012 u aktiv. 

K negativnímu vývoji došlo v roce 2014, kde se pasiva negativně změnila o 8 %, tedy 

o 58 599 tis. Kč. V roce 2013 bylo zaznamenáno velikost pasiv vyšší o 5 % než v roce 

předchozím (v absolutní změně růst o 36 578 tis. Kč). Roku 2015 celková pasiva vzrostla o 9 %, 

kdy absolutní změna vyjadřuje 58 334 tis. Kč.  

Jak již bylo zmíněno, rok 2012 je označen jako nejvíce vzrůstový, kdy se na tomto růstu 

nejvíce podílí cizí zdroje, kde došlo k nárůstu dlouhodobých závazků, které firma vykazuje vůči 

největším třem dodavatelů společnosti, tj. Lesy ČR, Pradědský lesní závod a. s., KATR a. s. 

Rok 2014 vykazuje pokles pasiv, kdy největší podíl tohoto poklesu je vyjádřeno časových 

rozlišením.  

 

Tabulka č. 3.3 Relativní změna pasiv 

UKAZATEL 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

PASIVA CELKEM 23 % 5 % -8 % 9 % 

Vlastní kapitál 9 % 25 % 6 % -8 % 

Základní kapitál 0 % 0 % 0 % 0 % 

Kapitálové fondy -14 % -138 % 33 % -50 % 

Fondy ze zisku 0 % 0 % 0 % -99 % 

HV minulých let 30 % 10 % 28 % 5 % 

HV běžného období -58 % 207 % -71 % -99 % 

Cizí zdroje 32 % -6 % -16 % 23 % 

Rezervy 0 % 0 % 0 % 39 % 

Dlouhodobé závazky 33 % 67 % -31 % 23 % 

Krátkodobé závazky 33 % 18 % -35 % -5 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 32 % -63 % 16 % 94 % 

Časové rozlišení -60 % 650 % -57 % -67 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3.4 Absolutní změna pasiv (v tis. Kč.)  

UKAZATEL 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

PASIVA CELKEM 130 954 36 578 -58 599 58 334 

Vlastní kapitál 18 714 57 427 16 653 -23 165 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy -1 11 1 -2 

Fondy ze zisku 0 1 -1 -19 265 

HV minulých let 44 124 18 718 57 414 12 531 

HV běžného období -25 409 38 697 -40 761 -16 429 

Cizí zdroje 114 078 -28 915 -69 965 84 211 

Rezervy 0 0 50 703 19 653 

Dlouhodobé závazky 8 067 21 906 -17 140 8 669 

Krátkodobé závazky 66 952 50 140 -113 085 -9 872 

Bankovní úvěry a výpomoci 39 059 -100 961 9 557 65 761 

Časové rozlišení -1 838 8 066 -5 287 -2 712 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

V grafu č. 3.2 je znázorněna struktura pasiv v jednotlivých letech. Je zde zobrazen 

jednotlivý podíl vlastního kapitálu, cizích zdrojů a časového rozlišení na celkových pasivech. 

Největší podíl vlastního kapitálu je v roce 2014, kde se rovná hodnotě 303 788 tis. Kč. Cizí 

zdroje se nejvíce podílí na pasivech v roce 2012, kde je zaznamenáno 465 444 tis. Kč. Časové 

rezervy mají na celkovou struktura pasiv velmi malý význam.  

 

Graf č. 3.2 Vývoj pasiv v roce 2011 – 2015  

 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucké lesní s. r. o., vlastní zpracování 
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3.4 Vertikální analýza aktiv 

Pomocí této metody se vyjadřuje podíl jednotlivých položek na celkových aktivech. Jak 

lze z tabulky vyčíst, tak ve sledovaných letech má největší podíl na aktivech položka oběžných 

aktiv. V jednotlivých letech se oběžná aktiva rovnají větší polovině aktiv, kdy největší tento 

podíl je zaznamenán v roce 2012, kde oběžná aktiva vzrostla na 72 % ze sumy aktiv. Největší 

podíl OA na sumě aktiv je z důvodu krátkodobých pohledávek firmy, které dosahují sumy 

285 562 tis. Kč. Ve firmě největší sumu z těchto pohledávek tvoří nejvýznamnější pohledávky, 

tzv. pohledávky do splatnosti, jejich výše je 159 385 tis. Kč. Naopak nejmenší podíl oběžných 

aktiv byl v roce 2015, kdy oběžná aktiva zastupují 52 % z celkových aktiv.  

Další významnou položkou se zde nachází dlouhodobý majetek. Největší podíl tohoto 

majetku byl v roce 2015, kde se blíží polovině aktiv. Nejmenší podíl aktiv na celkových 

aktivech je v roce 2012, v tomto roce je tvořeno 28% podílem dlouhodobého majetku. 

Jak již bylo zmíněno, výrazný podíl na aktivech má dlouhodobý majetek. V roce 2011 

má největší zastoupení dlouhodobý hmotný majetek, který je 204 326 tis. Kč. Roku 2012 došlo 

k poklesu a celkový objem DHM je 190 751 tis. Kč, v roce 2013 stoupl na 21 265 tis. Kč., 

v letech 2014 a 2015 dochází k nárůstu, kde je v roku 2014 zjištěna suma 265 456 tis. Kč., 

roku 2015 dokonce 339 378 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek je zde vyjádřen 0 % 

složkou na celkových aktivech, která je v peněžním vyjádření v roce 2011 0 tis. Kč, v 2012 

stoupla na 133 tis. Kč, roku 2013 klesla na 91 tis. Kč, největší suma byla v roce 2014, která se 

rovná 583 tis. Kč a roku 2015 je vyčíslen na 370 tis. Kč. Podobně se tak jedná i u  dlouhodobého 

finančního majetku.  

