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1 Úvod 

Finanční analýzu lze chápat jako nástroj sloužící k zjištění a komplexnímu vyhodnocení 

finanční kondice obchodní korporace. Jedná se o identifikaci slabých stránek, jenž by se 

pro obchodní korporaci mohly stát hrozbou a silných stránek představujících do budoucna 

možnou příležitost. 

Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je 

aplikována popisná metoda a je zde zachycen význam finanční analýzy jako celku, její podstata 

a cíle. Při aplikaci metod pro finanční analýzu je důležité vycházet z důvěryhodných zdrojů, 

které jsou tvořeny především účetními výkazy rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu Cash 

Flow z účetních závěrek konkrétní obchodní korporace. Vzhledem k významným změnám, 

ke kterým došlo od 1. 1. 2016 při utváření jednotlivých výkazů, jsou tyto výkazy rozvahy, 

výkaz zisku a ztráty v této teoretické části nezbytně uvedeny a popsány. 

Finanční analýzu lze provádět různými způsoby, pomocí různých technik a výpočtů 

v závislosti na konkrétních potřebách účetní jednotky. Udává současný a minulý vývoj 

obchodní korporace a také umožňuje prognózovat vývoj do blízké budoucnosti. Z toho důvodu 

je nezbytné opomenout její základní techniky, používané metody analýzy, charakterizovat 

jednotlivé stavové, rozdílové, tokové, poměrové ukazatele a ukazatele soustav tvořící tak 

nedílnou součást finanční analýzy obchodní korporace. 

Druhá část je zaměřena na charakteristiku vybrané obchodní korporace STAMEX spol. 

s r.o., její základní údaje, popis pracovní činnosti, kterou se zabývá a informace o účetních 

metodách a postupech. 

V praktické části je použita metoda analýzy, dedukce a také metoda aplikační. V této 

čtvrté kapitole je již uskutečněna finanční analýza vybrané obchodní korporace STAMEX spol. 

s r.o. za období 2011 - 2015. V prvních krocích je nejprve provedena analýza stavových 

ukazatelů za pomoci horizontální a vertikální analýzy rozvahy jednotlivých sledovaných 

období a také výkazu zisku a ztráty, dále analýza rozdílových ukazatelů, z nichž nejznámější je 

ukazatel čistého pracovního kapitálu a následně je provedena analýza poměrových ukazatelů, 

kde mimo jiné patří ukazatele likvidity, aktivity, rentability a zadluženosti. Další využívaná 

analýza, pomocí níž je hodnocena finanční situace obchodní korporace, je představena 

pyramidovým rozkladem vlastního kapitálu pomocí aplikace Du Pontova diagramu. V poslední 

řadě je zvolen velmi významný prostředek prezentován analýzou bonitních modelů, u které je 
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pozornost věnována Kralickovu Quick testu a analýzou bankrotních modelů, která je věnována 

zejména Altmanovu modelu, indexu důvěryhodnosti neboli indexu IN05, který má dobrou 

vypovídací schopnost a také modelu Tafflera. 

Cílem diplomové práce je provedení finanční analýzy jednotlivými metodami a jejich 

ukazateli, které jsou aplikované na konkrétní vybranou obchodní korporaci, z jejíž výkazů bylo 

při analýze vycházeno. Následně je v jejím průběhu provedeno zhodnocení a srovnání 

výsledných hodnot. Veškeré výkazy z účetních závěrek obchodní korporace STAMEX spol. 

s r.o., z nichž bylo při prováděné analýze vycházeno, byly přepracovány do aktualizované 

podoby k roku 2016, čímž vznikly některé odchylky v jejich struktuře. 
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2 Význam a charakteristika finanční analýzy 

Finanční analýza je v současnosti jedním z nejdůležitějších nástrojů finančního řízení 

podniku a zároveň podkladem pro jakákoliv rozhodnutí v oblasti financí. Umožňuje 

identifikovat sílu či slabost prostřednictvím vztahů mezi položkami rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty a Cash Flow. Jedná se o posouzení minulých období, současnosti a předpokládaného 

budoucího hospodaření firmy, jelikož informace uvedené v účetní závěrce nejsou dostatečné 

k vyhodnocení ziskovosti a finančního zdraví obchodní korporace (Subodh, 2011). 

Její hlavní náplň skýtá poskytnutí podstatných informací o celkové hospodářské a 

finanční situaci podniku a díky tomu je možno přijímat následné rozhodnutí a opatření 

pro dlouhodobé strategické i operativní finanční řízení účetní jednotky. Finanční analýza se 

úzce pojí s finančním účetnictvím, které tvoří nezbytný zdroj dat a informací pro provedení 

analýzy. V podnicích ale stále převládá mylný názor, že finanční zdraví lze jednoduše vyčíst 

z účetních dat. Ve skutečnosti ovšem účetní výkazy nemají pro tyto účely dostatečnou 

vypovídací schopnost, tudíž je nelze považovat za plně dostačující věrný obraz. Účetní výkazy 

skládající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a Cash Flow jsou především vhodné 

pro ekonomické řízení podniku, kdy je splněna jejich přehlednost, správnost, průkaznost, 

srozumitelnost a úplnost. Pro finanční řízení podniku musí být vypovídací schopnost účetních 

výkazů zvýšena na potřebnou úroveň prostřednictvím manažera (Holečková, 2008). 

Finanční analýzu je nezbytné provést v souladu se zásadou komplexnosti, čímž je 

myšleno vyjádření majetkové i finanční situace komplexně a to v souladu se zásadou 

soustavnosti. Zásada soustavnosti říká, že by finanční analýza měla být prováděna na konci 

každého hospodářského roku společně s výroční zprávou, rozvahou, výkazem zisku a ztráty a 

Cash Flow. 

Hlavním smyslem analýzy účetních dat je dospět k určitým rozhodnutím a závěrům, 

které umožňují přijmout různá opatření. Management by tak měl být schopen posoudit finanční 

situaci a zdraví podniku a učinit taková opatření, která povedou ke zlepšení výsledné finanční 

situace a tím zlepšení finančního zdraví podniku. 

2.1 Cíle finanční analýzy 

Hlavním cílem finanční analýzy je dosahování finanční stability, a to prostřednictvím 

komplexního posouzení současné finanční situace účetní jednotky a identifikace její příčiny. 
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Nutností je posoudit pohled na tuto situaci v budoucích hospodářských letech, příprava 

podkladů ke zkvalitnění a zlepšení ekonomické situace a zhodnocení rozhodovacích procesů, 

aj. 

Jestliže je aplikace finanční analýzy včasná, pravidelná a důkladná zároveň, podnik je 

schopen předejít negativním dopadům v hospodaření, zabránit možným ztrátám, finančním 

propadům, efektivně přispívat k prosperitě podnikání, a také identifikovat aspekty možné 

blížící se krizové situaci, je-li tato finanční analýza prováděna zvenčí. 

Hlavní cíle finanční analýzy lze rozdělit do dvou kategorií: 

 Zhodnocení vloženého kapitálu a schopnost produkovat zisk - je nezbytné, v každém 

případě, kdy podnikatel chce zhodnotit své vložené peníze. Prvotní cíl vystihující 

podstatu podnikání. 

 Zajištění platební schopnosti – jedná se o druhotný cíl, bez kterého podnik není schopen 

dlouhodobě fungovat (Růčková, 2010). 

2.2 Zdroje finanční analýzy 

Čerpání dat pro provedení finanční analýzy lze uskutečnit z několika zdrojů: 

 Finanční informace – tyto informace jsou získávány z vnitřních a vnějších finančních 

zdrojů, a to především z výroční zprávy, z predikce vrcholového vedení podniku a 

finančních analytiků, z roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelných cenných 

papíru, z burzovního zpravodajství, ze zprávy o vývoji úrokových měr, aj. 

 Kvalifikované nefinanční informace – tyto informace jsou především obsaženy 

v ekonomických a podnikových statistikách, cenových a nákladových kalkulacích, 

v podnikových plánech, interních směrnicích, rozborech budoucího vývoje techniky a 

technologie a v normách spotřeby. 

 Nekvalifikované informace – informace, které lze čerpat ze zpráv auditorů a vedoucích 

pracovníků, odborného tisku, nezávislých hodnocení a prognóz i komentářů manažerů 

(Holečková, 2008). 

Většina informací a dat tvoří zdroj získaný především z účetních závěrek zahrnující 

účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o finančních tocích, přehled o změnách 

vlastního kapitálu), výroční zprávy a přílohy zabývající se hodnocením minulého a budoucího 

vývoje účetních období (Kolektiv autorů, 2013). 
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Účetní závěrku v plném rozsahu sestavují povinně účetní jednotky, které mají povinnost 

mít účetní závěrku ověřenou auditorem a to dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále 

jen „ vyhláška č. 500/2002 Sb.“). 

Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost kategorizace účetních jednotek. Dle novely jsou 

účetní jednotky nově rozděleny do čtyř skupin, přičemž jejich předpokladem je, že 

k rozvahovému dni nepřekročí alespoň dvě z uvedených kritérií: 

 Mikro účetní jednotka – hodnota aktiv činí 9 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu 

18 mil. Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců 10. 

 Malá účetní jednotka – hodnota aktiv činí 100 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu 

200 mil. Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců 50. 

 Střední účetní jednotka – hodnota aktiv tvoří 500 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu 

1 mld. Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců 250. 

 Velká účetní jednotka – jestliže subjekt překročí alespoň dvě ze tří kritérií, tedy 

hodnotu aktiv 500 mil. Kč, úhrn čistého obratu 1 mld. Kč či průměrný přepočtený stav 

zaměstnanců 250. 

Každá účetní jednotka musí sledovat, do které z uvedených kategorií patří, jelikož se 

od této skutečnosti následně odvíjí sestavování a zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy, 

ověření účetní závěrky auditorem, oceňování reálnou hodnotou, aj.  Pro určení kategorie 

pro rok 2016 je vycházeno z údajů z roku 2015. Pro následující léta se posuzuje překročení 

dvou kritérií ve dvou předchozích účetních obdobích. Nově vzniklé účetní jednotky si zvolí 

kategorii dle předpokladu dosažení uvedených kritérií (Levová, 2015). 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha, která je upravena vyhláškou č. 500/2002 Sb., tvoří jeden ze základních 

účetních výkazů účetní závěrky podávající přehledné uspořádání a vyjádření majetku účetní 

jednotky (aktiva) a zdrojů jeho krytí (pasiva), k určitému okamžiku. Vykonává tedy funkci 

stavového výkazu, většinou k poslednímu dni účetního období. 

Rozvaha by měla být sestavena takovým způsobem, aby jasně zachytila vlastnictví 

obchodní korporace (strukturu majetku obchodní korporace) a zdroje, z nichž byl daný majetek 
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financován (finanční strukturu obchodní korporace). Při jejím sestavování musí vždy platit 

bilanční pravidlo o rovnováze aktiv a pasiv, neboli suma aktiv musí být rovna sumě pasiv. 

V souvislosti s novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon 

o účetnictví“) došlo od 1. 1. 2016 také k novelizaci vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Od 1. 1. 2016 je tedy nutné věnovat náležitou pozornost zejména správnému zachycení 

jednotlivých položek aktiv a pasiv do správného řádku. Neboť ve většině případů má stejná 

položka již nové označení řádku, přičemž původní číslo řádku je použito pro zcela jinou 

položku, který byla v minulých výkazech také evidována. Zároveň došlo ke zrušení položky 

zřizovacích výdajů v rozvaze, nyní jsou zřizovací výdaje považovány zejména za náklady. 

Při sestavení účetní závěrky za rok 2016 je tedy nezbytné přetřídit položky účetních závěrek 

předchozích let pro srovnání s jejich minulým obdobím. 

V případě porovnání dvou a více bilancí v rámci jedné korporace lze dospět a následně 

cíleně učinit jak krátkodobé, tak i dlouhodobé opatření pro efektivní rozvoj této obchodní 

korporace (Synek a kolektiv, 2011). 

Od 1. 1. 2016 lze rozvahu sestavit v plném nebo zkráceném rozsahu, nikoliv v rozsahu 

plném či zjednodušeném jak tomu bylo v předcházejících letech. Rozvahu v plném rozsahu 

sestavují velké a střední účetní jednotky vždy. Malé a mikro účetní jednotky musí tuto 

povinnost sestavení splnit, pokud podléhají povinnému auditu. Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

je ztvárněna ve dvou formátech. Přičemž rozvahu ve zkráceném obsahu (I.) obsahující položky 

označeny písmeny a římskými číslicemi, včetně položky C.II.1. Dlouhodobé pohledávky, 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky, může sestavovat malá účetní jednotka, která není povinně 

auditovaná. Rozvahu ve zkráceném rozsahu (II.) obsahující položky označené pouze písmeny 

může sestavovat mikro účetní jednotka, který nemá povinnost auditu, viz Tab. 2.1 (Levová, 

2015). 
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Tab. 2.1 Účetní rozvaha ve zkráceném rozsahu od roku 2016 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Ážio a kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběžná aktiva A.V. Výsledek hospodaření běžného ÚO 

C.I. Zásoby A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů 

na zisku 

C.II. Pohledávky B.+C. Cizí zdroje 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky B.I. Rezervy 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky C. Závazky 

C.III. Krátkodobý finanční majetek C.I. Dlouhodobé závazky 

C.IV. Peněžní prostředky C.II. Krátkodobé závazky 

D.I. Časové rozlišení aktiv D.I. Časové rozlišení pasiv 

Zdroj: Zpracováno dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, který je v České republice upraven vyhláškou č. 500/2002 Sb. 

zachycuje přehled nákladů a výnosů za běžné účetní období a informuje tak o výši a způsobu 

tvorby výsledku hospodaření v provozní a finanční činnosti účetní jednotky.  

Od 1. 1. 2016 se nejen v rozvaze, ale také i ve výkazu zisku a ztráty, oproti předchozím 

obdobím, změnila jeho struktura neboli uspořádání a význam jednotlivých položek řádků. 

Mimořádné náklady, mimořádné výnosy a výsledek hospodaření se již neuvádí 

v samostatné části, ale jsou součástí buď provozního či finančního výsledku hospodaření. 

Zároveň se v rámci této úpravy nerozděluje splatná a odložená daň z příjmů pro řádný a 

mimořádný výsledek hospodaření. 

U zásob vlastní činnosti bylo zrušeno účtování prostřednictvím výnosů, změna stavu 

zásob vlastní činnosti se již účtuje prostřednictvím nákladů. Zřizovací výdaje jsou také 

považovány za náklady a vykazování v rozvaze bylo tedy zrušeno. 

Odpisy je možno nově nalézt pod novým termínem Úpravy hodnot dlouhodobého a 

hmotného majetku – trvalé a pro oprávky je utvořeno nové znění Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku – dočasné. 

V případě aktivace byla zrušena metodika účtování prostřednictvím výnosů, nově se 

eviduje prostřednictvím nákladů. 
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Dary přijaté nepeněžní jsou nově vykazovány jako Jiné provozní výnosy, přijaté peněžní 

dary jako Ostatní finanční výnosy a již se neúčtují proti vlastnímu kapitálu. Poskytnuté 

nepeněžní dary jsou zařazeny do položky Jiné provozní náklady a peněžní dary do položky 

Ostatní finanční náklady. 

Nákladové úroky, výnosové úroky (a podobné náklady a výnosy) se dále rozdělují 

na položky ovládaná nebo ovládající osoba a ostatní. 

Doposud se rozlišoval výkaz zisku a ztráty v plném nebo zjednodušeném rozsahu 

podobně jako u rozvahy. Nově se výkaz zisku a ztráty dělí na výkaz v plném a ve zkráceném 

rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu povinně zveřejňují ve Sbírce listin velké, střední 

účetní jednotky a také malé a mikro účetní jednotky, s kterými se váže povinnost ověření účetní 

závěrky auditorem. V případě výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, který zahrnuje 

položky označené písmeny, římskými číslicemi a výpočtové položky mají tuto povinnost 

zveřejnění malé a mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu, a které nejsou obchodními 

společnostmi (InterConsult.cz, 2016). 

Na rozdíl od rozvahy je výkaz zisku a ztráty sestaven k určitému časovému intervalu, 

jedná se tedy o výkaz tokového charakteru, a proto změny v čase nemusí být rovnoměrné, 

výnosy a náklady nemusí být vynaloženy ve stejném účetním období (Barrow, 2016). 

Při sestavování finanční analýzy je pozorována struktura výsledovky a také dynamika 

jednotlivých nákladových a výnosových položek. Výnosy účetní jednotky tvoří běžné peněžní 

částky získané z veškerých svých činností za určité období bez ohledu na to, zda došlo 

k peněžní transakci ve stejném účetním období. Náklady představují peněžní částky, které byly 

účetní jednotkou účelně vynaloženy na získání výnosů, i když k jejich peněžní transakci také 

nemuselo ve stejném účetním období dojít. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady pak vyjadřuje výsledek hospodaření, viz Tab. 2.2. 

