
 

 

  



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

Finanční analýza společnosti v oblasti stavebnictví 

Financial Analysis of the Construction Company 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Radek Šotnar 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Andrea Kolková, Ph.D.  

 

 

Ostrava 2018 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Rád bych poděkovat paní Ing. Andrei Kolkové, Ph.D. za cenné rady, věcné 

připomínky a vstřícnost při konzultacích a vypracování bakalářské práce. 

 



3 

 

Obsah 
1. Úvod .................................................................................................................... 5 

2. Vymezení finanční analýzy ................................................................................. 6 

2.1. Úvod do finanční analýzy ............................................................................ 6 

2.2. Uživatelé finanční analýzy ........................................................................... 6 

2.3. Metody finanční analýzy ............................................................................. 7 

2.4. Zdroje informací pro finanční analýzu ........................................................ 8 

2.4.1. Rozvaha ................................................................................................... 8 

2.4.2. Výkaz zisku a ztráty ................................................................................ 9 

2.4.3. Výkaz cash flow .................................................................................... 10 

2.5. Analýza absolutních ukazatelů .................................................................. 11 

2.5.1. Horizontální analýza ............................................................................. 11 

2.5.2. Vertikální analýza ................................................................................. 11 

2.6. Analýza rozdílových ukazatelů .................................................................. 12 

2.6.1. Čistý pracovní kapitál ............................................................................ 12 

2.7. Analýza poměrových ukazatelů ................................................................. 12 

2.7.1. Ukazatele rentability ............................................................................. 13 

2.7.2. Ukazatele likvidity ................................................................................ 15 

2.7.3. Ukazatele aktivity .................................................................................. 16 

2.7.4. Ukazatele zadluženosti .......................................................................... 17 

2.8. Pyramidové soustavy ukazatelů ................................................................. 18 

2.9. Bankrotní a bonitní modely ....................................................................... 19 

2.10. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty ...................................................... 23 

3. Charakteristika společnosti ............................................................................... 26 

3.1. Základní informace .................................................................................... 26 

4. Finanční analýza ................................................................................................ 27 

4.1. Analýza rozvahy ........................................................................................ 27 



4 

 

4.1.1. Horizontální analýza rozvahy ................................................................ 27 

4.1.2. Vertikální analýza rozvahy .................................................................... 31 

4.2. Analýza výkazu zisku a ztrát ..................................................................... 34 

4.2.1. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ............................................. 34 

4.2.2. Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát ................................................. 35 

4.3. Analýza rozdílových ukazatelů .................................................................. 36 

4.4. Analýza poměrových ukazatelů ................................................................. 37 

4.4.1. Ukazatele rentability ............................................................................. 37 

4.4.2. Ukazatele likvidity ................................................................................ 39 

4.4.3. Ukazatele aktivity .................................................................................. 40 

4.4.4. Ukazatele zadluženosti .......................................................................... 43 

4.5. Pyramidové soustavy ukazatelů ................................................................. 44 

4.6. Bankrotní a bonitní modely ....................................................................... 45 

4.7. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty ...................................................... 47 

5. Doporučení a shrnutí ......................................................................................... 49 

6. Závěr.................................................................................................................. 51 

Seznam literatury ....................................................................................................... 53 

Seznam zkratek .......................................................................................................... 54 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

 

  



5 

 

1. Úvod  

Finanční analýza je nedílnou součástí všech podniků a jejich fungování. Pomocí 

finanční analýzy je zjišťována současná situace uvnitř podniku, ale také dopomáhá s predikcí 

budoucího rozvoje podniku. Nezbytnou podmínkou pro získání správných výsledku 

z finanční analýzy je využití pravdivých vstupních údajů. 

Na základě studia teoretických pramenů je cílem bakalářské práce zpracovat finanční 

analýzu podniku v oblasti stavebnictví v letech 2013 až 2017 a navrhnout opatření ke 

zlepšení finančního postavení. 

První část bakalářské práce je zaměřená na teoretické vymezení finanční analýzy 

a jsou zde popsány vybrané metody a postupy finanční analýzy, s jejichž pomocí je možné 

zjistit finanční situaci podniku. 

V druhé části je uvedena charakteristika sledovaného podniku 1435mm s. r. o. 

a následně 1435mm a. s. Tato část podává základní informace o podniku, jeho historii, 

následný vývoj a současnou situaci. 

Třetí část je zaměřena na praktické zpracování finanční analýzy vybraného podniku 

za použití vybraných metod. V následující kapitole jsou interpretovány zjištěné výsledky 

finanční analýzy a popsány návrhy a doporučení autora. V závěrečné kapitole je poskytnut 

stručný souhrn celé práce. 

Pro účely finanční analýzy v této bakalářské práci bylo použito několik metod. První 

metodou je analýza absolutních ukazatelů, která zahrnuje vertikální a horizontální analýzu. 

Následně analýza rozdílových ukazatelů zahrnující čistý pracovní kapitál. Následuje analýza 

poměrových ukazatelů, kde patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti. 

V neposlední řadě také pyramidová soustava ukazatelů, dále bankrotní a bonitní modely 

a výběr metod uzavírá ukazatel ekonomické přidané hodnoty. 
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2. Vymezení finanční analýzy 

Tato kapitola je zaměřena na teoretická východiska, která slouží pro zpracování 

finanční analýzy. Jsou zde popsány cíle a používané metody pro analýzu podniku. 