Jelikož firma se snaží o neustálý růst, proto ke své činnosti využívá moderní vybavení 

DM. Z tohoto důvodu dochází k meziročním změnám ve výši dlouhodobého majetku 
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Tabulka č. 3.5 Struktura aktiv v podniku 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 37 % 28 % 30 % 40 % 47 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 36 % 27 % 30 % 40 % 47 % 

Dlouhodobý finanční majetek 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Oběžná aktiva 63 % 72 % 70 % 60 % 52 % 

Zásoby 12 % 16 % 14 % 9 % 10 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 

Krátkodobé pohledávky 50 % 56 % 52 % 45 % 41 % 

Krátkodobý finanční majetek 1 % 0 % 4 % 5 % 1 % 

Časové rozlišení 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucké lesní s. r. o., vlastní zpracování 

3.5 Vertikální analýza pasiv 

Ve zkoumaném podniku nejvíce převažují cizí zdroje ve struktuře pasiv. Cizí zdroje tvoří 

ve sledovaných letech větší polovinu pasiv. Z tabulky č. 3.6 lze vyčíst, že podnik využívá pro 

fungování společnosti dvakrát více cizích zdrojů než vlastního kapitálu. Největší podíl je v roce 

2012, který je dokonce 67 %, kdy největší podíl je tvořen krátkodobými závazky. Krátkodobé 

závazky, které má tato společnost, jsou závazky do splatnosti, do 30 dnů splatnosti, do 60 dnů 

splatnosti, do 90 dnů splatnosti, nad 90 dnů splatnosti. Největší částka je zde 251 456 tis. Kč, 

kterou tvoří závazky do splatnosti.  

Ve společnosti je určitě významné využívání bankovních úvěrů a výpomocí. Mezi lety 

2011-2012 jejich výše stoupala, avšak roku 2013 došlo k významnému poklesu, v následujících 

dvou letech došlo opět ke vzrůstu. Největší podíl těchto úvěrů je v roce 2012, kde firma získala 

12 bankovních úvěrů, a to od dvou bankovních společností, kterou je Komerční banka, a. s., 

ČSOB, a. s. Společnost v tomto roce získala bankovní úvěr na koupi např. odvozní soupravy, 

fotovoltaických panelů na výrobu elektrické energie, harvestoru. 

Naopak nejmenší zastoupení cizích zdrojů je v roce 2014, kde je cizích zdrojů 54 % na 

celkových pasivech, které stejně jako v roce 2012 tvoří nejvíce krátkodobé závazky.  

 Nejvyšší zásluhu na vlastním kapitálu má položka HV minulých let, která se pozitivně 

vyvíjela vyjma roku 2015, kde došlo k meziročnímu poklesu.  
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Tabulka č. 3.6 Struktura pasiv v podniku 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 37 % 33 % 39 % 45 % 38 % 

Základní kapitál 0 % 0 % 0 % 0 %  0 % 

Kapitálové fondy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Fondy ze zisku 3 % 3 % 3 % 3 % 0 % 

HV minulých let 26 % 27 % 28 % 40 % 38 % 

HV běžného období 8 % 3 % 8 % 2 % 0 % 

Cizí zdroje 62 % 67 % 60 % 54 % 62 % 

Rezervy 0 % 0 % 0 % 8 % 10 % 

Dlouhodobé závazky 4 % 5 % 7 % 6 % 6 % 

Krátkodobé závazky 36 % 39 % 45 % 30 % 27 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 22 % 23 % 8 % 10 % 19 % 

Časové rozlišení 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 

Zdroje: Výroční zprávy Kloboucké lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

3.6 Horizontální analýza výnosů 

V této bakalářské práci je vytvořena také horizontální analýza výnosů, která je zobrazena 

jak v relativní, tak v absolutní změně. Celkové výnosy v jednotlivých stoupaly i klesaly. V roce 

2011 vzrostly o 17 %, v absolutním vyjádření to znamená o 283 527 tis. Kč. V roce 2013 došlo 

opět ke vzrůstu o 23 %, tedy o 462 787 tis. Kč. Následující rok došlo k poklesu o 2 %, pokles 

o 51 808 tis. Kč. Tomu tak zůstalo i v roce 2015, kde klesly dokonce o 11 %, v absolutním 

vyjádření se jedná o změnu 262 659 tis. Kč.  

Vývoj v jednotlivých letech je ovlivněn jak provozními, finančními, tak i mimořádnými 

výnosy. V roce 2012 má pozitivní vliv na tuto změnu provozní výnosy, které vzrostly o 17 %. 

V následujícím období tuto změnu způsobila položka finanční výnosy, která vzrostla o 136 %, 

což lze považovat za významnou změnu. Negativní vývoj roku 2014 způsobily mimořádné 

výnosy, které klesly o 76 %, tato změna zůstala i v roce 2015, kde mimořádné výnosy klesly 

o celých 100 %.  

V roce 2012 došlo k významnému vzrůstu tržeb z DM a materiálu, který byl v roce 2011 

5 tis. Kč a v roce 2012 byl 1 316 tis. Kč. Při porovnání došlo k výraznému skoku o 26220 %. 

V tomto roce jsou provozní výnosy vyšší oproti předchozímu roku z důvodu nárůstu ostatních 
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provozních výnosů, kdy firma získala dotaci z SZIF ve výši 202 tis. Kč na obnovu lesů a dotaci 

na vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve výši 3,5 mil. Kč  

Pokles výnosů v roce 2014 společnost vysvětluje ztrátou významných zakázek 

u významného odběratele Lesy ČR. I když došlo k velkému poklesu, tento pokles byl nahrazen 

realizací mimořádné zakázky při zpracování kalamity na Slovenko, která tuto ztrátu zmírnila. 

Rok 2015 firma označuje za významně postižen nedostatkem srážek na střední Moravě, 

kde společnost pracuje na zakázkách Lesů ČR. V tomto roce jsou výrazné sucha, které ovlivnily 

nabídku a poptávku této společnosti, zejména po jehličnatém dříví, jejíž cena dlouhodobě klesá 

a zpracovatelské kapacity jsou plné. V tomto roce způsobily klimatické podmínky i negativní 

ekonomický vliv na hospodaření v odštěpném závodě, kde byly postiženy zejména semenáčky 

smrku. 