Po součtu všech provozních výnosů a odečtení všech provozních nákladů je zjištěn provozní 

výsledek hospodaření poukazující na efektivitu hlavní výdělečné činnosti dané účetní jednotky 

(EBIT). Součtem veškerých finančních výnosů a odečtením veškerých finančních nákladů lze 

dospět k finančnímu výsledku hospodaření (EBT). Prostřednictvím odpočtu daně z příjmů 

od finančního výsledku hospodaření lze vyčíslit výsledek hospodaření po zdanění. Následně 

lze vypočíst výsledek hospodaření za účetní období nazývaný také čistý zisk po zdanění (EAT), 

a to po upravení o převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (Růčková, 2010). 
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Tab. 2.2 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu od roku 2016, druhové členění 

      I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 

      II. Tržby z prodeje zboží 

A. Výkonová spotřeba 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 

C. Aktivace 

D. Osobní náklady 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 

     III. Ostatní provozní výnosy 

F. Ostatní provozní náklady 

* Provozní výsledek hospodaření (EBIT) 

     IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 

     V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 

     VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 

     VII. Ostatní finanční výnosy 

K. Ostatní finanční náklady 

* Finanční výsledek hospodaření 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) 

L. Daň z příjmů 

** Výsledek hospodaření po zdanění 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (EAT) 

 Čistý obrat za účetní období (součet položek I., II., III., IV., V., VI., VII.) 

Zdroj: Zpracováno dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

2.2.3 Výkaz Cash Flow 

Výkaz Cash Flow neboli přehled o peněžních tocích je upraven zákonem o účetnictví, 

vyhláškou č. 500/2002 Sb. a českým účetním standardem pro podnikatele č. 023. Povinnost 

sestavení Cash Flow je vázána na velké a střední účetní jednotky, které jsou obchodními 

společnostmi. 

 Jedná se o tokovou veličinu zachycující veškeré hotovostní příjmy a výdaje za určité 

časové období. Tento výkaz je využíván ve snaze odstranění obsahového a časového nesouladu 

mezi příjmy/výnosy a výdaji/náklady. Slouží k posouzení finanční situace účetní jednotky a 

řeší, kolik peněžních prostředků účetní jednotka vyprodukovala a za jakým účelem tyto peněžní 
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prostředky použila. Cash Flow lze sestrojit samostatně na tři základní části obsahující provozní 

činnost, investiční činnost a finanční činnost. 

Výkaz peněžních toků se kvantifikuje dvěma metodami: 

 přímou metodou – prostřednictvím sledování příjmů a výdajů účetní jednotky 

za uplynulé období. Jedná se však o pracný způsob s nižší vypovídací schopností. 

 nepřímou metodou – vychází ze zisku, který je následně transformován na stav 

peněžních prostředků. Při transformaci je hospodářský výsledek, ze kterého se vychází 

nezbytné snížit o nepeněžní výnosy (např. doposud nesplacené faktury), zvýšit 

o nepeněžní náklady (např. odpisy, tvorba rezerv), zvýšit o příjmy, které nejsou 

ve výnosech ve výkazu zisku a ztráty (a tedy v zisku) obsaženy a následně snížit 

o výdaje, které nejsou v nákladech ve výkazu zisku a ztráty (a tedy v zisku) obsaženy, 

viz Tab. 2.3 (Růčková, 2010). 

České účetní předpisy umožňují účetní jednotce volbu metody sestavení Cash Flow, 

v každém případě je nejčastěji využívána a upřednostňována metoda nepřímá. 

Tab. 2.3 Struktura výkazu Cash Flow od roku 2016, nepřímá metoda 

P. 
Stav peněžních prostředků (PP) a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 

období 

Z. Účetní zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 

A.* 
Cash Flow z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 

(Z + A.1.) 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 

A.** Cash Flow z provozní činnosti před zdaněním (A.* + A.2.) 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění DM 

A.4. Přijaté úroky 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky za minulá období 

A.6. Přijaté dividendy a podíly na zisku 

A.*** Cash Flow z provozní činnosti (A.** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6.) 

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 

B.*** Cash Flow z investiční činnosti (B.1. + B.2. + B.3.) 

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv. 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. 

C.*** Cash Flow z finanční činnosti (C.1. + C.2.) 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků (A. *** + B. *** + C. ***) 

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období (P. + F.) 

Zdroj: Zpracováno dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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2.2.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Vzhled a struktura přehledu o změnách vlastního kapitálu není v českých účetních 

předpisech nijak závazně upraven. Vyhláška č. 500/2002 Sb. pouze uvádí, že přehled 

o změnách jednotlivých položek vlastního kapitálu (základního kapitálu, ážia a kapitálových 

fondů, fondů ze zisku, výsledku hospodaření minulých let, výsledku hospodaření běžného 

účetního období a rozhodnutí o zálohové výplatě podílů na zisku) podává informace o zvýšení 

nebo snížení vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Z toho tedy plyne úkol podávat 

detailní informace o snížení či zvýšení vyjmenovaných položek vlastního kapitálu mezi dvěma 

účetními obdobími. Zákon o účetnictví ukládá povinnost středním a velkým účetním 

jednotkám, aby jejich účetní závěrka obsahovala i přehled o změnách vlastního kapitálu, a to 

od 1. ledna 2016 (Mrozka, 2016). 

2.2.4 Příloha v účetní závěrce 

Důležitým podkladem pro finanční analýzu je kromě výše uvedených účetních výkazů 

také příloha v účetní závěrce, jejíž podoba je vymezena ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Zaujímá 

doplňkovou funkci ve vztahu k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, jelikož tyto výkazy nezahrnují 

a nevysvětlují veškeré podstatné a významné informace. Jejím úkolem je tedy dokreslit a 

zpřesnit údaje vykázané v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Jedná se o nesmírně důležitý 

dokument a slouží jak vedení účetní jednotky, tak i jejím uživatelům. 

 Příloha v účetní závěrce se sestavuje buď v plném, nebo zkráceném rozsahu od počátku 

roku 2016. Přílohu v účetní závěrce v plném rozsahu sestavují malé a mikro účetní jednotky 

s povinností auditu, která obsahuje údaje vymezené v § 39 a § 39a, pro případ střední účetní 

jednotky obsahuje údaje dle § 39 a § 39b, velká účetní jednotka uvádí údaje obsažené v § 39, 

§ 39b a § 39c. 

Zkrácený rozsah mohou využít malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost 

ověření účetní závěrky auditorem, tzn., že příloha v účetní závěrce těchto účetních jednotek 

může obsahovat pouze „základní informace“ podle § 39. 

Základní informace v příloze vymezuje § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Tyto základní 

informace musejí uvést všechny účetní jednotky bez ohledu na jejich kategorizaci. Musí 

obsahovat obecné údaje o účetní jednotce, informace o použitých obecných účetních zásadách, 

metodách a odchylkách, informace o ocenění reálnou hodnotou, výše závazkových vztahů, 

záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a správních 

http://zakony.pohoda.cz/danove-a-financni-pravo/vyhlaska-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-z/ucetni-zaverka/
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orgánů. Dále musejí uvést výši a povahu nákladů a výnosů, které jsou mimořádné svým 

objemem či původem, celkovou výši závazkových vztahů a také průměrný přepočtený stav 

zaměstnanců (Martínková, 2016). 

2.3 Metody finanční analýzy 

Existuje řada metod, kterými lze finanční analýzu provést a zhodnotit tak situaci 

obchodní korporace. Metody finanční analýzy se liší v potřebách a požadavcích jednotlivých 

uživatelů. Je nezbytné zohlednit účel, pro který finanční analýza slouží, nákladnost zahrnující 

jak kvalifikovanou práci, tak čas vyhrazený pro analýzu a míru spolehlivosti vstupních 

informací. 

Základní metody finanční analýzy se zaměřují převážně na analýzu odchylek, struktury 

a souhrnného vývoje a také se mohou opírat o složitější matematické postupy. Tyto finanční 

metody jsou zobrazeny na Obr. 2.1. 

Obr. 2.1 Metody finanční analýzy 

Zdroj: Zpracováno dle Růčková (2015, s. 44) 

2.3.3 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů se využívá především k analýze vývojových trendů aneb 

srovnání vývoje v časových řadách prostřednictvím horizontální analýzy a k procentnímu 
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rozboru jednotlivých komponent prostřednictvím vertikální analýzy. Horizontální a vertikální 

analýza konstatuje změny ukazatelů, je orientačně výchozí volbou v konkrétní obchodní 

korporaci, upozorňuje na problémové oblasti, neukazuje však její příčiny. 

a) Horizontální analýza 

Horizontální analýza nazývaná také analýza trendů poskytuje jasný přehled 

o meziročních změnách prostřednictvím zkoumání a vyhodnocení vývoje jednotlivých položek 

aktiv, pasiv z rozvah a položek výkazu zisku a ztráty v čase, ve vztahu k minulým účetním 

obdobím. Výsledek zkoumané změny lze vyjádřit jako absolutní či relativní hodnotu každé 

jednotlivé položky účetního výkazu s pomocí rovnic (2.1) a (2.2), (BusinessInfo.cz, 2009). 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA = Ut - Ut-1 (2.1) 

RELATIVNÍ ZMĚNA = 
Ut - Ut - 1

Ut - 1
 (2.2) 

Ut vyjadřuje hodnotu ukazatele v běžném roce, Ut-1 je hodnota v roce předchozím (Dluhošová, 

2010). 

 Absolutní vyjádření udává rozdíl mezi dvěma údaji tak, že údaje za minulý rok 

odečteme od údajů za rok současný. Relativní změna odhalí procentuální změnu mezi dvěma 

meziročními údaji. Pozornost se věnuje značně vysokým nebo nízkým rozdílům. 

Zjištěné změny, v případě analýzy rozvahy, jsou srovnávány se změnami v pasivech, 

čímž je zkoumána jejich vzájemná návaznost a příčinné souvislosti s vnějšími a vnitřními vlivy. 

Analýza výkazu zisku a ztráty ukazuje nerovnoměrnosti v relativních změnách jednotlivých 

výnosových a nákladových položek prostřednictvím meziročních indexů. Horizontální analýza 

tedy pracuje se srovnáním dvou sledovaných účetních období, jejichž vývoj je možno vyjádřit 

graficky či pomocí časové řady (BusinessInfo.cz, 2009). 

b) Vertikální analýza 

Vertikální analýza bývá často označována pod názvem analýza struktury či procentní 

rozbor komponent. Podstatou této analýzy je zjištění podílu dílčích položek výkazů na jejich 

celku, viz rovnice (2.3). S účetními výkazy v jednotlivých letech pracuje odshora dolů, nikoliv 

napříč jednotlivými lety, proto je označována jako vertikální. Zjištěná výsledná hodnota je 

vyjádřena v procentech, což zároveň umožňuje uskutečnit nejen meziroční srovnání, ale také 

mezipodnikové. Při uskutečnění analýzy rozvahy bývají majetkové či zdrojové položky 
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vyjádřeny procentem z celkových aktiv, případně z celkových pasiv, čímž je myšlena hodnota 

bilanční sumy. Naopak v případě výkazu zisku a ztráty je základ pro procentuální hodnotu 

tvořen velikostí celkových výnosů či celkových tržeb (Sedláček, 2011). 

PODÍL NA ZISKU = 
Ui

∑ Ui
, (2.3) 

kde Ui je hodnota dílčí položky a ∑ Ui předem stanovený základ (Dluhošová, 2010). 

Po zjištění výsledků analýzy je nutné se zaměřit na případné markantní změny, které 

nastaly. Vertikální analýza skýtá pozitivní stránku v tom, že výsledek není zkreslen inflací 

oproti analýze horizontální. 

2.3.4 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Analýza Cash Flow vyjadřuje finanční sílu uvnitř účetní jednotky, tj. schopnost 

vytváření přebytků z vlastní hospodářské činnosti, které jsou využitelné k úhradě závazků, 

výplatě dividend společníkům nebo financování investic.  

Analýza fondů finančních prostředků patří k metodám s využitím tzv. rozdílových 

ukazatelů získané jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Zaměřuje se na ukazatel čistého 

pracovního kapitálu. 

Čistý pracovní kapitál udává krátkodobou finanční stabilitu účetní jednotky, kterou je 

možno vyjádřit dvěma způsoby, které přinášejí stejné výsledky, jeden ze způsobů je dle rovnice 

(2.4). Podíl oběžného majetku by měl tvořit 30 – 50 %. Jedná se o část oběžného majetku, která 

je finančně kryta dlouhodobými zdroji. Výši ČPK ovlivňuje bilance obchodní korporace, tím 

způsobem, že krátkodobá aktiva převyšují krátkodobé závazky a zároveň dlouhodobé zdroje, 

pokud účetní jednotka má být likvidní. 

ČPK = OBĚŽNÁ AKTIVA - KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (2.4) 

2.3.5 Přímá analýza intenzivních (poměrových) ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů tvoří základní metodický nástroj finanční analýzy, který 

se stal nejrozšířenější a nejčastěji používanou metodou finančních analytiků. Poměrové 

ukazatele se běžným způsobem počítají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou 

související položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech. Existuje hned několik 
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smysluplných závislostí, které lze vyjádřit poměrem dvou jednotlivých položek účetních 

výkazů. Konstrukce a výběr poměrových ukazatelů musí být relevantní zkoumanému problému 

či prováděnému rozhodnutí (BusinessInfo.cz, 2009). 

Mezi nejčastěji používané oblasti poměrových ukazatelů patří ukazatele likvidity, 

aktivity, rentability, zadluženosti, finanční stability, dále ukazatele vztahující se ke kapitálovým 

trhům a Cash Flow (Růčková, 2010). 

a) Ukazatele likvidity 

Likvidita poskytuje obecné údaje o schopnosti účetní jednotky hradit své závazky, to 

znamená, zda účetní jednotka vlastní dostatek finančních prostředků k úhradě svých závazků 

k určitému okamžiku. 

Klíčové ukazatele likvidity tvoří likvidita celková, pohotová a okamžitá. Dalšími 

ukazateli jsou podíl pohledávek a zásob na oběžných aktivech, podíl peněžních toků 

na krátkodobém cizím kapitálu, ukazatel podkapitalizování či překapitalizování a čistého 

pracovního kapitálu. Hodnoty těchto ukazatelů by se měli pohybovat stabilně v doporučených 

intervalech, jelikož příliš nízká hodnota může značit omezenou časovou splatnost a výši 

závazků. Naopak příliš vysoká hodnota znamená příliš vysokou vázanost finančních prostředků 

v oběžných aktivech, které lze investovat efektivnějším způsobem. Je tedy nutností hledat 

kompromis mezi vysokou a nízkou likviditou, který zaručí účetní jednotce dostatečné 

zhodnocení prostředků a současně dostát všech svých závazků (Scholleová, 2012). 

Celková likvidita 

Poměrem objemu oběžných aktiv s objemem krátkodobého cizího kapitálu zahrnující 

krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry lze vypočítat celkovou likviditu (likviditu 

III. stupně), anglicky current ratio, jež udává, jak dokáže krátkodobý majetek pokrýt 

krátkodobé cizí zdroje obchodní korporace. Doporučená hodnota celkové likvidity se pohybuje 

v rozmezí 1,5 – 2,5 a lze ji vyjádřit pomocí rovnice (2.5), (Kolektiv autorů, 2013). 

CELKOVÁ LIKVIDITA = 
 OBĚŽNÁ AKTIVA

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
 (2.5) 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita označována jako likvidita II. stupně či acid test by měla tvořit stejný 

poměr čitatele se jmenovatelem, ideálně v rozmezí 1,0 – 1,5. Vzhledem k tomu, že jsou 
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odečteny zásoby, jež jsou nejpomaleji přeměnitelné na peníze, lze tak určit míru pohotovosti 

finanční situace, viz rovnice (2.6). 

POHOTOVÁ LIKVIDITA = 
OBĚŽNÁ AKTIVA - ZÁSOBY

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
 (2.6) 

Okamžitá likvidita 

Hotovostní likvidita aneb likvidita I. stupně stanovuje schopnost účetní jednotky 

okamžitě splatit své krátkodobé závazky. Pro zajištění likvidity je dostačující hodnota 

v intervalu 0,9 – 1,1. Ukazatel zahrnuje peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech, 

volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky, tedy 

nejlikvidnější položky rozvahy. Vysoká hodnota tohoto ukazatele udává neefektivní využití 

finančních prostředků. Okamžitá likvidita se vypočítá dle rovnice (2.7), (Sedláček, 2011). 

OKAMŽITÁ LIKVIDITA = 
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY + EKVIVALENTY

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
 (2.7) 

b) Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity udávají dobu obratu a počet obrátek jednotlivých položek aktiv či 

jejich zdrojů. Výsledkem je úroveň hospodárnosti s aktivy a také vliv hospodaření na výnosnost 

a likviditu. Ukazatele aktivity zahrnují rychlost a dobu obratu celkových aktiv, zásob, 

pohledávek a obrat závazků. Jako i u ostatních skupin ukazatelů platí, že výsledné hodnoty je 

nezbytné hodnotit v rámci odvětví, ve kterém účetní jednotka působí (Kislingerová, Hnilica, 

2005). 