2.1. Úvod do finanční analýzy 

Jak uvádí Knápková (2017), finanční analýza je využívána ke komplexnímu 

zhodnocení finanční situace podniku. Pomocí ní je možné odhalit, zda je podnik dostatečně 

ziskový, jestli má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, jestli 

je schopen včas splácet své závazky a mnoho dalších významných skutečností 

Kislingerová (2010) tvrdí, že finanční analýza patří k elementárním dovednostem 

každého manažera, neboť tvoří každodenní součást jeho práce. Závěry a poznatky finanční 

analýzy jsou určeny nejen pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování, 

ale i pro reporting vlastníkům, věřitelům a dalším zájemcům.  

„Finanční analýza přezkoumává minulost i současnost a přináší tak informace o 

výkonnosti podniku a o potenciálních rizicích, které vyplývají z jeho fungování. Zároveň se 

zabývá i dalším vývojem podniku a jeho budoucími kroky. Porovnáním jednotlivých 

ukazatelů v čase a prostoru vzniká hlavní přínos finanční analýzy“ (Vochozka 2011, s. 12) 

2.2. Uživatelé finanční analýzy 

Informace o finančním zdraví podniku nejsou využívány pouze manažery 

a vrcholovým vedením, ale i jinými uživateli, které lze rozdělit na externí a interní.  

Mezi externí uživatele finanční analýzy náleží: stát a jeho orgány, investoři, banky 

a jiní věřitelé, obchodní partneři. 

Jako první do této skupiny patří stát a jeho orgány. Vochozka (2011) uvádí, že stát 

se primárně zaměřuje na kontrolu vykazovaných daní a také využívá informace o podnicích 

pro různé statistické průzkumy, rozdělování finančních výpomocí, kontrolu podniků se státní 

účastí a v neposlední řadě sleduje finanční zdraví těch podniků, kterým byly v rámci veřejné 

soutěže svěřeny státní zakázky.  
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Dále se mezi externí uživatele finanční analýzy řadí investoři. Kislingerová (2010) 

uvádí, že investoři poskytující podniku kapitál, sledují informace o finančním zdraví 

podniku ze dvou důvodů. Prvním důvodem je získání optimálního množství informací pro 

rozhodování o případných investicích v rámci podniku. Především se soustředí na míru 

rizika a výnosu spojených s vloženým kapitálem. Druhým důvodem je získání informací o 

nakládání s podnikovými zdroji, které již manažeři podniku poskytli.  

Další uživatelé jsou banky a jiní věřitelé. Vochozka (2011) tvrdí, že věřitelé používají 

informace z finanční analýzy především pro získání představy o finančním zdraví budoucího 

či existujícího dlužníka. Na základě těchto údajů se věřitelé rozhodují, zda úvěr poskytnou, 

v jaké výši a za jakých podmínek. Dále v úvěrových smlouvách bývá obsažená doložka o 

pravidelném předávání zpráv o finanční situaci podniku.  

Mezi poslední z uvedených externích uživatelů se řadí obchodní partneři. Ti se 

především zaměřují na schopnost podniku hradit své závazky z daných obchodních vztahů, 

a to v krátkodobém a dlouhodobém zájmu. Z hlediska krátkodobého zájmu sledují 

zadluženost, solventnost a likviditu podniku. Z hlediska dlouhodobého, pak sledují stabilitu 

obchodních vztahů.  

Mezi interní uživatele finanční analýzy patří manažeři a zaměstnanci. 

Jak tvrdí Kislingerová (2010), manažeři využívají výstupy finanční analýzy 

především pro operativní a strategické finanční řízení podniku. Z hlediska přístupu 

k informacím mají manažeři optimální předpoklady pro zpracování finanční analýzy, jelikož 

disponují i informacemi, které nejsou veřejně dostupné externím uživatelům. Disponují tedy 

pravdivým obrazem finanční situace podniku a zpravidla jej využívají ke své každodenní 

práci.  

Zaměstnanci podniku mají zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

podniku, ve kterém jsou zaměstnáni. Zejména se jedná o perspektivu a jistotu zaměstnání, o 

možnosti v oblasti mzdové, sociální a další možné výhody poskytované zaměstnavatelem. 

2.3. Metody finanční analýzy 

Pomocí rozvoje matematických, statistických a ekonomických věd je umožněno, aby 

v rámci finanční analýzy vznikla celá řada metod hodnocení finančního zdraví podniku, 
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které je možno s úspěchem aplikovat. Při realizaci finanční analýzy je třeba dbát na 

přiměřenost volby metod analýzy. Volba metody musí brát ohled na několik podmínek.  

Růčková (2015) uvádí, že první podmínkou je účelnost. Účelnost znamená to, že 

finanční analýza musí odpovídat předem zadanému cíli. Interpretace musí být provedena 

citlivě, avšak musí klást důraz na možná rizika, která by z chybného použití analýzy plynula. 

Druhou podmínkou je nákladnost. Na finanční analýzu je nutné, aby byl vynaložen čas a 

kvalifikovaná práce, která s sebou nese celou řadu nákladů, a ty by měly být podmíněny 

přiměřenou návratnosti takto vynaložených nákladů. Třetí podmínkou je spolehlivost. Tato 

podmínka je podmíněna kvalitním využitím všech dostupných dat. Čím spolehlivější budou 

vstupní informace, tím věrohodnější by měli být výsledky plynoucí z finanční analýzy.  

Knápková (2017) tvrdí, že mezi základní metody finanční analýzy patří analýza 

stavových ukazatelů. Tato metoda analyzuje majetkové a finanční struktury. Využívá 

horizontální a vertikální analýzu. Další z metod je analýza tokových ukazatelů, kdy 

pomocí této metody jsou analyzovány výnosy, náklady, zisk a cash flow. Tato metoda také 

využívá horizontální i vertikální analýzu. Následuje analýza rozdílových ukazatelů. U této 

metody je hlavním ukazatelem čistý pracovní kapitál. Další metodou je analýza 

poměrových ukazatelů. Ta se především zaměřuje na analýzu ukazatelů likvidity, 

rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, analýzu 

ukazatelů na bázi cash flow a dalších. Předposlední metodou je analýza soustav ukazatelů, 

tedy metoda umožňující analyzovat vliv dílčích aspektů finanční situace na souhrnný 

ukazatel hodnocení. Jako poslední jsou popsány souhrnné ukazatele hospodaření. Zde je 

užíváno různých bankrotních a bonitních modelů pro souhrnné zhodnocení finančního 

zdraví podniku.  