 

Tabulka č. 3.7 Relativní změna výnosů 

UKAZATEL 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

VÝNOSY CELKEM 17 % 23 % -2 % -11 % 

Provozní výnosy 17 % 23 % -2 % -11 % 

Tržby za zboží -51 % -3 % 198 % 23 % 

Výkony 32 % 26 % -16 % -19 % 

Tržby z DM a materiálu 26 220 % 222 % 235 % -29 % 

Ostatní provozní V 80 % -62 % -41 % 213 % 

Finanční výnosy -5 % 136 % -33 % -12 % 

Výnosy z DFM 0 % 0 %  0 % -100 % 

Výnosové úroky 154 % -82 % 1 168 % 107 % 

Ostatní finanční výnosy -12 % 163 % -47 % -32 % 

Mimořádné výnosy 0 % -10 % -76 % -100 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3.8 Absolutní změna výnosů (v tis. Kč.) 

UKAZATEL 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

VÝNOSY CELKEM 283 527 462 787  -51 808  -262 659  

Provozní výnosy 283 529  460 047  -50 134  -262 250  

Tržby za zboží -165 221  -4 977  297 757  101 436  

Výkony 441 768  470 011  -355 877  -365 736  

Tržby z prodeje DM a materiálu 1 311  2 928  9 989  -4 080  

Ostatní provozní výnosy 5 671  - 7 915 -2 003  6 130  

Finanční výnosy -109  2 751  - 1 601  - 386  

Výnosy z DFM 0  0  139  -139  

Výnosové úroky 137  -185  479  556  

Ostatní finanční výnosy -246  2 936  -2 219  -803  

Mimořádné výnosy 107  -11  -73  -23  

Zdroje: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

  

 Jelikož provozní výnosy patří mezi nejdůležitější součást samotného fungování firmy, je 

struktura těchto výnosů znázorněna v grafu č. 3.3. V roce 2012 se provozní výnosy rovnají 

1 711 381 tis. Kč, roku 2012 tyto výnosy stouply na 1 994 910 tis. Kč. Stoupaly i v roce 2014, 

kde se jejich hodnota rovnala 2 454 957 tis. Kč. V následujícím období došlo k poklesu, kde 

provozní výnosy byly ve výši 2 404 823 tis. Kč, k největšímu poklesu ve sledovaném období 

došlo v roce 2015, kde se provozní náklady společnosti rovnaly 2 142 573 tis. Kč. Jak lze 

z grafu č. 3.3 vyčíst, největší podíl těchto výnosů tvoří výkony, naopak nejmenší podíl tvoří 

tržby z prodeje DM a materiálu a ostatní provozní výnosy podniku.  
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Graf č. 3.3 Struktura provozních výnosů (v tis. Kč.) 

 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

3.7 Horizontální analýza nákladů 

V této kapitole je rozebrána horizontální analýza nákladu, která udává vývoj jak 

v relativní, tak taky v absolutní změně. Z tabulky č. 3.9 můžeme zjistit, že docházelo 

k pozitivnímu i negativnímu vývoji nákladů tohoto subjektu. V roce 2012 došlo ke vzrůstu 

oproti roku 2011 o 18 %, tedy o 304 087 tis. Kč. V tomto roce došlo k největšímu nárůstu 

u mimořádných nákladů, které vzrostly dokonce o 317 %, což bylo o 608 tis. Kč, naopak došlo 

k poklesu finanční nákladů o 2 %, tedy o 172 tis. Kč. 

Rostoucí vývoj nákladů zůstal i v roce 2013, které vzrostly o 21 %, v absolutním 

vyjádření se jedná o 421 913 tis. Kč. Nejvíce se na tom růstu podílely opět mimořádné náklady, 

které stouply o 58 %, v absolutním vyjádření se jednalo o 460 tis. Kč.  

V roce 2014 celkové náklady klesly o 3 %, tj. o 64 843 tis. Kč. V tomto roce dochází 

k poklesu celkových nákladů díky poklesu provozních, finančních i mimořádných nákladů. 

Provozní náklady zde zaznamenaly klesající trend, kdy klesly o 3 %, tj. o 61 877 tis. Kč. 

Finanční náklady v roce 2014 klesly o 19 % (v absolutním vyjádření se jedná o 2 116 tis. Kč.), 

tomu tak zůstalo i u mimořádných nákladů, které klesly o 67 %, tj. o 850 tis. Kč. 

Náklady klesly i v roce 2015, kde se pozitivně změnily o 9 %, tj. 203 108 tis. Kč., ve 

sledovaném období se jedná o největší pokles celkových aktiv. Zde považujeme za největší vliv 

změny pokles provozních nákladů o 9 %, v absolutním vyjádření se rovná pokles o 203 108 tis. 

Kč. 
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Tabulka č. 3.9 Relativní změna nákladů 

UKAZATEL 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

NÁKLADY CELKEM 18 % 21 % -3 % -9 % 

Provozní náklady 18 % 22 % -3 % -9% 

N na prodané zboží -50 % -12 % 227 % 23 %  

Výkonová spotřeba 33 % 26 % -16 % -18 % 

Osobní náklady 6 % 6 % 6 % 13 % 

Ostatní náklady 0 % 0 % 0 % 0 % 

Daně a poplatky 15 % 3 % -20 % 3 % 

Odpisy DM -5 % 1 % 39 % 30 % 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0 % 0 % 211 % -95 % 

Ostatní provozní N 293 % -51 % 80 % 0 % 

Finanční náklady -2 % 5 % -19 % 14 % 

Nákladové úroky 17 % -22 % -11 % 17 % 

Ostatní finanční N -10 % 20 % -22 % 12 % 

Mimořádné N 317 % 58 % -67 % 88 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3.10 Absolutní změna nákladů (v tis. Kč.) 