Obrat a doba obratu celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv posuzuje intenzitu využití aktiv v obchodní korporaci. Obecně 

platí, že čím je hodnota vyšší, tím je využití majetku efektivnější. Jestliže obchodní korporace 

dospěje k nízké intenzitě využití aktiv, než tvoří počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako 

oborový průměr, mělo by dojít k růstu tržeb či odprodání některých zásob. Hodnota obratu 

celkových aktiv se vypočítá dle uvedené rovnice (2.8). Doba obratu aktiv určuje, za kolik dní 

dojde k přeměně celkových aktiv na tržby, respektive na peněžní prostředky, viz rovnice (2.9). 

OBRAT CELKOVÝCH AKTIV = 
TRŽBY

AKTIVA CELKEM
 (2.8) 

DOBA OBRATU CELKOVÝCH AKTIV = 
AKTIVA CELKEM * 360

TRŽBY
 (2.9) 
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Obrat a doba obratu zásob 

Vypočtená proporce obratu zásob vyjadřuje, kolikrát ročně se přemění zásoby v ostatní 

formy oběžného majetku až po prodej konečných výrobků a opětovný nákup zásob, viz rovnice 

(2.10). Doba obratu zásob naopak udává průměrný počet dnů vázanosti zásob v obchodní 

korporaci až do doby jejich spotřeby či jejich prodeje. Výsledná doba obratu by měla být co 

nejkratší a lze ji vypočíst dle rovnice (2.11). 

OBRAT ZÁSOB = 
TRŽBY

ZÁSOBY
 (2.10) 

DOBA OBRATU ZÁSOB = 
ZÁSOBY * 360

TRŽBY
 (2.11) 

Obrat a doba obratu pohledávek 

Obrat pohledávek udává informace o tom, kolikrát ročně je možné získat finanční 

prostředky ze svých pohledávek a lze jej vyjádřit rovnicí (2.12). Jedná se ale o méně významný 

ukazatel. Výpočtem doby obratu pohledávek lze zjistit průměrnou splatnost pohledávek 

respektive počet dnů, po kterých účetní jednotka poskytuje bezúročný dodavatelský úvěr svým 

zákazníkům, viz rovnice (2.13). Udává tedy vyjednávací úroveň účetní jednotky vůči svým 

odběratelům. 

OBRAT POHLEDÁVEK =  
TRŽBY

POHLEDÁVKY
 (2.12) 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK =  
POHLEDÁVKY * 360

TRŽBY
 (2.13) 

Obrat a doba obratu závazků 

Obrat závazků (krátkodobých, dlouhodobých) se vypočítá obdobně jako rychlost obratu 

pohledávek, jen místo podílu pohledávek je používán podíl závazků, viz rovnice (2.14). 

Doba obratu závazků určuje, za kolik dní je účetní jednotka schopna splatit své závazky 

čili kolik dní daná účetní jednotka čerpá obchodní úvěr od svých dodavatelů či zaměstnanců. 

Čím vyšší hodnoty ukazatele účetní jednotka dosáhne, tím silnější je její pozice. Tato hodnota 

by zároveň měla být vyšší než hodnota doby obratu pohledávek. Hodnota doby obratu závazků 

je možno vyjádřit dle rovnice (2.15). Pro zachování pravidla solventnosti je potřebné, aby doba 

obratu pohledávek byla kratší než právě doba obratu závazků. 
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OBRAT ZÁVAZKŮ = 
TRŽBY

ZÁVAZKY
 (2.14) 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ = 
ZÁVAZKY * 360

TRŽBY
 (2.15) 

c) Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability skrývající se také pod názvem ukazatele výnosnosti či ziskovosti 

podávají informace o tom, jak intenzivně je vložený kapitál obchodní korporace zhodnocován, 

to znamená, do jaké míry konkrétní korporace využívá jí svěřený majetek. Obecně se jedná 

o poměr různých forem zisku a vloženého kapitálu a ukazuje, kolik peněžních jednotek připadá 

na jednu jednotku jmenovatele. 

Ukazatele rentability lze rozvětvit na rentabilitu aktiv (ROA), rentabilitu vlastního 

kapitálu (ROE), rentabilitu dlouhodobých zdrojů (ROCE) a rentabilitu tržeb (ROS). Čím vyšší 

výsledek ukazatele rentability dosahují, tím silněji je majetek korporace zhodnocován. 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Jedno z klíčových měřítek rentability, neboť poměřuje zisk před úroky a zdaněním 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány, viz rovnice (2.16). Za akceptovatelný výsledek se považuje rostoucí hodnota 

ukazatele informující o tom, jak efektivně je kapitál alokován do výnosného majetku 

bez závislosti na úrocích a daních. 

ROA = 
EBIT

AKTIVA CELKEM
 (2.16) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu určuje, zda je výnos z kapitálu v adekvátní výši k riziku, 

které musí akcionáři či jiní investoři podstoupit. V případě, že hodnota ukazatele vykazuje nižší 

hodnoty oproti výnosnosti z některých méně rizikových cenných papírů, jedná se tak 

o nevýhodnou investici. Hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) se vypočítá 

podle rovnice (2.17). 

ROE = 
EAT

VLASTNÍ KAPITÁL
 (2.17) 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Jedná se o ukazatele sestavovaný nejen k internímu hodnocení, ale také 

k mezipodnikovému srovnání. Výsledná hodnota vypovídá o tom, jaká výše zisku připadá 

na jednu jednotku investovanou do obchodní korporace jeho akcionáři a věřiteli. Rentabilitu 

dlouhodobých zdrojů (ROCE) lze vypočíst dle rovnice (2.18). 

ROCE = 
EBIT

VLASTNÍ KAPITÁL + DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
 (2.18) 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Jedná se o stupeň ziskovosti udávající, kolik jednotek čistého zisku připadá na 1 peněžní 

jednotku tržeb, neboli jak intenzivně se čistý zisk podílí na úrovni tržeb. Ukazatel se používá 

jak pro vnitropodnikové srovnání v čase, tak pro mezipodnikové porovnání. V případě 

vnitropodnikového srovnání postačí znát EBT a vyloučit tak vliv rozdílného úrokového 

zatížení, pro sestavení mezipodnikového ukazatele je nezbytné znát EAT. Dlouhodobě nízká 

úroveň ukazatele může apelovat na chybné řízení obchodní korporace. Hodnotu ukazatele 

rentability tržeb (ROS) lze vyjádřit pomocí rovnice (2.19). 

ROS = 
EAT

TRŽBY
 (2.19) 

Zdroj: Kislingerová (2007) 

d) Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží jako rizikový indikátor a zkoumá vztah mezi cizími 

a vlastními zdroji. Ukazatele tedy podávají informace o tom, jaká je výše zadluženosti a jak 

intenzivně účetní jednotka využívá cizí zdroje a vlastní kapitál k financování svých požadavků 

a potřeb. V praxi z pravidla nedochází k pokrytí aktiv účetní jednotkou čistě z vlastního 

či cizího kapitálu. V případě, že by tento jev nastal a použijí se výhradně vlastní zdroje, dojde 

ke snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak při použití cizích zdrojů může dojít 

ke komplikacím spojených s jejím získáním. 

Základním pilířem finančního řízení obchodní korporace není pouze stanovení celkové 

výše potřebného kapitálu, ale také zvolení správné struktury zdrojů pro financování 

podnikatelské činnosti. Ukazatele zadluženosti zahrnují ukazatele celkové zadluženosti, 

koeficientu samofinancování, míry zadluženosti vlastního kapitálu, míry finanční 

samostatnosti, úrokového krytí a ukazatele finanční páky (Růčková, 2010). 
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Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti obchodní korporace porovnává cizí kapitál s celkovými 

aktivy, dle rovnice (2.20). Udává do jaké míry je majetek kryt cizím kapitálem. Doporučená 

hodnota se stěží stanovuje, jelikož zde hlavní roli hraje druh odvětví. Obecně je však uváděno 

rozpětí mezi 30 – 60 %. Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko věřitelů a výnosnost účetní 

jednotky. 

CELKOVÁ ZADLUŽENOST = 
CIZÍ ZDROJE

AKTIVA CELKEM
 (2.20) 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

K podílu vlastního kapitálu nazývaným také jako koeficient samofinancování či 

finanční nezávislosti lze dospět podílem financování celkových aktiv vlastním kapitálem, viz 

rovnice (2.21). Ideální hodnota tohoto ukazatele a ukazatele celkové zadluženosti by měla tvořit 

100 %. Charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává do jaké míry je účetní jednotka 

schopna krýt své prostředky vlastními zdroji a jak vysoká je jeho samostatnost. Považuje se 

za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů pro hodnocení celkové finanční situace obchodní 

korporace. 

PODÍL VLASTNÍHO KAPITÁLU NA AKTIVECH = 
VLASTNÍ KAPITÁL

AKTIVA CELKEM
 (2.21) 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu 

Ukazatel míry zadluženosti účetní jednotky především slouží pro jeho věřitele, např. 

finanční instituce, při žádosti o úvěr. Ukazatel udává míru, do jaké by mohly být nároky věřitelů 

ohroženy, neboli kolik korun vlastního kapitálu připadá na 1 peněžní jednotku cizích zdrojů. 

U tohoto ukazatele je především důležitý časový vývoj, který by měl mít klesající tendenci a 

lze jej obecně vyjádřit poměrem cizího a vlastního kapitálu, viz rovnice (2.22). U stabilní účetní 

jednoty by se hodnota měla pohybovat mezi 80 % - 120 %. 

MÍRA ZADLUŽENOSTI VLASTNÍHO KAPITÁLU = 
CIZÍ ZDROJE

VLASTNÍ KAPITÁL
 (2.22) 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí udává úroveň zadluženosti prostřednictvím schopnosti účetní jednotky 

splácet své úroky. Jestliže ukazatel dosahuje 100 %, jedná se o účetní jednotku, která vytvořila 
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zisk dostatečně velký k tomu, aby pokryla své splátky úroků z poskytnutých úvěrů, ale 

nevytvořila dostatek peněz ke splacení daní či vyplacení podílu na zisku společníkům. 

Doporučená hodnota úrokového krytí se pohybuje ve výši 50 % a lze ji vyjádřit dle rovnice 

(2.23). 

ÚROKOVÉ KRYTÍ = 
EBIT

NÁKLADOVÉ ÚROKY
 (2.23) 

Finanční páka 

Ukazatel finanční páky vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkových zdrojích obchodní 

korporace dle rovnice (2.24). Čím vyšší podíl cizích zdrojů vykazuje, tím je hodnota finanční 

páky vyšší. 

FINANČNÍ PÁKA = 
AKTIVA CELKEM

VLASTNÍ KAPITÁL
 (2.24) 

2.3.6 Analýza soustav ukazatelů 

Rozdílové a poměrové ukazatele mají omezenou vypovídací schopnost při provádění 

finanční analýzy účetní jednotky, z toho důvodu jsou používány soustavy ukazatelů, které 

poznají a posoudí účetní jednotku jako celek. Soustavy ukazatelů lze dále rozdělit 

na pyramidový rozklad prostřednictvím Du Pont diagramu, bonitní modely (např. Kralickův 

Quick test) a bankrotní modely (např. Altmanův model, Indexy IN). Bonitní modely slouží 

k vyjádření finančního zdraví účetní jednotky a naopak snahou bankrotních modelů je 

předpověď případného ohrožení finančního zdraví neboli zhodnocení možnosti úpadku. 

a) Pyramidový rozklad 

Z poměrových ukazatelů, které hodnotily danou finanční situaci účetní jednotky pouze 

jedním číslem, je možné sestavit pyramidovou soustavu poměrových ukazatelů pomocí 

multiplikativní nebo aditivní vazby. Stručně a přehledně znázorňují několik charakteristických 

aspektů finančního zdraví podniku zjištěných pomocí poměrové analýzy. Soustava spočívá 

v postupném rozkladu vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí, které jej rozhodujícím 

způsobem ovlivňují. Nesporným benefitem je schopnost poukázat na vzájemné souvislosti mezi 

finanční strukturou, likviditou a rentabilitou podniku (Sedláček, 2011). 

Nejčastěji využívaným pyramidovým rozkladem je tzv. Du Pont diagram sloužící 

k odhalení základních faktorů efektivnosti a doplnění ukazatelů rentability. V Du Pont 
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diagramu je za vrcholový ukazatel považována rentabilita vlastního kapitálu (ROE), čímž se 

zjišťuje, jakou měrou je tento ukazatel rentability ovlivněn obratem aktiv, rentabilitou tržeb, 

poměrem celkových aktiv k vlastnímu kapitálu (pákový efekt), (Růčková, 2010). 

Vlivem ukazatele finanční páky může růst zadluženosti přispět k růstu rentability. 

Jestliže budou cizí zdroje využívány k financování vlastního kapitálu ve větším rozsahu, je 

možné za určitých okolností dosáhnout vyšších hodnot rentability vlastního kapitálu. 

Rozhodující prvek tvoří především úroková míra. Jestliže úroková míra úplatných cizích zdrojů 

nepřesahuje ziskovost celkového úplatného kapitálu, ziskovost vlastního kapitálu se s rostoucí 

zadlužeností zvyšuje (Blaha, 2006). 

ROE =
EAT

TRŽBY
*

TRŽBY

AKTIVA
*

AKTIVA

VLASTNÍ KAPITÁL
, (2.25) 

kde ukazatel 
EAT

TRŽBY
 představuje ziskové rozpětí, 

TRŽBY

AKTIVA
 obrat aktiv a 

AKTIVA

VLASTNÍ KAPITÁL
 

představuje finanční páku. 

Při aplikování pyramidové soustavy, dle rovnice (2.25), je důležitou součástí analýza 

odchylek, která zkoumá vzájemné vazby mezi jednotlivými vysvětlujícími ukazateli a 

kvantifikuje vliv jednotlivých ukazatelů na vrcholový ukazatel. To znamená, že jakákoliv 

změna hodnoty dílčího ukazatele se musí nezbytně projevit ve vývoji ukazatele vrcholového 

(Dluhošová, 2010). 

b) Kralickův Quick test 

Kralickův Quick test se řadí mezi bonitní modely. Sestává se ze čtyř poměrových 

ukazatelů vypovídající o finanční stabilitě a výnosové situaci účetní jednotky. Výsledkem je 

aritmetický průměr dosažený z výsledků jednotlivých poměrových ukazatelů, které jsou 

složeny z koeficientu samofinancování neboli kvóty vlastního kapitálu (2.26), doby splacení 

dluhu z Cash Flow (2.27), Cash Flow v % tržeb (2.28) a ukazatele ROA (2.29). 

KVÓTA VLASTNÍHO KAPITÁLU =
VLASTNÍ KAPITÁL

AKTIVA CELKEM
 (2.26) 

DOBA SPLACENÍ DLUHU Z CF =
KRÁTKODOBÉ + DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

EBIT
   (2.27) 

CF V % TRŽEB =
EBIT

TRŽBY
 (2.28) 
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ROA =
EBIT

AKTIVA CELKEM
 (2.29) 

Vyhodnocení modelu tedy zahrnuje výpočet výsledků, kterým následně přiřadíme 

bodové ohodnocení a vypočítáme tak aritmetický průměr všech čtyř uvedených ukazatelů. 

Bodování zjištěných výsledků z poměrových ukazatelů je zobrazeno v Tab. 2.4. Jestliže se 

zjištěná výsledná hodnota pohybuje nad úrovní 3, pak se analyzovaná účetní jednotka jeví jako 

velmi dobrá, tedy bonitní. V případě, že výsledek dosahuje hodnoty nižší než 1, je zjištěna 

negativní finanční situace účetní jednotky (Růčková, 2015). 

Tab. 2.4 Kralickův Quick test - bodování výsledků 

Ukazatel 
Výborně 

Velmi 

dobře 
Dobře Špatně Ohrožení 

4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 

Kvóta vlastního 

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

Doba splácení dluhu 

z CF 
< 3 roky < 5 let < 12 let < 12 let < 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % < 0 % 

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

Výsledná známka Aritmetický průměr všech čtyř ukazatelů 

Zdroj: Zpracováno dle Růčková (2015) 

c) Altmanův model 

Jedním z bankrotních modelů je Altmanův model nazývaný také Z-skóre, který vychází 

z diskriminační analýzy, pomocí níž se pozorované obchodní korporace třídí na obchodní 

korporace s vysokou pravděpodobností bankrotu a obchodní korporace bez ohrožení bankrotu. 

Při konstrukci Altmanova modelu byly využity údaje od prosperujících i zbankrotovaných 

obchodních korporací. Výpočet je tedy stanoven na základě součtu hodnot pěti poměrových 

ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha. 