2.4. Zdroje informací pro finanční analýzu  

„Zpracování finanční analýzy vyžaduje získání dat, jež tvoří východisko pro kvalitní 

zpracování a dosažení relativních výsledků. Základní zdroj dat představují účetní výkazy 

podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o 

změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky.“ (Knápková, 2017, s. 18) 

2.4.1. Rozvaha 

Růčková (2015), uvádí, že rozvaha je základní účetní výkaz, který zachycuje stav 

majetku podniku (aktiv) a zdrojů krytí majetku (pasiv) ve statické podobě k určitému 
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časovému okamžiku. Rozvaha se obvykle sestavuje k poslednímu dni každého účetního 

roku. Platí zde základní bilanční rovnice, která říká, že součet aktiv se rovná součtu pasiv. 

Dluhošová (2010) tvrdí, že majetek podniku neboli aktiva se člení dle jejich funkce a 

s ní spojenou dobou vázaností v reprodukčním cyklu podniku na: 

Stálá aktiva (dlouhodobá fixní), které podnik vlastní a využívá k činnosti 

dlouhodobě, a které se postupně opotřebovávají. Stálá aktiva se následně dělí na hmotná, 

nehmotná a finanční. 

Oběžná aktiva (krátkodobá), které představují tu část majetku, která se spotřebovává 

najednou, případně proces přeměny v peníze nepřesahuje jeden rok. Oběžná aktiva tvoří 

především zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Časové rozlišení aktiv, pro něž je charakteristické, že období jejich vzniku nesouhlasí 

s obdobím, do kterého věcně náleží.  

Zdroje podniku členíme z hlediska vlastnictví, podle kterého se veškeré zdroje 

financování podnikových aktiv člení na: 

Vlastní kapitál, jehož hlavní složkou je základní kapitál, který představuje součet 

všech peněžních a nepeněžních vkladů společníků podniku. Způsob tvorby základního 

kapitálu závisí na právní formě podnikání. Dále je vlastní kapitál složen z kapitálových 

fondů, fondů ze zisku a výsledku hospodaření minulých let.  

Cizí zdroje představují dluh podniku, který musí být v určitém časovém horizontu 

uhrazen. Cizí zdroje se skládají z rezerv, závazků podniku, bankovních úvěrů a výpomoci.  

Časové rozlišení pasiv zahrnují výdaje a výnosy příštích období a dohadné účty.  

2.4.2. Výkaz zisku a ztráty 

Růčková (2015) popisuje, že výkaz zisku a ztráty je využíván jako přehled o výnosech, 

nákladech a výsledku hospodaření za určité období. Na rozdíl od rozvahy, která zachycuje 

aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, výkaz zisku a ztráty se vždy vztahuje 

k určitému časovému intervalu. Struktura výkazu zisku a ztráty zobrazuje několik stupňů 

výsledku hospodaření. Jednotlivé stupně výsledku hospodaření se liší strukturou nákladů a 

výnosů, které zahrnují. 
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Následně Schollerová (2017) popisuje, že při výkonu hlavní činnosti podniku vzniká 

produkt, který je následně dodán a prodán na trhu. Touto cestou podnik realizuje výnos. 

Avšak při tvorbě produktu (výrobku či služby) vzniká spotřeba výrobních faktorů, čímž 

vznikají náklady. 

Výnos značí peněžní vyjádření výsledků hospodaření podniku, přičemž nezáleží na 

tom, jestli byla provedena skutečná peněžní transakce. Náklad značí peněžní vyjádření 

spotřeby podniku, přičemž také nezáleží na tom, jestli skutečně proběhla peněžní transakce.  

Výnosy i náklady se ve výkazu zisku a ztráty člení do dvou podskupin, a to na výnosy 

a náklady z provozní a finanční činnosti. Do roku 2015 byly součástí výkazu zisku a ztráty, 

i výnosy a náklady z mimořádné činnosti, na které je možné narazit ve starších podnikových 

výkazech. 

Co se týče provozní činnosti, jsou zde výnosy a náklady týkající se hlavní činnosti 

podniku, tedy výnosy z prodeje nakoupených a následně prodaných výrobků jiného podniku, 

výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb nebo prodeje dlouhodobého majetku. Jestliže 

od těchto výnosů budou odečteny jednotlivé náklady, tedy spotřebu vynaloženou na získání 

výnosů, bude dosaženo hospodářského výsledku z provozní činnosti podniku. Bude tedy 

dosaženo buď provozního zisku nebo ztráty. K základním provozním nákladům náleží 

náklady na nákup zboží, spotřeba materiálu, energie, mzdy, poplatky a úpravy hodnot 

(odpisy). 

U finančních výnosů a nákladů je jejích vznik spjat s hospodařením kapitálu podniku. 

K finančním výnosům náleží např. výnosy z cenných papírů či výnosové úroky. Při odečtení 

finančních nákladů od těchto finančních výnosů je dosaženo výsledku hospodaření 

z finanční činnosti. 