UKAZATEL 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

NÁKLADY CELKEM 304 087 421 913 - 64 843 -203 108 

Provozní náklady 303 651 420 956 -61 877 -204 723 

N na prodané zboží -128 818 -14 911 253 419 82 842 

Výkonová spotřeba 414 519 440 646 -342 279 -313 339 

Osobní náklady 4 020 4 612 4 902 10 911 

Ostatní náklady 0 0 0 0 

Daně a poplatky 1 041 241 -1 646 205 

Odpisy DM -2 087 195 14 918 16 015 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0 457 966 -1 354 

Ostatní provozní N 14 976 -10 284 7 843 -3 

Finanční náklady -172 497 -2 116 1 254 

Nákladové úroky 572 -864 -335 460 

Ostatní finanční N -744 1 361 -1781 794 

Mimořádné N 608 460 -850 361 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 
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3.8 Vertikální analýza výnosů a nákladů 

Z vertikální analýzy výnosů je zřejmé, že na celkových výnosech se nejvíce podílí 

provozní výnosy. Podíl provozních výnosů se pohyboval kolem 100 %, ve sledovaném období 

není ani v jednom roce podíl finančních a mimořádných výnosů na sumě výnosů, které by se 

pohybovaly kolem 1 %.  Podíl provozních výnosů se v letech neměnil. Došlo pouze ke změně 

u položky tržby za zboží a u položky výkony. Nejvyšší podíl položky tržby za zboží na 

celkových výnosech byl v roce 2015, kde podíl pohyboval kolem 27 %, což bylo způsobeno 

zvýšeným prodejem hydraulických hadic, které firma nabízí. Naopak nejnižší podíl byl v roce 

2013, tj. 6 %. Nejvyšší podíl provozních výnosů tvoří výkony, které v letech 2011-2013 

stoupaly, roku 2014 došlo k poklesu na 93 % a v následujícím roce dokonce na 73 %, 

způsobeno již zmiňovaným problém způsobený klimatickým prostředím  

Náklady jsou z největší části tvořeny provozními náklady, jako to je i u výnosů, kdy 

v roce 2011, 2012, 2013 a 2015 tvoří 99 % celkových nákladů, a dokonce v roce 2015 je 100% 

podíl Provozní náklady se dále nejvíce skládají z výkonové spotřeby, kde v roce 2011 dosahuje 

77 %, v roce 2012 došlo ke vzrůstu, tj. 86 %, tomu tak zůstalo i v roce 2013, kde se výkonová 

spotřeba rovnala 89 %, v roce 2014 a 2015 došlo k poklesu oproti předchozímu období, roku 

2014 se jedná o 77 % a 2015 se podílí 69 % podílem na provozních nákladech. Oproti výnosům 

se zde objevují i finanční náklady, které však tvoří pouze 1 % na celkových nákladech. 

 

Tabulka č. 3.11 Struktura výnosů v podniku 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

VÝNOSY CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Provozní výnosy 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tržby za zboží 19 % 8 %  6 %  7 % 27 % 

Výkony 81 % 91 % 94 % 93 % 73 % 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ostatní provozní výnosy 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Finanční výnosy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Výnosy z DFM 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Výnosové úroky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ostatní finanční výnosy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Mimořádné výnosy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3.12 Struktura nákladů v podniku 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

NÁKLADY CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Provozní náklady 99 % 99 % 99 % 100 % 99 % 

N na prodané zboží 16 % 6 % 5 % 16 % 22 % 

Výkonová spotřeba 77 % 86 % 89 % 76 % 69 % 

Osobní náklady 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 

Ostatní náklady 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Daně a poplatky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Odpisy DM 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ostatní provozní N 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 

Finanční náklady 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 

Nákladové úroky 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 

Ostatní finanční N 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Mimořádné N 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

3.9 Ukazatele finanční stability 

Ukazatele finanční stability podávají informace o aktuální finanční stabilitě subjektu. Zde 

je zahrnut: stupeň krytí stálých aktiv, majetkový koeficient (finanční páka). 

 

Stupeň krytí stálých aktiv říká, do jaké míry podnik financuje majetek dlouhodobými zdroji. 

Je poměřován dlouhodobý kapitál a stála aktiva. U tohoto ukazatele je vhodné, aby jeho podíl 

byl větší než 100 %, což ve sledovaném období u podniku bylo splněno. Největší objem 

kapitálu je v roce 2012, kde je hodnota dokonce 356 %. V tomto roce firma získala velký objem 

bankovních úvěrů a výpomocí od společnosti KB, a. s. Naopak nejmenší objem dlouhodobého 

kapitálu je v roce 2015, tj. 214 %. 

Tabulka č. 3.13 Stupeň krytí stálých aktiv 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Dlouhodobý kapitál 562 360 695 152 723 664 670 352 731 398 

Stálá aktiva 208 517 195 074 217 281 267 911 341 518 

STUPEŇ KRYTÍ STÁLÝCH AKTIV 270 % 356 % 333 % 250 % 214 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 
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U majetkového koeficient (finanční páky) poměřujeme celková aktiva k vlastnímu kapitálu. 

Tento ukazatel je výhodné držet ve stabilitě. V Kloboucké lesní s. r. o. se finanční páka 

pohybuje v rozmezí 303 % - 222 %, což lze považovat za stabilní vývoj.  

 

Tabulka č. 3.14 Majetkový koeficient 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková aktiva 565 438 696 392 732 970 674 371 732 705 

Vlastní kapitál 210 994 229 708 287 135 303 788 280 623 

MAJETKOVÝ KOEFICIENT 268 % 303 % 255 % 222 % 261 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o, vlastní zpracování 

3.10 Ukazatele zadluženosti 

Pokud se ve firmě objevují ukazatele zadluženosti, znamená to, že podnik využívá 

k financování aktiv cizí zdroje, za které platí úrok. Je zde určen ukazatel věřitelského rizika, 

koeficient samofinancování, ukazatel úrokového krytí, úrokové zatížení. 

 

Ukazatel věřitelské rizika (debt ratio) je vypočítán podle vzorce č. 2.9. Čím vyšší je ukazatel, 

tím roste riziko věřitelů. Debt ratio se pohybuje v rozmezí 54 % - 67 %. Nárůst tohoto ukazatele 

došlo v roce 2012, které bylo způsobeno zvýšením cizího kapitálu a  celkových aktiv v podniku. 

K poklesu ukazatele došlo v roce 2014, kde naopak klesl cizí kapitál i celkové aktiva. 