V roce 1968 byl Altmanův model poprvé publikován pro obchodní korporace, jejichž 

akcie byly obchodovatelné na kapitálovém trhu. Původní index z roku 1968 měl tvar dle rovnice 

(2.30). 

Z = 1,2X1 + 1,4X2+ 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 (2.30) 
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kde X1 je čistý pracovní kapitál/aktiva celkem, X2 nerozdělený zisk/aktiva celkem, X3 

provozní výsledek hospodaření (EBIT)/aktiva celkem, X4 tržní hodnota vlastního 

kapitálu/dluhy celkem a X5 tvoří tržby celkem/aktiva celkem. 

Pro ostatní obchodní korporace, které nejsou veřejně obchodovatelné, je Altmanův 

vzorec vypočítán dle upravené verze rovnice (2.31) publikované v roce 1983. 

Z = 0,717X1+ 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 (2.31) 

V případě, že výsledná hodnota této aktualizované verze ukazatele dosahuje hodnoty 

nižší než 1,2, jedná se o obchodní korporaci s vysokou pravděpodobností bankrotu. Pokud 

výsledná hodnota činí více než 2,9, jedná se o obchodní korporaci s minimální 

pravděpodobností bankrotu (Dluhošová, 2010). 

d) Indexy IN 

Manželé Inka a Ivan Neumaierovi vytvořili celkem čtyři IN indexy sloužící 

ke zhodnocení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti českých účetních jednotek. První model, 

model IN95, vznikl v roce 1995, v roce 1999 ho následoval model IN99 a v roce 2002 došlo 

ke vzniku indexu IN01. Poslední aktualizací je index IN05 z roku 2005. Pozitivum indexu IN05 

spočívá v tom, že spojuje jak pohled věřitele, tak i pohled vlastníka, oproti předchozím verzím, 

viz rovnice (2.32). Výhodou je, že IN indexy vybraných ukazatelů byly vytvořeny 

v podmínkách české ekonomické situace, což zaručuje úspěch při jejich sestavování z účetních 

výkazů českých obchodních korporací (Vochozka, 2011). 

IN05= 0,13 * 
AKTIVA

CIZÍ KAPITÁL
 + 0,04 *

EBIT

NÁKLADOVÉ ÚROKY
 + 3,97 *

EBIT

AKTIVA CELKEM
 + 0,21 * 

∗  
TRŽBY

AKTIVA CELKEM
 + 0,09 *

OBĚŽNÁ AKTIVA

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A ÚVĚRY
 (2.32) 

Jestliže zjištěná hodnota dosahuje hodnoty vyšší než 1,6, obchodní korporace tvoří 

hodnotu, tzn., že může předvídat uspokojivou finanční situaci. Jestliže vyčíslená hodnota činí 

méně než 0,9, obchodní korporace hodnotu netvoří, tzn., že obchodní společnost je ohrožena 

vážnými finančními problémy (Sedláček, 2011). 
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e) Tafflerův model 

Tafflerův model vyvinutý v roce 1977 profesorem Tafflerem je založen na ukazatelích, 

které poukazují na platební neschopnost obchodní korporace. Tento model tedy predikuje 

situaci obchodní korporace, zda se neocitá ve finanční tísni a lze jej vypočíst dle rovnice (2.33). 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 (2.33) 

kde X1 je zisk před zdaněním (EBT)/krátkodobé závazky, X2 tvoří oběžná aktiva/cizí 

zdroje, X3 krátkodobé závazky/aktiva celkem a X4 tvoří hodnotu tržeb celkem/aktiva celkem 

(Ucetnikavarna.cz, 2008). 

Výsledná kvalifikace pravděpodobnosti bankrotu obchodní korporace se provede podle 

následujících údajů. Jestliže výsledek Tafflerova modelu zjištěný prostřednictvím 

diskriminační funkce bude přesahovat hodnotu 0,3, jedná se o obchodní korporace s nízkou 

pravděpodobností bankrotu, v případě, že bude dosahovat hodnoty nižší než 0,2, 

pravděpodobnost bankrotu je vysoká. Rozmezí 0,2 - 0,3 je tzv. šedá zóna nevyhraněných 

výsledků a model „mlčí“ (Janků, 2013). 
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3 Charakteristika obchodní korporace STAMEX spol. 

s r.o. 

V této kapitole je představena a popsána vybraná obchodní korporace STAMEX spol. 

s r.o. Jsou zde uvedeny její základní údaje, používané účetní metody, obecné účetní zásady a 

způsoby oceňování. Potřebná data pro zpracování finanční analýzy jsou čerpána z účetních 

výkazů účetní jednotky během období 5 let, a to v letech 2011 – 2015. Účetní výkazy byly 

převzaty od obchodní korporace STAMEX spol. s r.o., které byly následně náležitě upraveny 

pro jejich aktuálnost k roku 2016. Tyto upravené výkazy STAMEX spol. s r.o. jsou zachyceny 

v Příloze 1, ve které je uvedena rozvaha obchodní korporace STAMEX spol. s r.o. a Příloze 2, 

v níž lze nalézt výkaz zisku a ztráty obchodní korporace STAMEX spol. s r.o. 

3.1 Základní údaje o obchodní korporaci STAMEX spol. s r.o. 

Mezi základní údaje o obchodní korporaci STAMEX spol. s r.o. patří: 

název: STAMEX spol. s r.o., 

sídlo: Březová 8, 747 44 Březová, 

IČO: 64084256, 

právní forma: společnost s ručením omezeným, 

základní kapitál: 100 000 Kč. 

Obchodní korporace STAMEX spol. s r.o. se sídlem v obci Březová byla založena 

16. srpna 1995 zápisem do obchodního rejstříku a svou činnosti oficiálně zahájila 1. září 1995. 

V roce 2005 byla potvrzena kvalita jejich poskytovaných služeb, které odpovídají požadavkům 

českých standartních norem a to prostřednictvím certifikátu systému managementu jakosti. 

Jmění obchodní korporace tvoří kapitál v hodnotě 100 000 Kč, přičemž se od roku 2014 dělí 

mezi 3 jednatele podílející se na základním jmění účetní jednotky, a to v poměru 20:40:40. 

Předešlá provozovna sídlila od prvopočátku vzniku STAMEX spol. s r.o. v obci 

Březová, a sice v místě sídla obecního úřadu. V roce 2013 došlo k přemístění tohoto sídla 

provozovny do budovy s č. p. 8, která byla zrekonstruována a upravena především 

pro uskutečňování ekonomické a účetní činnosti. Tuto nově zrekonstruovanou provozovnu lze 

vidět na Obr. 3.1.  
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Obr. 3.1 Sídlo provozovny obchodní korporace STAMEX spol. s r.o. 

Zdroj: Webové stránky obchodní korporace STAMEX spol. s r.o. 

3.2 Předmět podnikání 

STAMEX spol. s r.o. se věnuje výhradně vodohospodářským stavbám, tj. revitalizace a 

úprava toků, rekonstrukce a výstavba rybníků a opěrných zdí, rekonstrukce bezpečnostního 

přepadu včetně odbahnění vodní nádrže, výstavba poldrů a vodních nádrží, dále inženýrským 

stavbám, které zahrnují především výstavbu, rekonstrukci kanalizací, výstavbu vodovodů a 

odvodnění ploch. Dále jejich činnost zahrnuje výstavbu komunikací, konkrétně příjezdových a 

lesních komunikací a rekonstrukci a výstavbu chodníků. 

Pracovní činnosti, kterým se obchodní korporace věnuje, je nucena vyhledávat a 

získávat prostřednictvím výběrových řízení pro veřejné zakázky, a to dle jimi podávaných 

nabídek. V případě výhry zakázky se jejich realizace pracovní činnosti váže na termín zahájení 

a ukončení díla spočívající v určitých měsících. Jedná se tudíž o práce na základě sezónního 

charakteru. 

Vzhledem k sezónnímu charakteru obchodní korporace eviduje většinu zaměstnanců 

v pracovním poměru na dobu určitou, dále také v pracovním poměru na dobu neurčitou a 

na dohody o provedení práce. Počet zaměstnaných osob se pohybuje přibližně okolo dvaceti 

zaměstnanců, přičemž záleží na sezónním období a velikosti zakázky, pro kterou jsou určeni. 

Tito zaměstnanci pracují dle oborového zaměření manuálně jako zedníci, stavební dělníci, 
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strojníci, řidiči, mechanici, nákupčí a dále jako administrativní pracovníci. Svou pracovní 

činnost odvádějí v místě sídla obce a její provozovny, tj. v obci Březová a v obci Lesní 

Albrechtice, kde vlastní strojní halu, popř. v místě staveb na základě získaných pracovních 

příležitostí zaměstnavatele, tedy především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 

Vozový park včetně výrobní haly sídlící v místě Lesní Albrechtice je důležitým prvkem 

při vykonávání veškerých nabízených činností. Součást tzv. vozového parku především tvoří: 

 kráčející bagr EUROMACH 5500, 

 pásové bagry různých kategorií (4 až 10 t), 

 kolové bagry různých kategorií, 

 UNC 060, UDS 214, 

 nákladní automobily značky Tatra a MAN, 

 menší nákladní automobil Renault, 

 terénní nákladní automobily, PV35, 

 traktory Zetor 10540, Zetor 120145, Zetor 7011, 

 svahové sekačky, 

 dozéry CATERPILLAR, 

 vibrační zemní a silniční válce (1 až 14 t), 

 traktorbagr MS, valníky na přepravu stavebních strojů. 

Obchodní korporace dále vlastní a využívá některé stavební mechanizace, např. vibrační 

pěchy, štěpkovače dřevní hmoty, kompresory, elektrocentrály Honda, čerpadla (benzínová, 

elektro), křovinořezy HUSQUARNA, motorové pily HUSQUARNA, míchačky, hydraulické 

kladiva, vrtačky, svářečky, řezačky, a jiné. 

Při veškerých uskutečňovaných činnostech působí, dotváří a ovlivňuje prostředí lidstva 

a celkové krajiny ve volné přírodě. Z těchto důvodů je prioritou této účetní jednotky řídit se 

směrnicemi vydanými pro povolení staveb, zákony a předpisy, dále dodržují zásady zavedené 

integrovaným systémem řízení jakosti (QMS) a environmentálním managementem (EMS). 

3.2 Účetní informace 

Při účtování se obchodní korporace řídí zákonem o účetnictví. STATEX spol. s r.o. 

při účtování využívá účetní software Money S3. 
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Účtování o pořízení a úbytku zásob materiálu a zboží je vedeno způsobem A evidence 

zásob. Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno ve skutečných výrobních 

nákladech, které zahrnují přímé náklady a výrobní režii. Oceňování nakupovaných zásob je 

prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu jejich pořízení, vedlejší 

pořizovací náklady, především dopravné, clo, provize a pojistné. 

Ve sledovaných obdobích dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní 

činností nebyl vytvořen. Účetní jednotka v tomto období nevlastnila žádné cenné papíry a 

majetkové účasti ani neevidovala žádné příchovky ani přírůstky zvířat. 

 Odpisování je prováděno prostřednictvím zrychlených daňových odpisů, u nichž se 

obchodní korporace řídí zákonem o dani z příjmu a majetek je tak zařazen do příslušné odpisové 

skupiny podle stanovených daňových předpisů. 

Při účtování v cizích měnách na měnu českou účetní jednotka uplatňuje aktuální kurs 

ČNB. Ke konci účetní závěrky je veškerý stav majetku a závazků v cizích měnách přepočítán 

také tímto kurzem. Bankovní účty této obchodní korporace jsou vedeny u ČSOB, a. s. a Fio 

banka, a. s. 

Ze zjištěných dat obchodní korporace STAMEX spol. s r.o., na konci posledního 

analyzovaného roku 2015, dosáhla kladného hospodářského zisku po zdanění ve výši 

1 291 757,92 Kč. O tomto vykázaném zisku rozhodla valná hromada konána v březnu roku 

2016 tak, že: 

a) část účetního zisku ve výši 791 757,92 Kč byla převedena na účet Nerozděleného zisku 

minulých let, 

b) část účetního zisku v hodnotě 500 000 Kč byla vyplacena společníkům podle jejich 

obchodních podílů na základním jmění obchodní korporace. 

Část zisku byla tedy rozdělena mezi tři společníky v poměru stanoveném dle jejich 

hodnot podílů na obchodní korporaci, tj. v hodnotě 200 000 Kč, 200 000 Kč a 100 000 Kč. 

Podíly na zisku byly vyplaceny v hotovosti a sníženy o srážkovou daň. 
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4 Finanční analýza v obchodní korporaci STAMEX spol. 

s r.o. 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na aplikaci finanční analýzy popsanou 

v teoretické části za období 2011 - 2015. Je zde provedena horizontální analýza aktiv a pasiv 

v absolutním vyjádření, vertikální analýza v relativním vyjádření. Dále je pozornost věnována 

analýze rozdílového ukazatele čistého pracovního kapitálu, poměrové analýze, a také analýze 

soustav ukazatelů. Analýza soustavy ukazatelů zahrnuje, výpočty provedené na základě Du 

Pontova diagramu, Kralickova Quick testu, Altmanova indexu, aktualizované podoby indexu 

IN05 a Tafflerova bankrotního modelu. 

Pro zjednodušení a vyšší orientaci byly jednotlivé rozvahy sledovaných období 

přetvořeny do jediné tabulky uvedené v Příloze 1, ve které je uvedena rozvaha obchodní 

korporace STAMEX spol. s r.o., jejíž položky jsou upraveny aktuálně k roku 2016. Tato úprava 

pro svou aktuálnost a přehlednost byla zhotovena také pro výkazy zisku a ztráty jednotlivých 

let do podoby jedné tabulky uvedené v Příloze 2, ve které lze nalézt výkaz zisku a ztráty 

obchodní korporace STAMEX spol. s r.o. 

4.1 Horizontální analýza 

Prostřednictvím analýzy trendů jsou v této podkapitole zkoumány jednotlivé meziroční 

změny výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ke kterým v obchodní korporaci došlo 

v průběhu sledovaného období 2011 – 2015. Provádění jednotlivých analýz je zachyceno 

v tabulkách v absolutních změnách a následně znázorněny prostřednictvím grafů některé 

podstatné položky výkazů. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Pro potřeby horizontální analýzy byly použity výkazy rozvahy obchodní korporace 

STAMEX spol. s r.o. v úplném znění za období 2011 – 2015 a Příloha 1 Horizontální analýza, 

která odráží absolutní vývoj jednotlivých změn položek aktiv a pasiv, ke kterým došlo 

v meziobdobí od roku 2011 – 2015 je uvedena v Tab. 4.1. Tabulka nezahrnuje veškeré položky, 

ale je zredukována pouze na ty, u kterých došlo k jistým změnám zjištěných z rovnice (2.1) a 
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(2.2). Horizontální analýza v procentuálním vyjádření je stručně vypočtena a uvedena 

v odstavcích níže. Výchozím obdobím je vždy stanoven rok předcházející. 

Tab. 4.1 Horizontální analýza rozvahy – absolutní změny (v tis. Kč) 

Položka aktiv 

Meziroční změny aktiv (v tis. Kč) 

2011/20

12 

2012/20

13 

2013/20

14 

2014/20

15 

 AKTIVA CELKEM 3 121 -107 2 557 1 294 

A. Pohledávky za upsaný ZK 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 1 222 968 -366 -384 

B.I. DNM 0 0 0 0 

B.II. DHM 1 222 968 -366 -384 

B.II.1. Pozemky a stavby -41 3 550 40 -235 

B.II.1.1. Pozemky 0 0 0 0 

B.II.1.2. Stavby -41 3 550 40 -235 

B.II.2. Hmotné movité věci a SMV 193 829 -393 -142 

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na DHM a 

nedokončený DHM 
1 070 -3 411 -13 -7 

B.II.5.2. Nedokončený DHM 1 070 -3 411 -13 -7 

B.III. DFM 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 1 795 -1 225 3 052 1 679 

C.I. Zásoby 112 103 64 271 

C.I.1. Materiál -28 92 -69 13 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 140 11 133 -284 

C.II. Pohledávky 1 608 110 -636 1 248 

C.II.1 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 1 608 110 -636 1 248 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 466 -197 -521 1 392 

C.II.2.4. Pohledávky  - ostatní 142 307 -115 -144 

C.II.2.4.4. Stát – daňové pohledávky 137 306 -110 -144 

C.II.2.4.5. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 0 -5 0 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 0 1 0 0 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 182 -182 

C.III.1. 
Podíly – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0 182 -182 

C.IV. Peněžní prostředky 75 -1 438 3 442 884 

C.IV.1. PP v pokladně 199 -609 160 397 

C.IV.2. PP na účtech -124 -829 3 282 487 

D.I. Časové rozlišení aktiv 104 150 -129 -1 

D.I.1. Náklady příštích období 104 150 -129 -1 

 PASIVA CELKEM 3 121 -107 2 557 1 294 

A. Vlastní kapitál 2 581 5 1 645 1 292 
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A.I. Základní kapitál 0 0 0 0 

A.II. Ážio 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 0 149 0 0 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 149 0 0 

A.IV. VH minulých let -1 558 2 580 -144 1 645 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let -1 558 2 580 -144 1 645 

A.V. VH běžného ÚO 4 139 -2 724 1 789 -353 

A.VI. 
Rozhodnuto o zálohové výplatě 

podílu na zisku 
0 0 0 0 

B. + C. Cizí zdroje 540 -112 912 2 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 

C. Závazky 540 -112 912 2 

C.I. Dlouhodobé závazky 0 441 -243 383 

C.I.1. Závazky k úvěrovým institucím 0 441 -243 383 

C.II. Krátkodobé závazky 540 -553 1 155 -381 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 194 -37 605 -415 

C.II.8. Závazky - ostatní 346 -516 550 34 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 0 -9 0 2 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům -14 -61 67 51 

C.II.8.4. Závazky ze SZ a ZP -10 -39 39 32 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 376 -405 419 -50 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní -6 -2 25 -1 

D.I. Časové rozlišení 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Z níže uvedeného grafu 4.1 lze vyčíst vývoj hodnot položek aktiv z rozvah za jednotlivá 

sledovaná období a zároveň je možno spatřit úroveň oběžných aktiv, která v jednotlivých letech 

poměrně výrazně převyšuje dlouhodobý majetek. Oběžná aktiva na celkových aktivech zde 

především tvoří peníze na bankovních účtech, krátkodobé pohledávky z obchodních styků, dále 

peníze v pokladně a zásoby stavebního materiálu. 