Při součtu výsledku hospodaření z provozní a finanční činnosti je dosaženo výsledku 

hospodaření před zdaněním, což může být zisk či ztráta. V případu, že tento výsledek 

hospodaření dosáhl kladných hodnot, tak je z něj následně odečtena daň z příjmu, čímž je 

dosaženo výsledku hospodaření za účetní období. 

2.4.3. Výkaz cash flow 

Růčková (2015) tvrdí, že výkaz cash flow slouží k posouzení skutečné finanční situace 

podniku. Je tokovou veličinou, která vyjadřuje rozdíl přítoku a odtoku peněžních prostředků 

za určité období. Podává odpovědi na otázku, kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a 
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k jakým účelům je použil. Za peněžní toky se pokládají přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Mezi peněžní prostředky se řadí peníze 

v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu a peníze na cestě. Do peněžních 

ekvivalentů se zahrnuje krátkodobý likvidní majetek.  

Výkaz cash flow je možné rozdělit na tři základní části, a to na provozní, investiční a 

finanční část. Pro sestavení výkazu je používána přímá a nepřímá metoda. Přímá metoda se 

provádí pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané období. Nepřímá se provádí 

pomocí transformace zisku do pohybu peněžních prostředků. Druhý z jmenovaných je 

nejběžnějším způsobem sestavování.  

2.5. Analýza absolutních ukazatelů 

„Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů (srovnání 

vývoje v časových řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent 

(jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – vertikální 

analýza).“ (Knápková 2017, s. 70) 

2.5.1. Horizontální analýza 

Krauseová (2013) uvádí, že v rámci horizontální analýzy je sledován vývoj zkoumané 

veličiny v čase, obvykle ve vztahu k budoucím a k předcházejícím období. 

Scholleová (2017) tvrdí, že pomocí horizontální analýzy se hledají odpovědi na 

otázku, jak se mění příslušná položka v čase. 

Horizontální analýza je prováděna dvěma základními způsoby. U prvního způsobu je 

sledován relativního růstu hodnoty položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty. U tohoto 

způsobu je poměřována hodnota v období 𝑛 k hodnotě v období minulém (𝑛 − 1); je použita 

podílová analýza. U druhého způsobu je sledován absolutní růst hodnoty položky rozvahy 

nebo výkazu zisku a ztráty, tedy rozdíl položky v období n a 𝑛 − 1; je prováděna rozdílová 

analýza.  

2.5.2. Vertikální analýza 

Krauseová (2013) popisuje, že vertikální analýza se zaměřuje na zkoumání údajů 

jednoho časového období (rok, pololetí atd.)  na základě zkoumání informací z jednoho 

rozměru např. bilance majetku a kapitálu, účtu zisku a ztrát atd. 
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Scholleová (2017) uvádí, že pomocí vertikální analýzy se hledají odpovědi na otázky, 

zda se mění při rozvoji firmy vzájemné proporce jednotlivých položek a zda je struktura 

majetku, kapitálu i tvorby zisku konzistentní, nebo dochází k nějakému vývoji. 

Vertikální analýza má za cíl určit podíl jednotlivých majetkových složek na celkových 

aktivech, dále podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech a podíl 

jednotlivých položek výsledovky na tržbách.  

2.6. Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele jsou využívány k analýze a řízení finanční situace podniku se 

zaměřením na jeho likviditu. 

2.6.1. Čistý pracovní kapitál 

Knápková (2017) popisuje, že čistý pracovní kapitál patří k nejvýznamnějším 

rozdílovým ukazatelům. Je označován také jako provozní kapitál. Čistý pracovní kapitál je 

definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má významný 

vliv na platební schopnost podniku.  

„Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která se během roku 

přemění v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být 

použita k uskutečnění podnikových záměrů. Představuje tedy část oběžného majetku, která 

je finančně kryta dlouhodobými zdroji.“ (Dluhošová, 2010, str. 85) 

Čistý pracovní kapitál je dán vztahem:  

 Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
(2.1)  

nebo podrobnějším vztahem: 

 Č𝑃𝐾 = 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 + 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑝.  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
(2.2)  

2.7. Analýza poměrových ukazatelů 

Jak uvádí Růčková (2015), poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným 

rozborovým postupem k účetním výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných 

úrovní analýz. Nejpravděpodobněji je to dáno tím, že analýza poměrovými ukazateli vychází 

z údajů ze základních účetních výkazů. Využívá tedy veřejně dostupné informace, ke kterým 

má přístup také externí finanční analytik. Poměrové ukazatele tedy dávají do poměru jednu 
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nebo několik účetních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich 

skupině. V praktické části budou použity vybrané ukazatele rentability, likvidity, aktivity a 

zadluženosti. 

2.7.1. Ukazatele rentability 

Růčková (2015) pokládá rentabilitu neboli výnosnost vloženého kapitálu, jakožto 

měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu. 

Kalouda (2017) tvrdí, že pod pojmem rentabilita se uvažuje výnosnost vloženého 

kapitálu, a to v různých variantách. Toto tvrzení se uvádí spíše pro inspiraci, jelikož v praxi 

jsou definice rentability konstruovány podle konkrétních potřeb podniku. 

U ukazatelů rentability vycházíme především ze dvou základních účetních ukazatelů, 

a to z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Přičemž Růčková (2015) klade důraz především na 

výkaz zisku a ztráty, neboť v některých pramenech bývá rentabilita zaměňována za výraz 

„ziskovost“. 

Pro výpočet rentability se v čitateli vyskytuje vždy položka odpovídající výsledku 

hospodaření a do jmenovatele je dosazen druh kapitálu, nebo tržby. Ukazatele tedy slouží 

k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti, a proto budou hlavně zajímat akcionáře a 

potenciální investory. Za normálních ekonomických podmínek by tyto ukazatele měli mít 

v časové řadě rostoucí tendenci. V opačném případě by pokles ukazatelů neměl být větší než 

je obecný pokles ekonomiky. 