 

Tabulka č. 3.15 Ukazatel věřitelského rizika 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Cizí kapitál 351 366 465 444 436 529 366 564 450 775 

Celková aktiva 565 438 696 392 732 970 674 371 732 705 

UKAZATEL VĚŘITELSKÉHO RIZIKA 62 % 67 % 60 % 54 % 62 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Koeficient samofinancování je určen dle vzorce č. 2.10. Zde je vhodné, aby předchozí ukazatel 

a koeficient samofinancování dal součet přibližně 1, což se v u analyzovaného podniku 

podařilo. Z analýzy vyplývá, že podnik je schopen platit své potřeby z vlastních zdrojů ve výši 

až 45 % 
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Tabulka č. 3.16 Koeficient samofinancování 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Vlastní kapitál 210 994 229 708 287 135 303 788 280 623 

Celková aktiva 565 438 696 392 732 970 674 371 732 705 

KOEFICIENT SAMOFINANCOVÁNÍ 37 % 33 % 39 % 45 % 38 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Pomocí ukazatele úrokového krytí zjistíme, kolikrát je zisk vyšší než nákladové úroky. 

Poměřujeme EBIT a nákladové úroky. Ideální finanční situace je v roce 2014, jelikož ukazatel 

je 33, který vzrostl díky EBITU a poklesu nákladových úroků. Nejhorší situace ohledně 

úrokového krytí byla v roce 2012 a 2015, kde ukazatel v obou letech vyšel pouze 9. 

 

Tabulka č. 3.17 Ukazatel úrokového krytí 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

EBIT 53 388 33 329 74 674 86 932 27 765 

Nákladové úroky 3 292 3 864 3 000 2 665 3 125 

UKAZATEL ÚROKOVÉHO KRYTÍ 16 9 25 33 9 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Úrokové zatížení je vypočteno pomocí vzorce č. 2.12. Pomocí něho zjistíme, jako část zisku 

odčerpají úroky. Čím nižší je ukazatel, tím je situace žádoucí. Podniku se snížení tohoto 

ukazatele podařilo v roce 2013 a 2014, kde se úrokové krytí rovnalo 4 % a 3 %. Nejvyšší 

ukazatel je v roce 2012, jelikož došlo ke zvýšení nákladových úroků. 

 

Tabulka č. 3.18 Úrokové zatížení 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Úroky 3 292 3 864 3 000 2 665 3 125 

EBIT 53 388 33 329 74 674 86 932 27 765 

ÚROKOVÉ ZATÍŽENÉ 6 % 12 % 4 % 3 % 11% 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 
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3.11 Ukazatele rentability 

Jedná se o ukazatele návratnosti vloženého kapitálu. Jsou ovlivněny výší dosaženého 

hospodářského výsledku a určitých vstupů. Je zde určena: rentabilita aktiv, rentabilita VK, 

rentabilita dlouhodobých zdrojů a rentabilita tržeb. K analýze jsou použity vzorce č. (2.13) - 

(2.16). 

 

ROA měří finanční výkonnost firmy. Říká, do jaké míry je schopen podnik generovat zisk 

z dostupných aktiv. Z dané analýzy je zřejmé, že VH je v podniku vždy kladný, jelikož i 

ukazatel ROA je kladný. Nejvyšší hodnota ve sledovaném období je zaznamenána v roce 2014, 

která je díky rostoucímu zisku před zdaněním. 

 

Tabulka č. 3.19 Rentabilita aktiv 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

ROE podává informace o úspěšnosti investic. Je výhodné, aby ukazatel ROE byl vyšší než 

ukazatel ROA, což se ve sledovaném období u Kloboucké lesní s. r. o. podařilo. Je opět 

ovlivněn vývojem hospodářského zisku, který je v analyzovaném období kladný, což vede ke 

kladným hodnotám i u ukazatele ROE. 

 

Tabulka č. 3.20 Rentabilita vlastního kapitálu 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

 

 

 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

EBIT 53 388 33 329 74 674 86 932 27 765 

Aktiva 565 438 696 392 732 970 674 371 732 705 

ROA 9 % 5 % 10 % 13 % 4 % 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

EAT 42 369 27 398 59 022 68 644 20 543 

Vlastní kapitál 210 994 229 708 287 135 303 788 280 623 

ROE  20 % 12 % 21 % 23 % 7 % 
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Při výpočtu ROCE zjistíme údaje o výnosnosti dlouhodobých zdrojů. V tomto případě se 

všechny vypočtené ukazatele nachází v kladném vyjádření. 

 

Tabulka č. 3.21 Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Pokud bude mít podnik problém s ukazatelem ROS, je velká pravděpodobnost, že podnik bude 

mít problémy i v ostatních oblastech. I když se ukazatel pohybuje v kladných hodnotách, 

dochází k poklesu rentability tržeb, a to v roce 2012 téměř o 2 %, a tomu je tak i v roce 2015 

 

Tabulka č. 3.22 Rentabilita tržeb 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

EAT 42 369 27 398 59 022 68 644 20 543 

Tržby 1 676 447 1 937 447 2 453 104 2 429 949 2 108 043 

ROS 3 % 1 % 2 % 3 % 1 % 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní, s. r. o., vlastní zpracování 

 

3.12 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity jsou důležité pro každou firmu, která chce fungovat dlouhodobě, jelikož je 

nutné, aby byla schopna platit své závazky ve správný čas a ve správné výši. Mezi hodnotící 

ukazatele patří: ukazatel běžné likvidity, ukazatel pohotové likvidity a ukazatel hotovostní 

likvidity. Pro hodnocení těchto ukazatelů byly použit vzorce č. (2.17) – (2.19). 

 

Ukazatel běžné likvidity určuje, kolika korunami OA je kryta jedna koruna krátkodobých 

pasiv. Doporučené hodnoty jsou 1,6 – 2,5. Z analyzované firmy vyplývá, že se v každém 

sledovaném roce pohybovala mezi doporučenými hodnotami. 