V roce 2012 celková aktiva činila 13 315 tisíc Kč v netto hodnotě, přičemž se zvýšila 

o 3 121 tisíc Kč (30,62 %) oproti roku 2011. V roce 2013 naopak klesla na hodnotu 13 208 tisíc 

Kč (tj. o 0,80 %). K tomuto poklesu především došlo z důvodu úbytku nedokončeného DHM. 

V následujícím roce 2014 celková aktiva opět vzrostla, a to na 15 765 tisíc Kč (tj. o 19,36 %). 

Hlavní podíl tvořila oběžné aktiva, u nichž došlo k pozitivnímu vzrůstu peněžních prostředků 

na bankovních účtech o 3 282 tisíc Kč (83,34 %). Co se týče roku 2015, celková aktiva se 

zvýšila navíc o 1 294 tisíc Kč (8,21 %), a to především díky pohledávkám z obchodních vztahů. 

Bilanční suma tedy nabývala nejvyšších hodnot v posledním roce, kdy činila 17 059 tisíc Kč. 
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Graf 4.1 Vývoj aktiv v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Obdobně jako u aktiv je také u pasiv zaznamenán rostoucí trend po celé sledované 

období, což lze vyčíst z grafu 4.2. Ve zmíněném grafu 4.2 uvedeného níže jsou vyobrazena 

celková pasiva, vlastní kapitál a také cizí zdroje v jednotlivých letech, které se drží na nízké 

úrovni oproti vlastnímu kapitálu. 

Vlastní kapitál po celé sledované období velmi výrazně převyšoval cizí zdroje a od roku 

2011 do roku 2015 tvořil 60,58% nárůst. Hlavní podíl na vlastním kapitálu tvořil výsledek 

hospodaření minulých let, který v mezidobí roku 2011/2012 sice mírně poklesl o 1 558 tisíc Kč 

(42,79 %), přičemž k poklesu výsledku hospodaření minulých let došlo kvůli vykazované ztrátě 

v roce 2011. Naopak v roce 2013 došlo k výraznému růstu výsledku hospodaření minulých let 

o 2 580 tisíc Kč (123,86 %) a následně v roce 2014 k zanedbatelnému poklesu o 144 tisíc Kč 

(3,09 %), z důvodu vykázané ztráty za rok 2013. Rok 2015 byl již velmi výnosný a výsledek 

hospodaření minulých let činil 6 164 tisíc Kč, díky vzniklému zisku v roce předchozím. Došlo 

tedy k růstu výsledku hospodaření minulých let o 1 645 tisíc Kč (36,40 %). 

2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVA CELKEM 10 194 13 315 13 208 15 765 17 059

Dlouhodobý majetek 3 918 5 140 6 108 5 742 5 358

Oběžná aktiva 6 080 7 875 6 650 9 702 11 381
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Graf 4.2 Vývoj pasiv v letech 2011 - 2015 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro výpočty byl použit výkaz zisku a ztráty v plném znění pro rok 2016, při kterých se 

vycházelo z účetních závěrek obchodní korporace a tedy i z Přílohy 2. Vývoj změn jednotlivých 

položek výkazu vypočtených dle rovnice (2.1) je zobrazen v Tab. 4.2 a pro lepší přehlednost je 

sestaven graf 4.3, ve kterém je uveden vývoj účetní položky tržeb a výsledku hospodaření 

běžného účetního období (EAT). 

Tab. 4.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v mezidobí – absolutní změny (v tis. Kč) 

Položka VZZ 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 11 408 -9 390 6 238 2 802 

Tržby z prodeje zboží 71 -120 28 -11 

Výkonová spotřeba 5 993 -5 584 3 385 1 257 

Náklady vynaložené na prodané zboží 81 -132 8 -16 

Obchodní marže -10 12 20 3 

Spotřeba materiálu a energie 2 231 -1 954 1 160 1 287 

Služby 3 681 -3 498 2 217 -16 

Přidaná hodnota 5 659 -4 139 3 053 1 046 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 140 -129 123 -418 

Aktivace 33 -84 49 -70 

Osobní náklady 554 -1 195 549 1 435 
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Mzdové náklady 420 -903 417 1 085 

Náklady na SZ a ZP a ostatní náklady 134 -292 132 350 

Náklady na SZ a ZP 140 -279 121 356 

Ostatní náklady -6 -13 11 -6 

Úpravy hodnot v provozní oblasti -359 231 149 -63 

Ostatní provozní výnosy 8 15 -19 17 

Jiné provozní výnosy 8 15 -19 17 

Ostatní provozní náklady 957 -57 177 50 

Daně a poplatky -187 -6 14 -3 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 
1 393 -33 4 -10 

Jiné provozní náklady -249 -18 159 63 

Provozní výsledek hospodaření 

(EBIT) 
4 515 -3 103 2 159 -359 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0 2 0 2 

Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 5 -3 

Ostatní finanční výnosy 0 0 31 -31 

Ostatní finanční náklady -1 0 5 31 

Finanční výsledek hospodaření 1 2 21 -57 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

(EBT) 
4 516 -3 101 2 180 -416 

Daň z příjmů 377 -377 391 -63 

Výsledek hospodaření po zdanění 4 139 -2 724 1 789 -353 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Graf 4.3 Vývoj tržeb a výsledku hospodaření po zdanění v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 
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Ze zpracované tabulky a grafu lze vidět proměnlivý vývoj celkových tržeb a také 

výsledku hospodaření běžného účetního období, který kolísal poměrně stejným způsobem, 

vyjma roku 2015, ve kterém došlo k růstu tržeb, ale přesto poklesu čistého zisku. Při tomto jevu 

sice došlo k dosažení vyšších tržeb za zboží a služby, ale také k celkově vyšším nákladům 

složených zejména vzrůstem osobních nákladů o 1 435 tisíc Kč a také vzrůstem spotřebovaného 

materiálu a energie v hodnotě 1 287 tisíc Kč. 

Vzniklý výsledek hospodaření ukazuje problematická období, která obchodní korporace 

dosáhla především v roce 2011 a také roce 2013, a zároveň poukazuje na velmi příznivá období 

ostatních let. Především v roce 2012, kdy se čistý zisk vyhoupl o 4 516 tisíc Kč nahoru díky 

prudkému 100% růstu tržeb, což také opět poukazuje na nejvýnosnější období. Naopak příčinou 

ztráty v roce 2013 byla nízká účast na veřejných zakázkách. Tento neúspěch způsobil prudký 

pokles tržeb z prodeje výrobků a služeb o 9 390 tisíc Kč, s jejíž poklesem klesla logicky 

i výkonová spotřeba o 5 584 tisíc Kč a úroveň mezd zaměstnanců STAMEX spol. s r.o. 

o hodnotu 930 tisíc Kč, jelikož musel být snížen pracovní provoz. I přes vyobrazené výkyvy 

lze konstatovat, že STAMEX spol. s r.o. může očekávat příznivých výsledků hospodaření 

v dalších nadcházejících letech. 

4.2 Vertikální analýza 

V rámci procentního rozboru komponent jsou zanalyzována data stejně jako v případě 

horizontální analýzy, tedy data z rozvah a výkazů zisku a ztráty obchodní korporace za období 

2011 – 2015. Výsledné vertikální hodnoty jednotlivých let jsou uvedeny v tabulkách a následně 

také v grafech pro jejich lepší přehlednost a viditelnost. 

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

Při provádění vertikální analýzy je použita rovnice (2.3) v procentuálním vyjádření, kde 

stanovený základ pro dílčí položky aktiv představují aktiva celkem a pro dílčí položky pasiv je 

základem hodnota pasiv celkem. Výsledné hodnoty provedené vertikální analýzy aktiv a pasiv 

představuje Tab. 4.3. Při analyzování bylo také vycházeno z dat obchodní korporace STAMEX 

spol. s r.o. a Přílohy 1 zahrnující upravenou rozvahu k roku 2016 za jednotlivá období. 
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Tab. 4.3 Vertikální analýza rozvahy v letech 2011 – 2015 (v %) 

Položka aktiv 
Vertikální analýza aktiv v % 

2011 2012 2013 2014 2015 

 AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

A. Pohledávky za upsaný ZK 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 38,43 38,60 46,24 36,42 31,41 

B.I. DNM 0 0 0 0 0 

B.II. DHM 38,43 38,60 46,24 36,42 31,41 

B.II.1. Pozemky a stavby 8,50 6,20 33,13 28,01 24,51 

B.II.1.1. Pozemky 0,91 0,70 0,70 0,59 0,55 

B.II.1.2. Stavby 7,59 5,51 32,43 27,42 23,96 

B.II.2. Hmotné movité věci a SMV 6,77 5,18 12,96 8,37 6,90 

B.II.5. Poskytnuté zálohy na DHM a 

nedokončený DHM 
23,16 25,77 0,15 0,04 0 

B.II.5.2. Nedokončený DHM 23,16 25,77 0,15 0,04 0 

B.III. DFM 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 59,64 59,14 50,35 61,54 66,72 

C.I. Zásoby 0,41 1,16 1,95 2,04 0,29 

C.I.1. Materiál 0,41 0,11 0,80 0,23 0,29 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 0 1,05 1,14 1,80 0 

C.II. Pohledávky 6,16 16,79 17,76 10,85 17,35 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 6,16 16,79 17,76 10,85 17,35 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 3,67 13,82 12,44 7,12 14,74 

C.II.2.4. Pohledávky  - ostatní 2,49 2,97 5,32 3,73 2,61 

C.II.2.4.4. Stát – daňové pohledávky 2,49 2,94 5,29 3,72 2,60 

C.II.2.4.5. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0,03 0,04 0 0 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 0 0 0,01 0,01 0,01 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 1,15 0 

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0 0 1,15 0 

C.IV. Peněžní prostředky 53,07 41,19 30,64 47,50 49,08 

C.IV.1. PP v pokladně 5,09 5,39 0,83 1,71 3,90 

C.IV.2. PP na účtech 47,98 35,80 29,82 45,80 45,18 

D.I. Časové rozlišení aktiv 1,92 2,25 3,41 2,04 1,88 

D.I.1. Náklady příštích období 1,92 2,25 3,41 2,04 1,88 

 PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

A. Vlastní kapitál 89,43 87,86 88,61 84,67 85,82 

A.I. Základní kapitál 0,98 0,75 0,76 0,63 0,59 

A.I.1. Základní kapitál 0,98 0,75 0,76 0,63 0,59 

A.II. Ážio 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 68,02 52,09 53,64 44,95 41,53 
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A.III.1. Ostatní rezervní fondy 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 67,92 52,00 53,55 44,87 41,46 

A.IV. VH minulých let 35,72 15,64 35,30 28,66 36,13 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 35,72 15,64 35,30 28,66 36,13 

A.V. VH běžného ÚO -15,29 19,38 -1,09 10,43 7,57 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě 

podílu na zisku 
0 0 0 0 0 

B. + C. Cizí zdroje 10,57 12,14 11,39 15,33 14,18 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

C. Závazky 10,57 12,14 11,39 15,33 14,18 

C.I. Dlouhodobé závazky 0 0 3,34 1,25 3,41 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 3,34 1,25 3,41 

C.II. Krátkodobé závazky 10,57 12,14 8,05 14,08 10,77 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 5,49 5,65 5,42 8,38 5,31 

C.II.8. Závazky - ostatní 5,08 6,49 2,63 5,70 5,46 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 0,09 0,07 0 0 0,01 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 3,04 2,22 1,78 1,92 2,07 

C.II.8.4. Závazky ze SZ a ZP 1,65 1,19 0,90 1,00 1,11 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 0,28 3,04 0 2,66 2,16 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 0,02 -0,03 -0,05 0,12 0,11 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Pro lepší přehlednost aktiv byl vypracován graf 4.4, z jehož výsledků, a tedy i z výsledků 

Tab. 4.3 vyplývá, že dlouhodobý majetek, zastoupený především stavbami, dosahoval v celém 

sledovaném období totožných hodnot jako dlouhodobý hmotný majetek, jelikož obchodní 

korporace STAMEX spol. s r.o. nevlastnila žádný dlouhodobý nehmotný ani dlouhodobý 

finanční majetek. Významný podíl na dlouhodobém hmotném majetku byl zastoupen v prvních 

dvou letech hlavně nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem, v jehož případě se 

jednalo o dokončení kancelářské budovy, která již v roce 2015 byla zcela vyhotovena. Od roku 

2013 dominoval podíl staveb, přičemž hmotné movité věci a samostatné movité věci se 

v průběhu celého období také významně podíleli na dlouhodobém majetku. Podíl 

dlouhodobého hmotného majetku se pohyboval mezi 31,41 % - 46,24 %, přičemž v posledním 

roce dosahoval nejnižší hodnoty a v roce 2013 hodnoty nejvyšší. 

Zásadní podíl na celkových aktivech po celé sledované období tvořila oběžná aktiva, 

především podílem svých peněžních prostředků a následně krátkodobými pohledávkami 

zastoupené především pohledávkami z obchodních vztahů. Dlouhodobé pohledávky měly 

nulové zastoupení, jelikož STAMEX spol. s r.o. žádné pohledávky s dobou delší než 360 dnů 

ve všech sledovaných čtyřech obdobích nevykazovala. V prvním sledovaném roce se oběžná 
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aktiva podílela na celkových aktivech 59,64 %, v následujícím roce 59,14 %, v roce 2014 klesla 

na úroveň 50,35 %, následující rok opět vzrostla na 61,54% podíl a poslední rok 2015 dosahoval 

podíl těchto oběžných aktiv nejvyšších hodnot, tj. 66,72 %. 

Zásoby, krátkodobý finanční majetek a časové rozlišení aktiv tvořili také podíl 

na celkových aktivech, avšak v minimální míře, která nedosahovala více než 5 %. 

Graf 4.4 Vertikální analýza aktiv v letech 2011 – 2015 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Obdobně jako v případě aktiv byla pro větší přehlednost vypracována vertikální analýza 

pasiv v grafu 4.5, z něhož lze přehledně vidět, že zásadní podíl tvořil vlastní kapitál představený 

fondy ze zisku, konkrétně statutárními a ostatními fondy. Další významnou položku zaujímal 

výsledek hospodaření minulých let, který v roce 2015 dosahoval 36,13% podíl na celkových 

pasivech a nejnižších hodnot, tj. 15,64 % dosahoval v roce 2012. Tento pokles byl zapříčiněn 

především negativním výsledkem hospodaření běžného účetního období předchozího roku, 

který byl účetní jednotkou vykazován, a o který byl následně také zredukován. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období v záporných hodnotách byl také vykázán v roce 2013, 

kdy tvořil ztrátovou hodnotu 144 tisíc Kč, jehož podíl na celkových aktivech byl vypočten jako 

1,09%. V ostatních letech účetní jednotka dosahovala kladné úrovně. 

Základní kapitál byl po celé období konstantní a byl vykazován v hodnotě, jaká byla 

zapsána do OR, na částku 100 tisíc Kč, ale jeho procentuální podíl na celkových pasivech byl 
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nepatrně se pohybující. Vklady přesahující základní kapitál vykazující se jako ážio nebyly 

evidovány. Graf poukazuje na to, že vlastní kapitál v analyzovaných letech tvořil celkový podíl 

v rozmezí 84,67 % - 89,43 %. 

Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech se nijak výrazně neměnil a byl v zásadě 

tvořen krátkodobými závazky. Rezervy se v průběhu tohoto čtyřletého období pohybovaly 

v nulových hodnotách. V případě dlouhodobých závazků, které v prvních dvou letech byly také 

na nulové úrovni, v roce 2013 došlo k poskytnutí úvěru se splatností delší než 1 rok a jejich 

výše na celkových pasivech dosahovala 3,34% hladiny. U krátkodobých závazků dominovaly 

závazky z obchodních vztahů, jejichž podíl nijak významně neklesal ani nerostl a ostatní 

závazky, zastoupené především závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení 

a sociálního pojištění, daňovými závazky a dotacemi. Závazky z obchodních vztahů ani suma 

ostatních závazků nepřevyšovala více než 8,5% podíl. Položka časového rozlišení tvořila 

nulový podíl na celkových pasivech. 

Graf 4.5 Vertikální analýza pasiv v letech 2011 - 2015 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Stejně jako v případě této analýzy rozvahy je vycházeno dle rovnice (2.3) a dosažené 

výsledky jsou následně uvedeny v Tab. 4.4. Pro přehlednost vertikální analýzy aplikované 
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na položkách hospodářského výsledku jsou výsledné procentuální hodnoty zobrazeny v grafu 

4.6 zachyceného níže. 

Tab. 4.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2011 – 2015 (v %) 

Položka výkazu zisku a ztráty 2011 2012 2013 2014 2015 

TRŽBY celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 99,51 99,45 99,90 99,80 99,87 

Tržby z prodeje zboží 0,49 0,55 0,10 0,20 0,13 

Výkonová spotřeba 67,27 60,13 61,04 58,94 57,31 

Náklady vynaložené na prodané zboží 

Obchodní marže 

0,49 

 

0,59 

-0,04 

0,08 

0,01 

0,10 

010 

0,03 

0,11 

Spotřeba materiálu a energie 44,29 32,51 40,24 33,75 35,20 

Služby 22,48 27,03 20,72 25,10 22,08 

Přidaná hodnota 33,48 40,98 39,34 42,14 41,60 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0,58 0,07 0,64 -1,20 

Aktivace 0,75 0,53 0,31 0,45 0,10 

Osobní náklady 41,72 24,22 31,77 24,89 28,01 

Mzdové náklady 31,11 18,09 23,66 18,57 20,96 

Náklady na SZ a ZP a ostatní náklady 10,61 6,13 8,11 6,32 7,05 

Náklady na SZ a ZP 10,13 5,91 7,83 6,07 6,85 

Ostatní náklady 0,47 0,22 0,28 0,25 0,19 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 8,48 2,93 6,40 5,19 4,32 

Ostatní provozní výnosy 0 0,03 0,16 0,02 0,09 

Jiné provozní výnosy 0 0,03 0,16 0,02 0,09 

Ostatní provozní náklady -4,45 1,62 2,27 2,44 2,36 

Daně a poplatky 2,78 0,69 1,10 0,83 0,72 

Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích období 
-10,82 0,07 -0,12 -0,06 -0,10 

Jiné provozní náklady 3,59 0,86 1,29 1,66 1,73 

Provozní výsledek hospodaření 

(EBIT) 
-12,18 12,25 -0,94 9,64 7,00 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0,01 0 0,02 0,01 0,02 

Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 0 0,02 0,01 

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0,15 0 

Ostatní finanční náklady 0,08 0,03 0,06 0,07 0,19 

Finanční výsledek hospodaření -0,07 -0,03 -0,04 0,07 -0,18 
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Výsledek hospodaření před 

zdaněním (EBT) 
-12,25 12,21 -0,98 9,71 6,82 

Daň z příjmů 0 1,56 0 1,87 1,38 

Výsledek hospodaření po zdanění -12,25 10,66 -0,98 7,85 5,44 

Výsledek hospodaření za účetní 

období (EAT) 
-12,25 10,66 -0,98 7,85 5,44 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Pro vertikální analýzu zisku a ztráty byly jednotlivé výnosové a nákladové položky 

počítány vzhledem k celkovým tržbám, tedy tržbám z prodeje výrobků a služeb a prodeje zboží, 

které tvořily 100% základnu. To znamená, že bude zkoumán podíl nákladů a výnosů 

na celkových dosažených tržbách jednotlivých období. Celkové tržby byly v roce 2011 

v hodnotě 12 729 tisíc Kč, v roce 2012 v hodnotě 24 208 tisíc Kč, v roce 2013 byly 14 698 tisíc 

Kč, 20 964 tisíc Kč v roce 2014 a 23 755 tisíc Kč tvořily hodnotu v roce 2015. 

Výkonová spotřeba se pohybuje v rozmezí od 57 – 68 % v klesajícím trendu, vyjma 

roku 2013, ve kterém její podíl na celkových tržbách nepatrně vzrostl. Klesání je spatřeno jako 

dobrý signál vedoucí k tomu, že nákladovost klesá. Na výkonové spotřebě a tedy i na tržbách 

zaujímá největší podíl spotřeba materiálu a energie a následně služby ve svém proměnlivém 

tempu po celé období. 

Osobní náklady, zejména náklady mzdové, vykazují také úbytek během jednotlivých 

let, vyjma rok 2013, kdy se jejich podíl mírně navýšil, což lze přisoudit stejnému průběhu, jak 

tomu bylo v případě výkonové spotřeby. Toto navýšení bylo zapříčiněno především ne příliš 

úspornou hospodárností s materiálem a energií na celkových tržbách. Navýšení osobních 

nákladů je přisuzováno vyššímu podílu mezd na celkových tržbách, než jak by tomu bylo 

v případě vyšších tržeb, jelikož zakázky, na kterých se STAMEX spol. s r.o. v tomto roce 

podílela, nebyly příliš výnosné a byl zapotřebí dostatečný počet pracujících. 

V letech 2011, 2012, 2013 a také v roce 2015 obchodní korporace vykazovala v určitých 

položkách výkazu zisku a ztráty mínusové hodnoty, které se tak projevily na jednotlivých 

výsledcích hospodaření. V případě čistého zisku v roce 2011 byl vykazovaný podíl 

na celkových tržbách v záporné výši 12,25 %. V roce 2012 a 2015 byl vykázán pouze nepatrný 

mínusový výsledek ve finanční oblasti hospodářského výsledků, a to v 0,03% a 0,18% podílu 

na tržbách zejména v rámci ostatních finančních nákladu. Následně v roce 2013 byly některé 

záporné hodnoty dosaženy z důvodu evidované ztráty, která činila 0,98% výši na tržbách 

celkem. 
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Graf 4.6 Vertikální analýza výsledků hospodaření v letech 2011 – 2015 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Z prezentovaného grafu lze spatřit vykázané negativní hodnoty každého z výsledků 

hospodaření, tedy hodnoty provozního, finančního výsledku hospodaření před zdaněním a 

logicky i čistého zisku v letech 2011 a 2013. Nejvyšší podíl na celkových tržbách z prodeje 

výrobků a služeb a z prodeje zboží vykazoval výsledek hospodaření v provozní oblasti, který 

se pohyboval jak v záporných, tak i kladných částkách. Lze si tedy povšimnou pohyblivého 

trendu, který v roce 2011 činil -12,18 %, dále v roce 2012 kladných 12,25 %, dále záporné 

hodnoty -0,94 % v roce 2013, kladných 9,64 % v roce 2014 a v závěrečném analyzovaném roce 

2015 hodnoty 7 %. 

Finanční hospodářský výsledek měl obdobný průběh, přičemž dosahoval menších 

hodnot a podílu na tržbách. Jeho rozmezí se pohybovalo od záporné výše -0,18 % do výše 

kladné, tedy 0,07 %. Těchto hodnot nabýval zejména prostřednictvím ostatních finančních 

nákladů v průběhu všech let, ostatních finančních výnosů v roce 2014, minimem výnosových 

úroků a dále výnosových nákladů, které byly evidovány pouze v posledních dvou sledovaných 

letech. 

Čistý výsledek hospodaření byl v záporném podílu na celkové základně výnosů spatřen 

v letech 2011 a 2013 z důvodu vzniklé ekonomické ztráty, která v těchto letech panovala. 

Zároveň lze ale konstatovat, že v nadcházejících letech byla ztráta eliminována, a čistý zisk 
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dokonce vzrostl natolik, že nejvyššího podílu na tržbách dosáhl především v roce 2012 

s hodnotou 10,66 %. 

V posledních dvou letech je zjištěn klesající trend hospodářských výsledků, ale zároveň 

je shledáván na pozitivní úrovni, krom finanční oblasti. Do budoucna lze tedy předvídat, že 

obchodní korporace bude tvořit čistý zisk, i když jeho podíl a tedy i podíl provozního výsledku 

hospodaření na celkových výnosech může klesat. 

4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Hlavní představitel rozdílových ukazatelů je zastoupen ukazatelem čistého pracovního 

kapitálu, který je v Tab. 4.5 vypočten podle uvedené rovnice (2.4). Ze zjištěných dat je zároveň 

sestaven graf 4.7, v němž je zachycen průběh čistého pracovního kapitálu v jednotlivých 

pozorovaných letech. 

Tab. 4.5 Čistý pracovní kapitál v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 5 003 6 258 5 586 7 483 9 543 6 775 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Z uvedených dat vyplývá, že STAMEX spol. s r.o. jednoznačně nemá absolutní 

problémy s krytím krátkodobých závazků prostřednictvím krátkodobých aktiv, jelikož 

vykazuje pozitivních hodnot. Úroveň čistého pracovního kapitálu dosahuje spíše rostoucího 

trendu v jednotlivých obdobích, kromě roku 2013, kdy čistý pracovní kapitál oproti roku 

předchozímu nepatrně klesl z dosažené úrovně 6 258 tisíc Kč na úroveň 5 586 tisíc Kč. Hlavní 

důvod poklesu tvořily zejména peněžní prostředky na účtech související také se 

záporným výsledkem hospodaření běžného účetního období. 
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Graf 4.7 Čistý pracovní kapitál v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč)

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

4.4 Přímá analýza intenzivních (poměrových) ukazatelů 

V této části jsou analyzovány a následně graficky zpracovány nejdůležitější a 

nejpodstatnější hodnoty poměrových ukazatelů, tedy ukazatele likvidity, aktivity, rentability a 

zadluženosti. Výchozí bod pro jejich výpočet tvoří položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty 

uvedené v Příloze 1 a Příloze 2, které jsou upraveny k roku 2016 z důvodu jejich aktuálnosti. 

4.4.1 Ukazatele likvidity 

Z výsledných hodnot, které se nachází v Tab. 4.6 a také grafu 4.8 lze vyčíst, že je 

korporace STAMEX spol. s r.o. vysoce likvidní a je tak schopna dostát svým závazkům. Jelikož 

ale korporace dosahuje příliš vysoké likvidity, která pro ni není příliš výhodná, z důvodu velké 

vázanosti peněžních prostředků v aktivech s velmi malým či žádným výnosem, klesá tak její 

ziskovost. 

Tab. 4.6 Ukazatele likvidity v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Celková likvidita 5,65 4,87 6,25 4,37 6,19 5,47 

Pohotová likvidita 5,61 4,77 6,01 4,23 6,16 5,36 

Okamžitá likvidita 5,02 3,39 3,80 3,46 4,56 4,05 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 
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Graf 4.8 Ukazatele likvidity v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 
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v rozmezí 4,37 – 6,25. Tyto výsledky jsou pro korporaci STAMEX spol. s r.o. neefektivní, 
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dosahoval hodnoty 4,05. Výsledky tohoto ukazatele byly zjištěny na základě rovnice (2.7), 

která pracuje s pohotovými peněžními prostředky a krátkodobými závazky. 

4.4.2 Ukazatele aktivity 

V rámci analýzy aktivity se pracuje s obratem celkových aktiv a jejich dobou, obratem 

a dobou obratu zásob, obratem a dobou obratu pohledávek, obratem závazků a jejich dobou. 

Výpočty těchto ukazatelů jsou zachyceny v Tab. 4.7, Tab. 4.8, Tab. 4.9 a Tab. 4.10. 

Obrat a doba obratu celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv by se měl v ideálním případě zvyšovat a doba obratu naopak 

snižovat, což se analyzované korporaci mile dařilo, vyjma krizového roku 2013, ve kterém 

došlo k poklesu obratu aktiv na 1,11 dnů a vzrůstu doby obrat na 323,51 dnů. V ostatních letech 

lze vidět rostoucí trend, přičemž se v porovnání s ostatními ukazateli se jedná o ukazatele 

s nejnižší úrovní obratu. Výsledky těchto ukazatelů analyzované korporace jsou vypočteny dle 

rovnic (2.8), (2.9). 

Tab. 4.7 Obrat a doba obratu celkových aktiv 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Obrat celkových aktiv 1,25 1,82 1,11 1,33 1,39 1,38 

Doba obratu celkových aktiv 288,31 198,01 323,51 270,72 258,52 267,81 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Obrat a doba obratu zásob 

V případě obratu zásob zjištěného dle rovnice (2.10) se předpokládá, aby výsledné 

hodnoty byly co nejvyšší, byl generován zisk a nenastala situace nahromadění zbytečných či 

neprodejních zásob. Nejvyšších hodnot dosahoval obrat zásob v letech 2011 a 2015, z důvodu 

nízkých zásob na skladě, přičemž v těchto letech doba obratu zásob nepřesahovala trvání 2 dnů. 

Doba obratu zásob by měla být právě co nejnižší a lze ji zjistit dle rovnice (2.11). 

Tab. 4.8 Obrat a doba obratu zásob 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Obrat zásob 303,07 157,19 57,19 65,31 475,10 211,57 

Doba obratu zásob 1,19 2,29 6,29 5,51 0,776 3,21 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 
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Obrat a doba obratu pohledávek 

Z výsledků vypočtených podle rovnice (2.12) a (2.13) vyplývá, že průměrná splatnost 

pohledávek, a tedy úhrada faktur odběratelem se pohybovala okolo 37 dnů, nejkratší doby 

splatnosti však bylo dosaženo v prvním roce a nejdelší doby splatnosti v roce 2013, ve kterém 

se pohybovala okolo 58 dnů. Nejlepší platební morálku odběratelé tedy měli v roce 2011, 

ve kterém také obrat pohledávek dosahoval nejlepší hodnoty dosahující 20,27. 

Tab. 4.9 Obrat a doba obratu pohledávek 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Obrat pohledávek 20,27 10,83 6,27 12,26 8,03 11,53 

Doba obratu pohledávek 17,76 33,25 57,46 29,36 44,83 36,53 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Obrat a doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vypovídá o platební morálce korporace, čím více je platba závazků 

oddalována, tím lépe pro samotnou korporaci, z opačného pohledu ale může dojít ke zhoršení 

pověsti. V analyzované obchodní korporaci lze pozorovat kolísavý trend a její průměrná 

splatnost závazků činila 34 dnů. Důležité pravidlo, které říká, že doba obratu pohledávek by 

měla být nižší než doba obratu závazků, bohužel není u této obchodní korporace dodrženo. 

V konečném důsledku to značí, že odběratelé dluží peníze déle, než jakou tato korporace musí 

zaplatit svým dodavatelům. Výsledky obratu a doby obratu závazků obchodní korporace jsou 

zjištěny na základě rovnic (2.14), (2.15). 

Tab. 4.10 Obrat a doba obratu závazků 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Obrat závazků 11,82 14,97 9,77 8,67 9,82 11,01 

Doba obratu závazků 30,46 24,05 36,86 41,51 36,66 33,91 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

4.4.3 Ukazatele rentability 

Rentabilita měří schopnost účetní jednotky vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

prostřednictvím použití vloženého kapitálu. Dosažená rentabilita obchodní korporace 

STAMEX spol. s r.o. je uvedena v následující Tab. 4.11 a následně vyobrazena v grafu 4.9. 
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Tab. 4.11 Ukazatele rentability v letech 2011 – 2015 (v %) 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Rentabilita aktiv (ROA) -15,21 22,27 -1,04 12,82 9,74 5,72 

Rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) 
-17,10 22,06 -1,23 12,27 8,83 4,97 

Rentabilita dlouhodobých 

zdrojů (ROCE) 
-17,00 25,35 -1,18 15,14 11,35 6,33 

Rentabilita tržeb (ROS) -12,25 10,66 -0,98 7,85 5,44 2,14 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Graf 4.9 Ukazatele rentability v letech 2011 – 2015 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Pro klíčovou analýzu rentability aktiv, která poměřuje zisk před úroky a jeho zdaněním 

s celkovými aktivy platí, že výsledné hodnoty by měly nabývat rostoucích hodnot, což se u této 

obchodní korporace nezaznamenává v roce 2013 ani v roce 2015. V letech 2011 a zmíněném 

roce 2013 dokonce byly zaznamenány záporné hodnoty, z čehož vyplývá, že aktiva obchodní 

korporace nebyla efektivně využita. 

K prudkému vzestupu naopak došlo v roce 2012, který byl z pohledu obchodní 

korporace velmi úspěšný, jedna koruna vydělala 22,27 % čistého zisku. I přesto, že následující 

roky začala hodnota rentability aktiv klesat, z důvodu snižujícího se zisku před úroky a daněmi, 
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v roce 2014 rentabilita aktiv dosahovala 12,27% výše. V tomto roce také bylo dosaženo druhé 

nejvyšší rentability za sledované období. 