U finanční analýzy jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které jsou zobrazeny ve 

výkazu zisku a ztráty. První je zohledněn EBIT neboli zisk před odečtením úroků a daní. 

Dále EAT tedy zisk po zdanění nebo čistý zisk, zde se jedná o část zisku, kterou můžeme 

rozdělit na zisk k rozdělení a zisk nerozdělený. Poslední kategorií je EBT čili zisk před 

zdaněním. Zde se jedná o provozní zisk již snížený nebo zvýšený o finanční výsledek 

hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně. 

Mezi ukazatele rentability patří rentabilita aktiv (ROA), rentabilita celkového 

investovaného kapitálu (ROCE), rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita tržeb 

(ROS). 
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Jak uvádí Růčková (2015), rentabilita aktiv (ROA) odráží celkovou výnosnost 

kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. Ukazatel 

hodnotí výnosnost celkového vloženého kapitálu a rovněž je používán pro měření souhrnné 

efektivnosti. 

 
𝑅𝑂𝐴 =  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(2.3)  

Růčková (2015) popisuje, že ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu 

(ROCE) vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv podniku financovaných vlastním i cizím 

dlouhodobým kapitálem. Dále ukazatel ROCE komplexně vyjadřuje efektivnost 

hospodaření podniku. 

 
𝑅𝑂𝐶𝐸 =  

𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 

(2.4)  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

akcionáři nebo vlastníky podniku. Jak tvrdí Růčková (2015), jedná se o ukazatel, díky 

kterému mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou 

odpovídající riziku investice. Dále tvrdí, že růst ukazatele ROE může znamenat např. 

zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě, anebo pokles 

úročení cizího kapitálu.  

 
𝑅𝑂𝐸 =  

𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(2.5)  

Růčková (2015) uvádí, že ukazatel rentabilita tržeb (ROS) je někdy v praxi označován za 

ziskové rozpětí a slouží k vyjádření ziskové marže. Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat 

zisku při dané úrovni tržeb neboli kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb.  

Dluhošová (2010) tvrdí, že nízká úroveň ukazatele ROS značí chybné řízení podniku, střední 

úroveň značí dobrou práci managementu podniku a dobré jméno podniku na trhu, vysoká 

úroveň značí nadprůměrnou úroveň firmy. Ukazatel je používán hlavně pro mezipodnikové 

srovnání a srovnání v čase. 

 
𝑅𝑂𝑆 =  

𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

(2.6)  
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2.7.2. Ukazatele likvidity 

Dluhošová (2010) tvrdí, že likvidita znamená obecnou schopnost podniku hradit své 

závazky, tedy získat dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. Závisí na 

schopnosti podniku inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky a zda v případě 

potřeby je podnik schopen prodat své zásoby. 

Růčková (2015) uvádí, že likvidita podniku je důležitá z hlediska finanční rovnováhy, 

protože jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svých závazkům. Příliš vysoká míra 

likvidity je chápána jako nepříznivý jev pro vlastníky podniku, neboť finanční prostředky 

jsou vázány v aktivech, která nejsou dostatečně zhodnocována. Cílem podniku by mělo být 

nalezení vyvážené likvidity, která zaručí jak dostatečné zhodnocení prostředků, tak i 

schopnost dostát svým závazkům. Likvidita se dělí na okamžitou, pohotovou a běžnou. 

Růčková (2015) uvádí, že okamžitá likvidita, také označována jako likvidita 1. stupně 

představuje nejužší vymezení likvidity. Okamžitá likvidita zahrnuje jen ty nejlikvidnější 

položky z rozvahy, a to např. peníze na běžném účtu a v pokladně, volně obchodovatelné 

cenné papíry a šeky.  

Dluhošová (2010) tvrdí, že okamžitá likvidita je poměrně nestabilní, a proto se využívá 

zejména k dokreslení úrovně likvidity podniku. 

Scholleová (2017) poukazuje, že doporučená hodnota okamžité likvidity by měla být 

v intervalu od 0,2 do 0,5. 

 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(2.7)  

Jak poukazuje Scholleová (2017), tak pro vyjádření pohotové likvidity je od oběžných 

aktiv odečtena jejich nejméně likvidní část, tedy zásoby, které jsou nejobtížněji přeměnitelné 

na peněžní prostředky. Doporučená hodnota pohotové likvidity je v intervalu 1 – 1,5. 

Růčková (2015) uvádí, že pohotová likvidita bývá označována jako likvidita 2. stupně. 

Vyšší hodnota ukazatel je příznivější pro věřitele, ale ne pro vedení podniku, jelikož značný 

objem oběžných aktiv vázaných ve formě pohotových prostředků přináší jen malý nebo 

žádný úrok.  
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(2.8)  

Růčková (2015) tvrdí, že běžná likvidita je uváděna jako likvidita 3. stupně. 

Vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky podniku nebo kolika 

jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Doporučená výše 

ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,5 - 2,5. 

 
𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(2.9)  

2.7.3. Ukazatele aktivity 

Růčková (2015) uvádí, že ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat 

investované finanční prostředky a také prozkoumávají vázanost jednotlivých složek kapitálu 

v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek 

zdrojů či aktiv nebo dobu obratu. Rozbor ukazatelů slouží především k hledání odpovědi na 

otázku, jak je hospodařeno s aktivy a s jejich jednotlivými složkami a jaký vliv má toto 

hospodaření na výnosnost a likviditu. 

Mezi ukazatele aktivity se řadí: obrat celkových aktiv, doba obratu aktiv, doba obratu 

zásob, obrat zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. 