 

 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

EBIT 53 388 33 329 74 674 86 932 27 765 

Vlastní kapitál 210 994 229 708 287 135 303 788 280 623 

Dlouhodobý kapitál 562 360 695 152 723 664 670 352 731 398 

ROCE 7 % 4 % 7 % 9 % 3 % 
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Tabulka č. 3.23 Ukazatel běžné likvidity 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o, vlastní zpracování 

 

Ukazatel pohotové likvidity bere v úvahu tzv. pohotová oběžná aktiva. Ve výpočtu vidíme, že 

tento ukazatel se v roce 2011 a 2012 nezměnil, rovnal se 1,4. Stejná hodnota byla i v roce 2014 

a 2015, která byla 1,6. Podnik se tedy vlezl to doporučené hodnoty v roce 2011-2013, která je 

1-1,5 

 

Tabulka č. 3.24 Ukazatel pohotové likvidity 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Ukazatel hotovostní likvidity bere v úvahu, zda podnik dokáže platit své závazky 

krátkodobým finančním majetkem. Doporučené hodnoty u ukazatele jsou 0,2 – 0,5. Jak lze 

z tabulky č. 3.25 vyčíst Kloboucká lesní s. r. o. se do doporučených hodnot vlezla pouze jednou, 

a to v roce 2014, kdy se hodnota rovnala 0,2.  

 

Ukazatel č. 3.25 Ukazatel hotovostní likvidity 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Oběžná aktiva 354 821 497 959 514 877 405 475 387 319 

Krátkodobá pasiva 204 593 271 545 321 685 208 600 198 728 

UKAZATEL BĚŽNÉ LIKVIDITY 1,7 1,8 1,6 1,9 1,9 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Finanční majetek 3 397 2 334 32 343 30 963 9 297 

Krátkodobé pohledávky 285 562 385 542 379 698 306 459 302 755 

Krátkodobá pasiva 204 593 271 545 321 685 208 600 198 728 

UKAZATEL POHOTOVÉ LIKVIDITY 1,4 1,4 1,3 1,6 1,6 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Finanční majetek 3 397 2 334 32 343 30 963 9 297 

Krátkodobá pasiva 204 593 271 545 321 685 208 600 198 728 

UKAZATEL HOTOVOSTNÍ 

LIKVIDITY 
0,02 0,1 0,1 0,2 0,1 
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3.13  Ukazatele aktivity 

Měří efektivitu využívání majetku, jsou vyjádřeny pomocí rychlosti obratu a doby obratu. 

V této bakalářské práci se vyskytují ukazatele: obratu celkových aktiv, doba obratu aktiv, doba 

obratu zásob, doba obratu pohledávek, doba obratu závazků. Ukazatele jsou vypočteny dle 

vzorců č. 2.20-2.24 

 

Obrat celkových aktiv říká, kolikrát se celková aktiva podniku přemění na tržby během 

jednoho roku.  Téměř ve všech sledovaných letech je obrat stabilní, kdy se aktiva za rok přemění 

na tržby 3krát, pouze v roce 2014 došlo ke zvýšení na 4 obraty. 

 

Tabulka č. 3.26 Obrat celkových aktiv 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Doba obratu aktiv je obrácenou hodnotu k obratu. Vyjadřuje, za kolik dní dochází k obratu 

majetku na tržby. Ve firmě došlo k největšímu poklesu v roce 2014, kdy DO byla pouze 90 dní, 

což je pro firmu žádoucí. Nejdelší obrat aktiv byl zjištěn v roce 2012, tj. 129 dní. 

 

Tabulka č. 3.27 Doba obratu aktiv 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Doba obratu zásob vyjadřuje, za kolik dní dochází k obratu zásob na tržby. Ve sledovaném 

období dochází v průměru za 15 dnů k obratu zásob. Nejkratší doba byla opět v roce 2014, kdy 

zde došlo k obratu zásob za 9 dnů, naopak nejdelší dobra obratu aktiv byla v roce 2012. 

 

 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby 1 676 447 1 937 447 2 453 104 2 429 949 2 108 043 

Aktiva 565 438 696 392 732 970 674 371 732 705 

OBRAT CELKOVÝCH AKTIV 3 3 3 4 3 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva 565 438 696 392 732 970 674 371 732 705 

Tržby 1 676 447 1 937 447 2 453 104 2 429 949 2 108 043 

DOBA OBRATU AKTIV 121 129 107 90 125 
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Tabulka č. 3.28 Doba obratu zásob 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Doba obratu pohledávek říká, za kolik dní dochází k inkasování platby od odběratelů. 

V průměru dochází u Kloboucké lesní s. r. o. k přijetí plateb od odběratele v 58. dni. Nejnižší 

doba obratu pohledávek byla v roce 2014 a nejdelší doba v roce 2012.  

 

Tabulka č. 3.29 Doba obratu pohledávek 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

Dobra obratu závazků určí počet dní, na který nám poskytli dodavatelé tzv. obchodní úvěr. 

Jak lze z tabulky vyčíst, doba závazků v analyzované firmě je v rozmezí 31-50 dní, nejnižší 

doba obratu byla v roce 2014, naopak nejdelší byla v roce 2012. 

 

Tabulka č. 3.30 Doba obratu závazků 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o., vlastní zpracování 

 

3.14 Predikční modely hodnocení finanční úrovně 

Modely, které se snaží zhodnotit finanční úroveň podniku pomocí jednoho čísla. Zde jsou 

zahrnuty bankrotní (Altmanův index, Indexy IN) a bonitní modely (Kralickův rychlý test), které 

jsou vypočteny pomocí vzorců č. (2.27) – (2.32) 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Zásoby 68 862 110 083 102 836 59 230 74 747 

Tržby 1 676 447 1 937 447 2 453 104 2 429 949 2 108 043 

DOBA OBRATU ZÁSOB 15 20 15 9 13 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Pohledávky 285 562 385 542 379 698 306 459 302 755 

Tržby 1 676 447 1 937 447 2 453 104 2 429 949 2 108 043 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK 61 72 56 45 52 

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Závazky 204 593 271 545 321 685 208 600 198 728 

Tržby 1 676 447 1 937 447 2 453 104 2 429 949 2 108 043 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ 44 50 47 31 34 
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Altmanův index 

Altmanův model patří mezi nejznámější bankrotní modely. Jelikož je tato práce 

zaměřena na analýzu společnosti s ručením omezeným, byl zvolen model, který je pro firmy 

veřejně neobchodovatelné na burze. Tento model je založen na pěti ukazatelích, které sebou 

nesou určité váhy. Doporučené hodnoty, které značí prosperující podnik, jsou větší než 2,7.   