Kromě roku 2011 a 2013, kdy došlo k zápornému vyhodnocení lze vyhodnotit ostatní 

období za velmi přívětivé. Průměrná rentabilita aktiv za sledovaná období činí 5,72 % a lze ji 

tak považovat za uspokojivou, i přes zjištěné prudké výkyvy. Rentabilita aktiv byla zpracována 

dle rovnice (2.16). 

Rentabilita vlastních zdrojů (ROE) 

Vývoj rentability vlastních zdrojů ve všech sledovaných letech korporace STAMEX se 

vyvíjel na obdobné úrovni jako rentabilita aktiv. Jak již bylo uvedeno v 2. kapitole, ukazatel 

vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do korporace vložili vlastníci. Při výpočtu byl použit vzorec 

(2.17), v jehož čitateli byl použit zisk po zdanění, jelikož odvedená daň již není součástí zisku 

vlastníků. Mělo by zde platit, že rentabilita vlastního kapitálu dosahuje vyšších hodnot než 

rentabilita aktiv, což v tomto případě nedosáhla ani v jednom ze sledovaných období. Příčinou 

je zde nízká úroveň cizích zdrojů, především téměř nulové nákladové úroky a velmi vysoký 

poměr vlastního kapitálu ke kapitálu celkovému. Pro vlastníky to znamená generování nižších 

zisků než by mohli dosáhnout a tedy k určité neefektivnosti. Nejméně příznivých výsledků 

vyvolaných hospodářskou krizí bylo dosaženo v prvním sledovaném roce, kdy hodnota dosáhla 

-17,10 % a dále v roce 2013 hodnoty -1,23 %. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů dosahovala podobně jako u předchozích dvou 

ukazatelů rentability víceméně obdobných výsledků. Říká, jak efektivně bylo vlastníky 

do jejich podnikání investováno bez ohledu na původ kapitálu. Z výsledků zjištěných dle 

rovnice (2.18) vyplývá, že STAMEX spol. s r.o. dosáhla z jedné koruny 25,35 % provozního 

hospodářského výsledku v roce 2012, 15,14 % v roce 2014 a v posledním roce 11,35 %. 

V letech 2011 a 2013 korporace neefektivně investovala své prostředky ať už z vlastních nebo 

cizích zdrojů, jelikož vykazovala záporných hodnot ukazatele. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb zkoumá úspěšnost prodeje, neboli jakého zisku je schopna dosáhnout 

při dané úrovni tržeb. Čím vyššího výsledku je dle rovnice (2.19) dosaženo, tím vyšší je 

i úroveň obchodní korporace. V případě obchodní korporace STAMEX spol. s r.o. průměrná 

hodnota podílu tržeb na jednu Kč dosahuje 2,14% výše. Vzhledem k negativním hodnotám 

zisku v roce 2011 a 2013 byla činnost korporace neúspěšná. Naopak v ostatních letech 
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dosahovala kladných hodnot v rozmezí 5,44 – 10,66 %, přičemž rok 2012 byl nejúspěšnější. 

V důsledku kolísavého trendu jednotlivých období a dosažené nízké průměrné hodnoty se 

rentabilita tržeb jeví jako podprůměrná. 

4.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti, které jsou uvedeny v Tab. 4.12 vyjadřují množství majetku 

financované cizími zdroji. Přehled ukazatelů je zobrazen také v grafu 4.10, mimo ukazatel 

úrokového krytí. Jak uvádí Máče (2006, s. 37), „účetní jednotka využívá cizí kapitál tehdy, když 

jí tato alternativa přinese větší výnos, než jsou náklady spojené s cizím kapitálem (tj. úroky).“ 

Z rozvahy bylo zjištěno, že korporace příliš nevyužívá úročené cizí zdroje. Podíl vlastního 

kapitálu na celkových aktivech tvoří v průměru 87,28 %, zbylá část tvoří podíl cizích zdrojů 

zahrnující především krátkodobé závazky (v letech 2013 – 2015 zároveň také minimální podíl 

dlouhodobého úvěru). 

Tab. 4.12 Ukazatele zadluženosti v letech 2011 – 2015 (v %) 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Celková zadluženost 10,57 12,14 11,39 15,33 14,18 12,72 

Podíl VK na aktivech 89,43 87,86 88,61 84,67 85,82 87,28 

Míra zadluženosti VK 11,81 13,82 12,86 18,11 16,52 14,62 

Úrokové krytí - - - 40 420 83 100 24 704 

Finanční páka 111,81 113,82 112,86 118,11 116,52 114,62 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 

Graf 4.10 Ukazatele zadluženosti v letech 2011 – 2015 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s r.o. 
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Celková zadluženost 

Celková zadluženost vypočtena na základě rovnice (2.20) by měla být co nejnižší a 

vykazovat klesající trend. Z průměrné hodnoty celkové zadluženosti bylo zjištěno, že korporace 

dosahuje 12,72% hodnoty. Na celkovou zadluženost měla vliv celková aktiva, která kromě roku 

2013 vykazovala rostoucí trend. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím menší šanci korporace 

dostává k získání výhodného úvěru, s čímž STAMEX spol. s r.o. pravděpodobně nemá žádné 

problémy. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Ukazatel vyjadřující finanční samostatnost korporace by měl mít rostoucí trend, což 

v tomto případě splňuje, mimo rok 2012 a 2014, kdy došlo k mírnému poklesu. Financování 

z vlastních zdrojů zjištěné dle rovnice (2.21) je nejvyšší v prvním roce, v němž tvoří 89,43% 

podíl na aktivech. Průměrný podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech dosahuje 87,28% 

hodnoty. Společně s ukazatelem celkové zadluženosti tvoří 100% hodnotu. 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu 

Míra zadluženosti zjištěna dle rovnice (2.22) dosahuje u této korporace velmi nízkých 

hodnot, a to z důvodu nízkému podílu cizích zdrojů. Nejvyšší úrovně dosahuje v posledních 

dvou letech, jejíž příčinou bylo především čerpání dlouhodobého úvěru. Průměrná míra 

zadluženosti činí 14,62 %. 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí odkrývá částku zisku před úroky a zdaněním, která převyšuje platby 

úroků dle rovnice (2.23). Čím vyšších hodnot ukazatel ukazuje, tím je efekt pozitivnější. 

Obvykle se doporučuje hodnota okolo 50 % cizích zdrojů, v případě korporace STAMEX spol. 

s r.o., která dosahuje až 83 100 %, vychází alarmující výsledek. Takto vysokých hodnot 

korporace vykazovala z toho důvodu, že majetek byl financován výhradně z vlastních zdrojů, 

mimo období 2014 – 2015, ve kterých korporace čerpala poskytnutý úvěr v malé výši. Dle 

mého názoru je ukazatel úrokového krytí z těchto důvodů v tomto případě zavádějící a je již 

vhodné uvažovat o zvýšení cizích zdrojů, využití daňového štítu, dodatečných finančních 

prostředcích skrze bankovní úvěry. 
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Finanční páka 

U ukazatele finanční páky vypočteného dle rovnice (2.24) je doporučována stabilní 

hodnota v čase, což tato obchodní korporace poměrně úspěšně splňuje a dosahuje hodnot 

v rozmezí od  111 do 119 %, což průměrně činí 114, 62 % za sledované období. 

4.5 Analýza soustav ukazatelů 

V rámci analýzy soustav ukazatelů je použita metoda Du Pontova pyramidového 

rozkladu, Kralickův Quick test jako zástupce bonitních modelů a Altmanův model v zastoupení 

bankrotních modelů. 

4.5.1 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

Prostřednictvím rozkladu rentability vlastního kapitálu (ROE) lze zkoumat vliv 

jednotlivých faktorů na průběžnou hodnotu tohoto ukazatele. Ukazatel je rozložen na dílčí 

ukazatele a dochází k posouzení podílu na celkové hodnotě, viz Tab. 4.13. Při rozkladu je použit 

ukazatel rentability tržeb, obrat celkových aktiv a ukazatel finanční páky, jejichž výpočty jsou 

vyhotoveny dle rovnice (2.25). 

Tab. 4.13 Du Pontův pyramidový rozklad ROE v letech 2011 - 2015 (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

ROE = Čistý zisk/VK -0,1710 0,2206 -0,0123 0,1227 0,0883 0,05 

ROS = Čistý zisk/Tržby -0,1225 0,1066 -0,0098 0,0785 0,0544 0,02 

Obrat aktiv = Tržby/Aktiva 1,2487 1,8181 1,1128 1,3298 1,3925 1,38 

Finanční páka=Aktiva/VK 1,1181 1,1382 1,1286 1,1811 1,1652 1,15 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s. r.o. 

Z uvedených výsledků je patrné, že největší vliv na ukazatele vlastního kapitálu měl 

obrat aktiv, který docílil zároveň nejvyšší hodnoty ze všech ukazatelů v roce 2012. Naopak 

nejmenšího vlivu ve všech sledovaných letech dosahovala rentabilita tržeb nazývaná také 

zisková marže. Zisková marže dosáhla v roce 2011 a 2013 záporných hodnot, které vypovídají 

o situaci, ve které obchodní korporace nebyla schopna vykazovat zisk při dané úrovni tržeb, 

přičemž tato situace se nejhůře vyvíjela v roce 2011, kdy korporace docílila nejvyšší záporné 

hodnoty. Následující rok 2012 se vyvíjel nejpříznivěji a zisková marže zde vykazovala nejvyšší 

hodnotu ukazatele, tj. 106,6 Kč. Za tímto pozitivním výsledkem stál kladný finanční výsledek 

hospodaření, kterého bylo dosaženo díky tržbám z prodeje výrobků a služeb a z prodeje zboží, 
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a které také byly v dvojnásobné hodnotě oproti roku předchozímu. Ukazatel ROE proto 

vykazoval proměnlivých hodnot v průběhu jednotlivých let. 

4.5.2 Kralickův Quick test 

V tomto bonitním modelu byly vybrány čtyři ukazatele nepodléhající žádným rušivým 

výkyvům, a dle jejich výsledků je přiřazeno bodové ohodnocení dané korporaci uvedené v Tab. 

4.14. Pozornost byla zaměřena na ukazatele kvóty vlastního kapitálu vypočteného dle rovnice 

(2.26), doby splacení dluhu z Cash Flow dle (2.27), Cash Flow v % tržeb dle (2.28) a ukazatele 

rentability aktiv, který byl zjištěn dle rovnice (2.29). Následně byl pro lepší představu a 

přehlednost vypočten průměr všech hodnot v čase. 

Tab. 4.14 Kralickův Quick test v letech 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Kvóta VK v % 89,43 87,86 88,61 84,67 85,82 87,28 

Bodové hodnocení 4 4 4 4 4 4 

Doba splacení dluhu z CF -0,69 0,54 -10,91 1,20 1,46 -1,68 

Bodové hodnocení 4 4 4 4 4 4 

CF v % tržeb -12,18 12,25 -0,94 9,64 7,00 3,15 

Bodové hodnocení 0 4 0 2 2 1,6 

Rentabilita aktiv (ROA) v % -15,21 22,27 -1,04 12,82 9,74 5,72 

Bodové hodnocení 0 4 0 3 2 1,8 

Výsledná známka 2,00 4,00 2,00 3,25 3,00 2,85 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s. r.o. 

Při bodování jednotlivých koeficientů v tabulce bylo vycházeno z Tab. 2.4 uvedené 

v teoretické části, kde nejlepší hodnota je známkována hodnotou 4. Z uvedeného vyplývá, že 

čím vyšší výsledná známka, tím lepších výsledků korporace dosahuje. 

Dle vytvořené tabulky je možno nahlédnout na různé výsledky dílčích kvót. 

Nejpreciznějších výsledků bylo dosaženo u kvóty vlastního kapitálu a doby splacení dluhu 

z Cash Flow, jejichž výsledky byly bodovány známkou 4 ve všech čtyřech letech. Cash Flow 

v % z tržeb byl analyzován jako nejslabší, jelikož provozní zisk a tedy i Cash Flow vykazoval 

záporných hodnot v letech 2011 a 2013, což se projevilo v hodnocení negativním nulovým 

výsledkem, podobně tomu tak bylo i v případě rentability aktiv, která získala stejné ohodnocení, 

mimo rok 2013, ve kterém uspěla známkou 3. 
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Výsledný Kralickův Quick test dopadl v prvním analyzovaném roce a v roce 2012 

nejhůře, a to s výslednou známkou 2. Naopak nejlepší hodnoty korporace dosahovala v roce 

2012, ve kterém získala dokonce známku 4 ve všech jednotlivých ukazatelích. Z uvedených 

hodnot vyplývá, že korporace STAMEX spol. s r.o. byla nejvíce bonitní v roce 2012, naopak 

nejhůře na tom byla v roce 2011 a 2013. Jestliže výsledné souhrnné ohodnocení činí více než 3 

body, korporace je považována z hlediska finanční situace za velmi úspěšnou. I přesto, že 

analyzovaná korporace na 3 body nedosáhla, finanční stabilita korporace je v poměrně dobrém 

stavu, jelikož se k této hodnotě blíží známkou 2,85. 

4.5.3 Altmanův model 

Hodnocení korporace STAMEX spol. s r.o. bylo provedeno na základě Altmanova 

modelu pro korporace, které nejsou veřejně obchodovatelné na kapitálovém trhu dle rovnice 

(2.30), jelikož podnik není považován za veřejně obchodovatelný. Díky tomuto modelu lze 

určit, zda bude korporace prosperovat v budoucnu či naopak vede ke krachu. 

V případě, že výsledná částka dosahuje hodnoty vyšší než 2,99, je velmi 

pravděpodobné, že ke krachu v následujících letech nedojde. Rozmezí 1,81 – 2,99 je 

označováno za tzv. šedou zónu, ve které finanční situace působí neutrálně. Problém ale nastává, 

jestliže Z-skóre dosahuje hodnoty nižší než 1,81, v tomto případě korporace může očekávat 

finanční nesrovnalosti. Výsledky Altmanova modelu jsou zobrazeny v následující Tab. 4.15. 

Tab. 4.15 Altmanův model v letech 2011 - 2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

X1 ČPK/Aktiva 0,4908 0,4700 0,4229 0,4747 0,5594 0,4836 

X2 
Nerozdělený zisk 

minulých let/Aktiva 
0,3572 0,1564 0,3530 0,2866 0,3613 0,3029 

X3 EBIT/Aktiva -0,1521 0,2227 -0,0104 0,1282 0,0974 0,0572 

X4 VK/Závazky 8,4652 7,2344 7,7761 5,5225 6,0521 7,0101 

X5 Tržby/Aktiva 1,2487 1,8181 1,1128 1,3298 1,3925 1,3804 

 Z-skóre 4,9835 6,0143 5,0111 4,6280 4,9413 5,1156 

 Výsledná situace Velmi dobrá 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s. r.o. 

Podle výsledků modelu se korporace STAMEX spol. s r.o. pohybovala po celé 

analyzované období nad minimální hodnotou a to také s dostatečnými rezervami. Situace má 

kolísavý trend a nejúspěšnějších výsledků dosahuje v roce 2012, kdy hodnota stoupla až 

na 6,0143 a v roce 2013, který vykazuje pozitivní hodnotu 5,0111. Naopak nejnižší byla 
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zaznamenána v roce 2014, přičemž byla způsobena vysokými celkovými závazky v porovnání 

s ostatními lety. V průměru tedy Altmanův model dosahuje hodnoty 5,1156 a dá se s jistotou 

říct, že v nejbližších letech sledované korporaci bankrot v žádném případě nehrozí a naznačuje 

také fakt, že se korporace nemusí bát o svou existenci a může naopak očekávat kladné finanční 

výsledky. 

4.5.4 Index IN05 

V následující podkapitole je vypracován index důvěryhodnosti (IN05), který je 

aktualizovanou podobou indexu IN01, přičemž jeho výhoda spočívá ve spojení hlediska 

věřitele i vlastníka. Jedná se o podobný způsob výpočtu jako v případě Altmanova modelu, 

přičemž jeho kladem je lepší vypovídací schopnost, jelikož respektuje české specifické 

podmínky na rozdíl od modelu Altmanova. Jednotlivé ukazatele a jejich výpočty včetně 

výsledků indexu IN05 jsou vyobrazeny v Tab. 4.16. Index IN05 byl vypočten dle rovnice 

(2.31). 

Tab. 4.16 Index IN05 v letech 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

Aktiva celkem/Cizí 

zdroje 
0,4908 0,4700 0,4229 0,4747 0,5594 0,4836 

EBIT/Nákladové úroky - - - 404,20 831,00 247,04 

EBIT/Aktiva celkem -0,1521 0,2227 -0,0104 0,1282 0,0974 0,0572 

Tržby/Aktiva celkem 1,2487 1,8181 1,1128 1,3298 1,3925 1,3804 

Oběžná 

aktiva/Krátkodobé 

závazky 

5,6453 4,8720 6,2500 4,3722 6,1921 5,4663 

Výsledek IN05 0,2303 1,7655 0,8099 17,4114 34,5491 10,9532 

Výsledná situace 

Bankro

tní 

zóna 

Velmi 

dobrá 

Bankro

tní 

zóna 

Velmi 

dobrá 

Velmi 

dobrá 

Velmi 

dobrá 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s. r.o. 