Dluhošová (2010) tvrdí, že ukazatel obratu celkových aktiv měří intenzitu využití 

celkového majetku a je běžně používán pro mezipodnikové srovnání. Růst ukazatele značí 

efektivnější využívání majetku podniku. 

Scholleová (2017) poukazuje, že tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva 

obrátí za rok. Hodnota ukazatele by měla být větší nebo rovna 1.  

 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(2.10)  

Dluhošová (2010) tvrdí, že ukazatel doba obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouhý 

časový úsek (dny) dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Jako pozitivní 

výsledek se pokládá, co nejkratší doba obratu, hodnota je určena obratem fixního a 

pracovního kapitálu. S růstem podílu fixních aktiv roste hodnota ukazatele a ukazatel je také 

ovlivněn dynamikou tržeb. 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

(2.11)  

Růčková (2015) tvrdí, že ukazatel doby obratu zásob značí, jak dlouho jsou oběžná 

aktiva vázána ve formě zásob. 

Dluhošová (2010) uvádí, že ukazatel vyjadřuje úroveň běžného provozního řízení. 

Dále je žádoucí udržovat dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. 

Kalouda (2017) poukazuje, že výsledek vyjadřuje, kolik dní je třeba prodávat, aby se 

zásoby zaplatily. 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 (𝑑𝑛𝑦) =  

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

(2.12)  

Scholleová (2017) popisuje, že výsledná hodnota ukazatele obratu zásob udává, 

kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku, následně k prodeji 

hotových výrobků až k opětovnému nákupu zásob. 

 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

(2.13)  

Dluhošová (2010) tvrdí, že ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o strategii 

řízení pohledávek a značí, za jak dlouho jsou v průměru placeny faktury. Jestliže ukazatel 

trvale překračuje doby splatnosti, je nezbytné prozkoumat platební kázeň odběratelů. 

Ukazatel je důležitý pro plánování peněžních toků. 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 (𝑑𝑛𝑦) =  

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

(2.14)  

Růčková (2015) popisuje, že ukazatel doba obratu závazků značí, za jak dlouho jsou 

uhrazeny závazky firmy. Obecně by doba obratu závazků měla být delší než doba obratu 

pohledávek, jinak by mohla být narušena finanční rovnováha v podniku. 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů (𝑑𝑛𝑦) =  

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

(2.15)  

2.7.4. Ukazatele zadluženosti 

Růčková (2015) uvádí, že zadluženost znamená, že podnik ke své činnosti používá 

cizí zdroje neboli dluh. Používání pouze vlastního kapitálu je spojeno se snížením celkové 
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výnosnosti vloženého kapitálu. Naproti tomu používání pouze cizích zdrojů by bylo velmi 

obtížné a tuto situaci zákon ani nepřipouští, jelikož zákon vyžaduje určitou výši vlastního 

kapitálu. 

Mezi uvedené ukazatele zadluženosti patří celková zadluženost (Debt ratio) a 

koeficient samofinancování (Equity ratio). 

„Podstatou analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem – hovoříme o kapitálové struktuře.“ (Růčková 2015, str. 64) 

Růčková (2015) uvádí, že ukazatel celková zadluženost (Debt ratio) vyjadřuje poměr 

celkových závazků k celkovým aktivům. Zde platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím 

vyšší je riziko pro věřitele. Avšak je nutné jej posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností 

podniku a v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. 

 
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(2.16)  

Růčková (2015) tvrdí, že koeficient samofinancování (Equity ratio) dává v poměr 

vlastní kapitál k celkovým aktivům a slouží jako doplňkový ukazatel k ukazateli celkové 

zadluženosti. Součet těchto dvou ukazatelů by měl být přibližně 1. Rozdíl v tomto součtu 

může nastat při nezapočtení ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů. Koeficient 

samofinancováni je pokládán za jeden z nejvýznamnějších poměrových ukazatelů 

zadluženosti pro hodnocení celkové finanční situace podniku, jelikož zobrazuje proporci, ve 

které jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. 

 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(2.17)  

Dluhošová (2010) o těchto ukazatelích tvrdí, že akceptovatelná zadluženost vlastního 

kapitálu záleží na etapě vývoje firmy a postoji vlastníků k riziku.  

2.8. Pyramidové soustavy ukazatelů 

„Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají aditivní nebo multiplikativní metodou 

vrcholový ukazatel.“ (Růčková, 2015, s. 76) 

Růčková (2015) poukazuje, že cílem pyramidových soustav je popsání vzájemné 

závislosti jednotlivých ukazatelů a analýza složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. 
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Nejznámější pyramidový rozklad se nazývá Du Pontův rozklad, který je zaměřen na rozklad 

rentability vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek vstupujících do tohoto 

ukazatele. 

Pro analýzu rentability vlastního kapitálu (ROE), lze využít tento rozklad, 

 
ROE =  

𝐸𝐴𝑇

𝐸
=

𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
∙

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
∙

𝑇

𝐴
∙

𝐴

𝐸
 

(2.18)  

kde 
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
 znamená daňovou redukci zisku, 

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
  úrokovou redukci zisku, 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
 provozní 

rentabilitu, 
𝑇

𝐴
 obrat aktiv a 

𝐴

𝐸
 značí finanční páku. 

Dluhošová (2010) tvrdí, že na vývoji ukazatele ROE se podílí, jak velká část ze zisku 

je odčerpána splněním daňové povinnosti, splacením úrokového břemene, které je spojené 

se stupněm zadluženosti podniku. Následuje rentabilita tržeb a rozklad je uzavírán, jak 

produktivně podnik využívá svůj majetek.  