Jak lze z tabulky č. 3.31 vyčíst, tak Altmanovo z-skóre má jak klesající, tak i rostoucí 

trend. Mezi lety 2011–2012 došlo k poklesu tohoto skóre, k poklesu došlo i v roce 2015 oproti 

předchozímu roku. Dle doporučené hodnoty se Kloboucká lesní s. r. o. vlezla do hodnot, které 

značí finanční situaci, která je pro podnik uspokojivá. Nejvíce uspokojivá situace byla v roce 

2014, kdy hodnota indexu byla 4,94. Nejméně uspokojující finanční situace byla ve sledovaném 

období v roce 2015, které jak již bylo dříve zmíněno, bylo způsobeno klimatickým prostředím, 

které firmu postihlo hlavně v poklesu nabídek a poptávek jehličnatého dříví.  

 

Tabulka č. 3.31 Altmanův model 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o, vlastní zpracování 

 

Modely IN patří opět mezi bankrotní modely, které vypovídají o finanční situaci 

českého podniku v českém prostředí. Pro tuto analýzu byl využit IN 95. Skládá se z šesti 

ukazatelů, kterým jsou V2 a V5 přiřazeny váhy podle odvětví ekonomiky určité podniku. 

Podnik v této práci pracuje v odvětví dřevařského průmyslu, tak byly podle toho stanoveny 

váhy. Doporučená hodnota modelu je vyšší než 2. Jak lze v tabulce č. 3.33 vidět, tak podnik je 

dle modelu finančně silný. Nejvyšší index vyšel v roce 2014, kde se rovná dokonce 8,11, 

nejnižší index vyšel opět v roce 2015. I když indexy nejsou ve sledovaném období stabilní, 

vždy se dostanou vysoko za hranicí doporučené hodnoty.  

 

 

 

 

 Váha 2011 2012 2013 2014 2015 

X1 0,717 0,19 0,23 0,19 0,21 0,18 

X2 0,847 0,22 0,23 0,24 0,33 0,32 

X3 3,107 0,29 0,15 0,32 0,40 0,12 

X4 0,42 0,25 0,21 0,28 0,40 0,31 

X5 0,998 3 3,1 3,34 3,60 2,87 

Z-skore x 3,95 3,92 4,37 4,94 3,8 
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Tabulka č. 3.32 Model IN95 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o, vlastní zpracování 

  

Mezi bonitní modely patří Kralickův rychlý test, který hodnotí finanční stabilitu, výnosovou 

situaci a celkové hodnocení finanční situace. Test vychází ze 4 ukazatelů, kdy první dva hodnotí 

finanční stabilitu a další dva výnosovou situaci. Poté je hodnocení založeno na váženém 

průměru hodnot. Dosažení 3 bodů značí o velmi dobrém podniku, naopak hodnota menší než 1 

o podniku, který se vyznačuje jako špatný podnik. 

V tabulce č. 3.33 byla zjištěna nejprve finanční stabilita Kloboucké lesní s. r. o. a 

následně také výnosová situace. I když se společnost nedostala za hranici značící špatný podnik, 

tak nejvyšší hranice taky nebylo dosaženo.   

 

Tabulka č. 3.33 Kralickův rychlý test 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy Kloboucká lesní s. r. o, vlastní zpracování 

 Váha 2011 2012 2013 2014 2015 

V1 0,24 0,39 0,36 0,40 0,44 0,39 

V2 0,11 1,78 0,95 2,74 3,59 0,98 

V3 18,73 1,78 0,90 1,91 2,41 0,73 

V4 0,41 1,22 1,14 1,37 1,48 1,18 

V5 0,10 0,17 0,18 0,16 0,19 0,19 

V6 11,57 0 0 0 0 0 

IN x 5,34 3,53 6,58 8,11 3,47 

 2011 2012 2013 2014 2015 

R1 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 

R2 1 bod 2 body 2 body 2 body 1 body 

R3 2 body 1 bod 2 body 3 body 1 bod 

R4 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 

FS 2,5 BODU 3 BODY 3 BODY 3 BODY 2,5 BODU 

VS 1,5 BODU 2 BODY 1,5 BODU 2 BODY 1 BOD 

SH 2 BODY 2,5 BODU 2,25 BODU 2,5 BODŮ 1,75 BODU 
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4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ 

4.1 Zhodnocení výsledků firmy Kloboucká lesní s. r. o. 

Na základě provedené analýzy firmy Kloboucká lesní s. r. o lze zhodnotit zjištěné 

výsledky. 

Ve struktuře výnosů a nákladů docházelo k výraznému rozpětí v každém sledovaném 

období. V letech 2011 – 2013 v podniku provozní výnosy stoupaly. Od roku 2014 došlo 

k menšímu poklesu těchto výnosů. Nejvyšší provozní výnosy byly zaznamenány v roce 2013, 

kde se firma potýkala s mimořádnými problémy, kde odběratel Lesy ČR zrušil významné 

zakázky, ale firmě se podařilo získat zakázky na Slovensku, které k tomuto vzrůstu přispěly. 

Naopak nejnižší provozní výnosy firma zaznamenala v roce 2011, kde změnu přirovnává 

k hospodářské krizi.  Provozní náklady stoupaly ve stejném období jako provozní výnosy. 

Nejvyšší zaznamenané náklady byly v roce 2013, kde došlo k mimořádným nákladům, nejnižší 

hodnota nákladů byla v roce 2011.  

Výsledek hospodaření za účetní období společnosti byl ve sledovaném období vždy 

kladný, k nejvýraznějšímu poklesu došlo v roce 2015, kde již důsledkem toho poklesu byly již 

zmiňované klimatické problémy, díky kterým došlo k poklesu nabídky a poptávky u Kloboucké 

lesní s. r. o. Nejúspěšnější rok z pohledu VH lze považovat rok 2014, kdy firma vykazuje VH 

za účetní období ve výši 68 644 tis. Kč. 

Pomocí ukazatelů finanční stability bylo zjištěno, že podnik využívá více cizích zdrojů 

než vlastního kapitálu pro samotné fungování firmy. Je to způsobeno určitě potřebou měnit 

DHM, který firma zajišťuje pomocí dlouhodobých bankovních úvěr. U ukazatelů finanční 

stability se podnik v každém sledovaném období dostane často i za hranice tohoto 

doporučených hodnot, které je pro firmu významné. 