Ze zjištěných hodnot se dostáváme k absolutně jiným výsledkům než hodnoty uvedené 

v Altmanově modelu. Z let 2011 a 2013 vyplývá, že index IN05 se nacházel pod hodnotou 0,9, 

což značí, že korporace netvořila hodnotu a potýkala se s vážnými finančními problémy, a to 

především v roce 2011. K tomuto zápornému výsledku došlo pravděpodobně hospodářskou 

krizí v oboru, která se tak podepsala na neúspěšném výsledku hospodaření běžného období. 

Ve zbylých letech 2012, 2014 a 2015 došlo k totálnímu zvratu a hodnoty se pohybovaly 

nad úroveň 1,66, což vysvětluje vysoce pozitivní finanční situaci, kdy korporace dosahovala 
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ekonomického zisku. V posledních dvou letech se hodnoty vystoupaly výjimečně vysoko, a to 

proto, že nákladové úroky se pohybovala v rozmezí od 2000 – 5000 tisíc Kč. 

V závěrečném usouzení lze říct, že průměrná hodnota dosahovala výše 10,9532, což 

samozřejmě značí pozitivní pásmo a korporace je tak považována za bezrizikovou, 

s nemožností bankrotu v blízké budoucnosti. 

4.5.5 Tafflerův model 

Tento třetí bankrotní model predikuje stav obchodní korporace, zda se ocitá ve finanční 

tísni a tvoří tak společně s předchozími modely větší spolehlivost jejího finálního zhodnocení. 

Výsledné hodnoty tohoto modelu jsou, prostřednictvím čtyř ukazatelů, vypočteny dle rovnice 

(2.32) a uvedeny v Tab. 4.17 pro jednotlivé roky. 

Tab. 4.17 Tafflerův model v letech 2011 - 2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 

X1 EBT/Krátkodobé závazky -1,4475 1,8287 -0,1353 0,9175 0,8814 0,4090 

X2 Oběžná aktiva/Cizí zdroje 5,6453 4,8701 4,4186 4,0141 4,7048 4,7306 

X3 Krátkodobé 

závazky/Aktiva celkem 
0,1057 0,1214 0,8060 0,1408 0,1077 0,2563 

X4 Tržby/Aktiva celkem 1,2487 1,8181 1,1128 1,3298 1,3925 1,3804 

 Výsledek indexu 0,1855 1,9151 0,8258 1,2462 1,3210 1,0987 

 
Výsledná situace 

Bankrotní 

zóna 
Velmi dobrá 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých obchodní korporací STAMEX spol. s. r.o. 

Výsledky indexu byly zjištěny pomocí ukazatelů, jimž byla přisouzena určitá váha, 

přičemž nejvyšší váhu má první ukazatel X1. Dle tohoto modelu lze vidět výsledné hodnoty, 

které se pohybují nad hodnotou 0,3, což svědčí o nízké pravděpodobnosti bankrotu. Vyjma 

prvního roku 2011, ve kterém hodnota ukazatele činí 0,1855, tím se dostala pod hranicí 0,2, a 

tudíž lze konstatovat pravděpodobné riziko bankrotu obchodní korporace STAMEX spol. s r.o. 

v tomto roce. Jak již bylo ale zjištěno z předchozích analýz, negativních výsledků v tomto roce 

je zapříčiněno z důvodu vzniklé ztráty v hodnotě 1 559 tisíc Kč. V ostatních letech se hodnoty 

pohybovaly na velmi pozitivní úrovni, přičemž nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2012, 

ve kterém se výsledný index prudce vystoupal na hodnotu 1,9151 a následně pak v roce 2015 

na hodnotu 1,3210, což svědčí o dobré finanční stránce obchodní korporace. 

Z celkového hlediska a také díky vysoké spolehlivosti tohoto modelu lze usoudit a 

potvrdit, že STAMEX spol. s r.o. je ve velmi dobré finanční kondici bez pravděpodobnosti 
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bankrotu, jelikož průměrná hodnota indexu činí 1,0987 a pohybuje se tak v pásmu nad hodnotou 

0,3, tedy v pásmu s nízkou pravděpodobností bankrotu. 

5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a zhodnotit finanční stav vybrané obchodní 

korporace STAMEX spol. s r.o. prostřednictvím čtyř metod finanční analýzy v letech 2011 - 

2015. V celém průběhu prováděné analýzy vybrané obchodní korporace bylo vycházeno 

ze vstupních informací poskytnutých z výročních zpráv zahrnující rozvahy, výkazy zisku a 

ztráty a přílohy jednotlivých let. 

Rozdělení diplomové práce bylo provedeno na část teoretickou a především část 

praktickou. Teoretická část je zaměřena na definování a charakterizování jednotlivých zdrojů, 

především účetních výkazů nezbytných pro zhotovení finanční analýzy, jenž tvoří součást 

účetních závěrek, a také cílů finanční analýzy. Následně byla pozornost zaměřena na jednotlivé 

postupy metod finanční analýzy. 

Co se týče praktické části, nejprve byla charakterizována obchodní korporace 

prostřednictvím základních údajů, předmětu podnikatelské činnosti a uvedeny účetní 

informace, kterých je v obchodní korporaci využíváno. Nejdůležitějším bodem praktické části 

bylo již samotné provedení finanční analýzy vybrané obchodní korporace. Finanční zhodnocení 

v obchodní korporaci bylo vypracováno nejprve za pomocí horizontální a vertikální analýzy 

účetní rozvahy, dále prostřednictvím analýzy rozdílového ukazatele prezentovaného čistým 

pracovním kapitálem, dále analýzou poměrových ukazatelů a v závěrečné fázi za pomocí 

analýzy soustavy ukazatelů. 

Z provedené horizontální a vertikální analýzy je možno spatřit jisté vazby mezi 

jednotlivými položkami rozvahy a především změny ve vztahu k celkovým aktivům či pasivům 

v čase nebo v rámci položek výkazu, ke kterým docházelo v průběhu analyzovaných let. 

Dlouhodobý majetek v průběhu času mírně kolísal, což bylo zapříčiněno především jeho 

opotřebením, mimo rok 2013, ve kterém byla zakoupena nová budova určena k podnikání, jinak 

v ostatních letech tedy opotřebením klesal. Na rostoucím objemu celkových aktiv měla 

nejpodstatnější vliv oběžná aktiva zastoupená především peněžními prostředky na bankovních 

účtech a následně krátkodobými pohledávkami, kromě roku 2013, ve kterém nastal pokles 

peněz na účtech i v pokladně. Tento výdej finančního obnosu nastal především z důvodu 
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pořízení již zmíněné nové podnikatelské budovy, čímž tedy vzrostla výše dlouhodobého 

majetku. 

Při aplikaci analýzy výkazu zisku a ztráty byl zjištěn průběh změn položek nákladů a 

výnosů během jednotlivých let a zároveň jejich podíl na základně celkových tržeb utvořených 

z tržeb z prodeje výrobků a služeb a z prodeje zboží. Například nejzásadnější, až 67,27% vliv 

na objem tržeb měla výkonová spotřeba, především tedy spotřeba materiálu a energie a osobní 

náklady tvořené výhradně z nákladů na vyplacené mzdy zaměstnancům. 

Dále bylo z těchto analýz zjištěno financování obchodní korporace převážně z vlastních 

zdrojů podílejících se v rozmezí od 84,67 % do 89,43 % v průběhu sledovaných let. Cizí zdroje 

kolísaly opačným způsobem a v posledních dvou letech vykazovaly nejvyššího trendu 

způsobeného zvýšením krátkodobých závazků a v neposlední řadě pořízením a čerpáním 

dlouhodobého úvěru. V předchozích letech 2011 a 2012 dlouhodobé úvěry byly, dle korporační 

politiky, na nulové úrovni, z čehož vyplývá, že v roce 2013 došlo k 100 % vzestupu 

dlouhodobých závazků. 

Záporným podílem na vlastním kapitálu se potýkal výsledek hospodaření běžného 

účetního období v letech 2011 a 2013. Největší ztráty ve výši 1 159 tisíc Kč obchodní korporace 

vykazovala v roce 2011, naopak nejzásadnějšího úspěchu v hodnotě 2 580 tisíc Kč však docílila 

v příštím roce 2012. Kumulací nerozdělených hospodářských zisků minulých let byla obchodní 

korporace dostatečně schopna pokrýt vzniklé hospodářské ztráty z podnikání v letech 2011 a 

2013. Ze zjištěných informací a plánu obchodní korporace by měl pozitivní trend setrvávat 

i v blízké budoucnosti a nemělo by tak docházet k finančním problémům. 

Z analýzy rozdílových ukazatelů byly vyčísleny hodnoty čistého pracovního kapitálu 

poukazující na fakt, že vybraná obchodní korporace se nepotýká s žádnými problémy skrz krytí 

krátkodobých závazků za pomocí krátkodobých aktiv. 

Na základě poměrové analýzy lze konstatovat, že obchodní korporace vykazuje vysokou 

likviditu, jelikož vytváří zásoby v minimální výši, a zároveň velmi nízkou 12,72% zadluženost. 

Zadluženost byla ovšem na nízké úrovni, protože obchodní korporace nevykazovala žádné 

dlouhodobé úvěry do konce roku 2012, v dalším roce byl obchodní korporaci dlouhodobý úvěr 

poskytnut a čerpán, přičemž nákladové úroky byly v zanedbatelné výši. V případě analýzy 

ukazatele aktivity bylo zjištěno efektivního využití majetku. Rostoucí obrat celkových aktiv 

vykazoval pozitivní jev a také pozitivní klesající trend v případě doby obratu, vyjma roku 2013, 

ve kterém obchodní korporace vykazovala ztrátu, a zároveň také došlo ke snížení zůstatků 
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na bankovních účtech. Vázanost kapitálu v zásobách vykazovala nejnižších hodnot ze všech 

ukazatelů aktivity, tudíž obchodní korporace nedržela nadbytečné množství zásob na skladě. 

Naopak doba obratu pohledávek v průměrném důsledku trvala 37 dnů a byla tedy delší než 

doba obratu závazků s dobou 34 dnů, přičemž by tomu mělo být opačně. Ze zmíněného lze 

vyvodit, že obchodní korporace poskytuje svým odběratelům delší dodavatelský úvěr, než sama 

obdrží. Rentabilitou bylo zjištěno, že v roce 2011 a 2013 nebyla aktiva správně využita, jelikož 

byla evidována záporná hodnota rentability aktiv (ROA), každopádně v roce 2012 byla 

obchodní korporace naopak velice úspěšná a jedna Kč ji přinesla 22,27% výše zisku. Průměrný 

podíl tržeb na jednu Kč však vykazuje 2,14% výši, což je zapříčiněno krizovým obdobím a 

záporným výsledkem hospodaření v letech 2011 a 2013, ve kterých se podnikání obchodní 

korporace považovalo za neúspěšné, a tudíž v závěrečném důsledku vykazovala 

podprůměrného výsledku rentability tržeb (ROS). Ukazatelem rentability dlouhodobých zdrojů 

(ROCE) byly zpracovány výsledky, které vykazují nižší úroveň hodnot než ukazatelem 

rentability celkových aktiv. Nízká úroveň cizích zdrojů spojená s nulovými nákladovými úroky 

a společně s vysokým poměrem vlastního kapitálu k celkovému kapitálu jsou příčinou těchto 

výsledků a pro obchodní korporaci znamenají pravděpodobně generování nižších zisků než by 

mohlo být dosaženo, což svědčí o určité neefektivnosti. 

Poslední část praktické kapitoly se zaobírá provedením analýzy soustav ukazatelů, 

ve které byla zkoumána aplikace pyramidového rozkladu vlastního kapitálu a také bonitní a 

bankrotní model. Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu, zpracován 

za pomocí Du Pontova diagramu, potvrzuje to, co již bylo vyhotoveno ukazateli rentability. 

Tedy, že rentabilita vlastního kapitálu vykazuje proměnlivých hodnot v rámci zkoumaných 

období, nízký trend cizích zdrojů, vysoký poměr vlastního kapitálu a také dosažení mírně 

nižších hodnot než rentabilita celkových aktiv. Z výsledků bylo zároveň zjištěno, že největšího 

vlivu na ukazatele ROE dosahoval obrat aktiv, jehož úroveň byla nejvyšší v roce 2012, zatímco 

ziskovou marží byl ovlivněn minimálně. 

Na základě Kralickova Quick testu bylo zjištěno, že obchodní korporace STAMEX spol. 

s r.o. je z hlediska finančního zdraví považována za poměrně finančně stabilní, doporučované 

hodnoty 3 se v konečném důsledku přiblížila průměrnou známkou 2,85. Celkové hodnocení 

testu bylo negativně ovlivněno zápornými výsledky hospodaření v letech 2011 a 2013, které 

byly vykompenzovány v ostatních letech, především v roce 2012, ve kterém obchodní 

korporace docílila známky 4 ve všech provedených ukazatelích, čímž se v tomto roce také 

ukázala jako nejvíce bonitní. 
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Vývoj Altmanova bankrotního modelu byl v průběhu sledovaných let velmi příznivý a 

vykazoval průměrné hodnoty 5,1156, která je vyšší než obecně doporučovaná úroveň a lze tedy 

s jistotou vyhodnotit pozitivní situaci, která naznačuje fakt, že obchodní korporaci nehrozí 

bankrot a lze tak očekávat její kladnou finanční situaci v blízké budoucnosti. 

Další bankrotní model zastoupený indexem IN05 vykazoval rozdílných hodnot než 

model Altmanův. V rizikových letech 2011 a 2013 se hodnoty indexu IN05 pohybovaly 

pod doporučovanou minimální úrovní 0,9, a to především v roce 2011. K takto negativním 

výsledným hodnotám bylo dospěno z důvodu neúspěšného výsledku hospodaření běžného 

účetního období. Naopak v ostatních letech došlo k naprostému převratu a hodnoty přesáhly 

doporučovanou úroveň, jelikož analyzovaná obchodní korporace byla zisková a úroky 

z dlouhodobého úvěru poskytnutého v polovině sledovaných let se pohybovaly ve velmi 

zanedbatelné výši. Průměrná výsledná hodnota se však pohybovala v kladném pásmu a lze tak 

usoudit stejný závěr jako v případě Altmanova Z-scóre, a tedy, že obchodní korporace 

STAMEX spol. s r.o. je zhodnocena jako bezriziková s nemožností bankrotu v blízkých 

budoucích letech. 

Ke stejnému výslednému zhodnocení došlo také za pomocí Tafflerova bankrotního 

modelu, kterým byla potvrzena nemožnost bankrotu a tudíž i velmi vysoká úroveň finanční 

kondice. Ve všech zkoumaných letech se hodnoty držely v pásmu s nízkou možností bankrotu, 

vyjma rok 2011, ve kterém se hodnota zhoupla pod tuto úroveň a obchodní korporace se tak 

ocitla v pásmu s vysokou možností bankrotu. I přes tento jeden zjištěný negativní výsledek 

modelu se obchodní korporace držela v průměru na výborné finanční pozici. 

Dle mého usouzení se obchodní korporace v průběhu sledovaných let 2011 až 2015 

vyvíjela poměrně úspěšně, vyjma let 2011 a 2013, kdy došlo k vykazované účetní ztrátě. I přes 

vzniklou ztrátu si obchodní korporace poradila a tuto ztrátu pokryla výsledkem hospodaření 

minulých let, který se po celé sledované období pohyboval na velmi kladné úrovni. Jelikož 

STAMEX spol. s r.o. financuje aktiva především svým vlastním kapitálem, jenž zaujímá 

vysoký podíl na celkových pasivech, bylo by vhodné zaměřit se na cizí zdroje a zvýšit tak 

zejména jejich podíl. Z mého usouzení by se zároveň měla zaměřit na snížení oběžných aktiv, 

díky kterým je sice považována za velice likvidní, ale dochází ke zbytečné vázanosti peněžních 

prostředků na bankovních účtech, které nenesou žádný výnos, čímž klesá jejich ziskovost. 

Obchodní korporace by tak pravděpodobně mohla dosáhnout vyšších zisků a tím pádem 

fungovat efektivněji. 
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Seznam zkratek 

CF Cash Flow 

ČPK čistý pracovní kapitál 

DFM dlouhodobý finanční majetek 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

ekv. ekvivalenty 

Obr. Obrázek 

PP peněžní prostředky 

s. strana 

Sb. Sbírka 

SMV samostatně movité věci 

spol. s r. o. společnost s ručením omezeným 

Tab. Tabulka 

ÚO účetní období 

VK vlastní kapitál 

ZK základní kapitál
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