2.9. Bankrotní a bonitní modely 

Jak tvrdí Růčková (2015), tak bankrotní modely dávají uživatelům informace o tom, 

zda je v blízké době podnik ohrožen bankrotem. Vycházejí z faktu, že podnik, který je 

ohrožen bankrotem, už určitý čas před touto událostí vykazuje příznaky, které jsou pro 

bankrot typické. Patří zde především problém s likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu 

a s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.  

Mezi uvedené bankrotní modely patří: Altmanův model, Tafflerův bankrotní model a 

indexy IN (IN99 a IN05). 

Růčková (2015) uvádí, že Altmanův model vychází z propočtu globálních indexů 

neboli indexů celkového hodnocení. Postup výpočtu je určen jako součet hodnot pěti 

běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha, kde největší váhu má 

rentabilita celkového kapitálu. 

Výpočet tohoto modelu závisí na skutečnosti, zda je, anebo není podnik veřejně 

obchodovatelný na burze. 
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Pro podniky veřejně obchodovatelné na burze je možné vyjádřit rovnici tímto 

způsobem: 

 𝑍 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1𝑋5, 
(2.19)  

kde  𝑋1 podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 

 𝑋2 nerozdělený zisk / aktiva, 

 𝑋3 EBIT / aktiva celkem, 

 𝑋4 Vlastní kapitál / cizí zdroje, 

 𝑋5 Tržby / aktiva. 

Interpretace výsledku závisí na tom, do jakého spektra je výsledek zařaditelný. Je-li 

výsledek vyšší než 2,99, tak se podnik řadí do pásma prosperity a jeho finanční situace je 

uspokojivá. Jestliže se výsledek pohybuje v rozmezí od 1,81 – 2,98, tak se podnik nachází 

v pásmu šedé zóny a nelze jednoznačně určit, zda je podnik úspěšný, či má problémy. 

Výsledné hodnoty, které jsou nižší než 1,81 značí výrazné finanční problémy i možnost 

bankrotu.  

Pro podniky, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze, platí vztah: 

 𝑍 = 0,717𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,107𝑋3 + 0,42𝑋4 + 0,998𝑋5 
(2.20)  

Interpretace výsledků je stejná jako u veřejně obchodovatelných podniků, avšak liší se 

hraničními hodnotami, které jsou posunuty o něco níže. Platí zde, že hodnoty nad 2,9 se řadí 

do pásma prosperity. Hodnoty pohybující se mezi 1,2 až 2,9 spadají do pásma šedé zóny a 

hodnoty nižší než 1,2 jsou zařazeny do pásma bankrotu.  

Vochozka (2011) tvrdí, že Tafflerův bankrotní model byl vytvořen v roce 1977 

v reakci na Altmanovu analýzu. Tento index se skládá ze čtyř klíčových poměrových 

ukazatelů, kterým byly přiřazeny patřičné váhy. Tafflerův index má dvě varianty, a to 

původní a modifikovanou. 

V původní variantě je největší váha připisována poměru zisku před úroky a daněmi na 

krátkodobých závazcích firmy. Zbylé tři ukazatele, tedy podíl krátkodobých závazků na 

aktivech, podíl finančního majetku očištěného o krátkodobé závazky na provozních 

nákladech a podíl oběžných aktiv na cizím kapitálu, zaujímají přibližně stejnou váhu. 
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Původní Tafflerův Index je dán vztahem: 

 
𝑇1 = 0,53 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐾𝑍
+ 0,13 ∙

𝑂𝐴

𝐶𝐾
+ 0,18 ∙

𝐾𝑍

𝐴
+ 0,16 ∙

𝐹𝑖𝑛. 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝐾𝑍

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

(2.21)  

Jak si lze povšimnou v tabulce č. 2.1 tak hodnocení podniku se děli pouze na dvě části, 

tedy je zde absence tzv. šedé zóny. Podniky jsou tedy při kladném výsledku bonitní nebo při 

záporném výsledku bankrotní, přičemž kritickou hodnotou je nula. 

Tabulka č. 2.1 Tafflerův model – původní varianta 

Výsledek Hodnocení 

𝑇1 𝜖 (0 ; ∞)  Bonitní podnik 

𝑇1 𝜖 (−∞ ; 0)  Bankrotní podnik 

Zdroj: (Vochozka, 2011 s. 101) 

Modifikovaná verze tohoto modelu se liší v posledním ukazateli, kde místo podílu 

finančního majetku očištěného o krátkodobé závazky na provozních nákladech je ukazatel 

podílu tržeb na aktivech. 

Modifikovaná verze je daná vztahem: 

𝑇2 = 0,53 ∙
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐾𝑍
+ 0,13 ∙

𝑂𝐴

𝐶𝑍
+ 0,18 ∙

𝐾𝑍

𝐴
+ 0,16 ∙

𝑇

𝐴
 

(2.22)  

Pozměnění posledního poměrového ukazatele měla za následek změnu hranice 

intervalů pro hodnocení podniku. Když je hodnota ukazatele vyšší než 0,3, tak je podnik 

označen za bonitní. Jestliže se výsledná hodnota pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,3, tak se podnik 

řadí do šedé zóny. Při hodnotě nižší než 0,2 je podnik označen za bankrotní. 

Dle Růčkové (2015), je primárním cílem modelů IN vyhodnotit finanční zdraví 

českých firem v českém prostředí. Jedná se o výsledek analýzy 24 podstatných matematicko-

statistických modelů podnikového hodnocení a souhrn praktických zkušeností z analýz více 

než jednoho tisíce českých firem. 

Model IN je vyjádřen rovnicí, která obsahuje poměrové ukazatele zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity. Každý z těchto ukazatelů má přiřazenou váhu, která je 

váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. To značí, že tento model přihlíží ke 

specifikům jednotlivých odvětví. 
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V této práci budou řešeny indexy IN99 a IN05. 