Ukazatele zadluženosti zjistili, že podnik využívá cizí zdroje, k nevyššímu nárůstu 

došlo v roce 2012, kde bylo způsobeno zvýšení CK. Nejnižší hodnota cizího kapitálu byla 

zaznamenána v roce 2011. Z analýzy bylo zjištěno, že podnik je schopen platit své potřeby 

z vlastních zdrojů až výši 39 %. I když podnik využívá cizí zdroje, za který musí platit úroky, 

je schopen vytvořit zisk 33krát vyšší než tyto placené nákladové úroky. 

Při analyzování ukazatelů rentability byly použity výsledky hospodaření za jednotlivé 

léta, které byly v analyzovaném podniku vždy kladné. Proto i výsledné hodnoty ukazatelů 

rentability byly ve všech sledovaných letech kladné.  

Ukazatelé likvidity jsou pro sledovanou společnost velmi důležité, jelikož firma chce 

fungovat dlouhodobě a je potřeba využívat cizích zdrojů, které je nutné platit včas a ve správné 
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výši. U běžné i pohotové likvidity se podnik dostal za hranice doporučených hodnot. Naopak 

u  okamžité likvidity se to firmě za pět sledovacích období podařilo pouze jednou.  

U ukazatelů aktivity docházelo k výkyvům, co se týče obratu určité položky, které bylo 

způsobeno hlavně změnou tržeb a změnou aktiv.  

Na základě využitích bankrotních a bonitních modelů lze uvést, že podnik ani v jednom 

sledovaném období nenaznačoval pásmo bankrotu. Podnik patří mezi finančně stabilní 

a  v budoucnosti se mu bude určitě dařit tuhle finanční situaci udržovat 

4.2 Návrhy ke zlepšení 

Jelikož dle finanční analýzy vybraných let bylo zjištěno, že Kloboucká lesní s. r. o. je 

velmi produktivní a finančně stabilní firma. Doporučila bych ji rozšířit svou podnikatelskou 

činnost, která firmě zajistí další prosperitu v budoucnosti 

Z důvodu změn, které vznikly snížením významných zakázek u Lesů ČR, by bylo vhodné 

lepší smluvní zajištění zakázek s tímto odběratelem, který je pro firmu významný. 

Jelikož firma úzce spolupracuje s firmou Scania, u které nakupuje soupravy nákladních 

vozů, kde jsou poskytnuty veškeré opravy a údržby za zvýhodněné ceny. Proto je výhodné, aby 

firma měla pouze od společnosti Scania veškeré nákladní vozy, kdy z tohoto důvodu bude 

docházet ke snížení nákladů v oblasti oprav a údržby. 

 Další z možností je to, že firma má výborné předpoklady a majetek, který umožňuje práci 

nejen na území České Republiky. Je vhodné, aby získala nové zákazníky v jiných zemích světa. 

 Pro svou lepší propagaci doporučuji uzavřít smlouvu s marketingovou firmou, která 

dokáže zajistit správu webových stránek. 
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5 ZÁVĚR 

V dané bakalářské práci bylo cílem vyhodnotit finanční situaci podniku Kloboucká lesní s. r. o. 

v letech 2011-2015 a pomocí analýzy nalézt doporučení ke zlepšení finanční pozice daného 

podniku v následujících letech. Mezi nejčastěji použité nástroje patřila horizontální a vertikální 

analýza, následně poměrové ukazatele a souhrnné modely hodnotící finanční zdraví podniku. 

Bakalářská práce byla rozdělena do pěti kapitol. 

V teorii jsou popsány jednotlivé metody analýzy (horizontální analýzy, vertikální analýzy, 

poměrových ukazatelů). Jsou zde také rozebrány bankrotní a bonitní modely. Je zde zobrazena 

celá řada vzorců, které byly získány z odborné literatury. 

V praktické části byl představen vybraný podniku. Následně jsou využity získané data o firmě, 

které jsou aplikovány do jednotlivých metod finanční analýzy. V prvé řadě je vypočtena 

horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv a následně i výnosů a nákladů. Také zde byly 

použity vzorečky z teoretické části, do kterých byly dosazeny určité data analyzovaného 

podniku. V závěrečné fázi praktické části byly aplikovány bankrotní a bonitní modely 

(Altmanův index, Modely IN a Kralickův rychlý test). Snahou bylo také nalézt důvody změn, 

které byly vypočteny pomocí určitých metod. Pro lepší orientaci jsou některé získané data 

znázorněny graficky. 

Pomocí analýzy bylo provedeno zhodnocení finanční situace Kloboucké lesní s. r. o. v letech 

2011-2015. Díky finanční analýze bylo zjištěno, že podnik je velmi finančně silný a má výborné 

předpoklady do budoucnosti. Na základě zjištěných údajů byly doporučeny návrhy ke zlepšení. 

Podnik by se měl snažit o udržení výkonnosti alespoň na úrovni analyzovaných let.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a. s Akciová společnost 

ČPK Čistý pracovní kapitál 

ČPM Čistý peněžní majetek 

ČPP Čisté pohotové peněžní prostředky 

ČSOB Československá obchodní banka 

DFM Dlouhodobý finanční majetek 

DM Dlouhodobý majetek 

DO Doba obratu 

EAT Earnings After Taxes  (Čistý zisk po zdanění) 

EBIT Earnings Before Interests and Taxes (Zisk před zdaněním a úroky) 

FS Finanční situace 

N Náklady 

OA Oběžná aktiva 

ROA Return On Assets (Rentabilita aktiv) 

ROCE Return On Capital Employed(Rentabilita celkového investovaného 

kapitálu) 

ROE Return On Equity (Rentabilita vlastního kapitálu) 

ROS Return On Sales (Rentabilita tržeb) 

s. r. o. Společnost s ručením omezeným 

VH Výsledek hospodaření 

VK Vlastní kapitál 

vl. Vlastních 

VS Výnosová situace 

Z  Altmanův index
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