Index IN99 neboli model věřitelský, respektuje fakt, že z hlediska investorského není 

primární obor podnikání, ale schopnost nakládat se svěřenými finančními prostředky. Váhy 

jsou zde určeny identicky pro všechny firmy napříč obory podnikání. 

 
𝐼𝑁99 = 0,017 ∙

𝐴

𝐶𝑍
+ 4,573 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,481 ∙

𝑇

𝐴
+ 0,015 ∙

𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵𝑈
, 

(2.23)  

Výsledek se zde dělí do tří pásem. Jestliže je index IN99 vyšší nebo roven 2,07, tak se 

jedná o podnik s dobrým finančním zdravím. Pokud se index IN99 pohybuje v rozmezí od 

0,684 do 2,07, tak se jedná o podnik s potenciálními problémy a když je index IN99 nižší 

nebo roven 0,684, tak se podnik vyznačuje projevem finanční neduživost. 

Jak tvrdí Kalouda (2017), model IN05 vznikl aktualizací indexu IN01. Schollerová 

(2017) tvrdí, že index IN05 byl vytvořen s ohledem na české podmínky a přijímá i hledisko 

vlastníka. 

Model IN05 je dán tímto vztahem: 

 
𝐼𝑁05 = 0,13 ∙

𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑈
+ 3,97 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,21 ∙

𝑇

𝐴
+ 0,09 ∙

𝑂𝐴

𝐾𝑍
, 

(2.24)  

kde A aktiva, 

 CZ cizí zdroje, 

 U nákladové úroky, 

 T tržby, 

 OA oběžná aktiva, 

 KZ krátkodobé závazky. 

Schollerová (2017) dále tvrdí, že při výpočtu tohoto ukazatele může dojít k problému, 

jestliže je podnik nezadlužen nebo zadlužen velmi málo. V tomto případě se doporučuje 

omezit hodnotu ukazatele 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑈
 na hodnotu ve výši 9. 

Výsledky tohoto ukazatele se dělí do tří pásem. Jestliže je index IN05 vyšší než 1,6, 

tak se jedná o podnik, který tvoří hodnotu. Pokud se index IN05 pohybuje v intervalu 0,9-

1,6, pak se jedná o podnik v pásmu šedé zóny. Jestliže jsou hodnoty indexu IN nižší než 0,9, 

znamená to, že podnik spěje k bankrotu. 
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Bonitní modely mají za úkol stanovit pomocí bodového ohodnocení bonitu podniku. 

Jsou silně závislé na kvalitě zpracování databáze poměrových ukazatelů v odvětvové 

skupině srovnávaných firem. 

Jak tvrdí Vochozka (2011), Index bonity je využíván především ve středoevropských 

zemích, hlavně v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Tento ukazatel je složen ze šesti 

účetních ukazatelů, kdy největší váhu ve vzorci zaujímá ukazatel rentability aktiv, tedy podíl 

zisku na celkových aktivech podniku. Následuje podíl zisku na výnosech podniku. Zbylým 

ukazatelům byly přiřazeny váhy výrazně nižší. 

Index bonity je dán vztahem: 

 
𝐼𝐵 = 1,5 ∙

𝐶𝐹

𝐶𝑍
+ 0,08 ∙

𝐴

𝐶𝑍
+ 10 ∙

𝐸𝐵𝑇

𝐴
+ 5 ∙

𝐸𝐵𝑇

𝐴
+ 0,3 ∙

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇
+ 0,1 ∙

𝑇

𝐴
 

(2.25)  

Dále Vochozka (2011) uvádí, že index bonity rozděluje podniky na bankrotní a 

bonitní. Záporné výsledné hodnoty značí, že podnik je ohrožen bankrotem, zatímco kladný 

výsledek značí podnik bonitní. 

Podrobnější hodnocení situace firmy je uvedena v tabulce č. 2.2 

Tabulka č. 2.2 Hodnocení Indexu bonity 

IB ≥ 1 = dobrá IB ≥ 2 = velmi dobrá IB ≥ 3 = extrémně dobrá 

IB ≤ 0 = špatná IB ≤ -1 = velmi špatná IB ≤ -2 = extrémně špatná 
Zdroj: (Kalouda 2017 s. 87) 

2.10. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty 

Jak tvrdí Synek (2011), ukazatele přidané hodnoty byly vytvořeny americkými 

ekonomy v první polovině 90. let 20. století a řadí se zde ukazatel MVA a EVA. První ze 

zmíněných, tedy ukazatel MVA se dá použít pouze u podniků, jejichž akcie se obchodují na 

burze. Tato podmínka značí, že tento ukazatel je z hlediska sledovaného podniku 

nepoužitelný. Zatímco využití druhého zmíněného ukazatele, tedy EVA je obecné. 

Sedláček (2011) uvádí, že model ekonomické přidané hodnoty (EVA) je založen na 

ekonomickém zisku, který oproti účetního zisku zahrnuje přebytek výnosů, zůstávající 

podniku po zaplacení služeb výrobních faktorů, a to jak cizího, tak vlastního kapitálu. Jedná 

se o hodnotu, jež byla přidána hospodářskou činností podniku nad úroveň nákladu kapitálu 

vázaného k jejím aktivům. Náklad kapitálu značí míru výnosů akceptovatelnou investory, 

tedy věřiteli a vlastníky. 
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Ukazatel je dán následujícím vztahem: 

 𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 · 𝐶, 
(2.26)  

nebo, 

 𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) · 𝐶, 
(2.27)  

kde EVA  ekonomická přidaná hodnota, 

 NOPAT  čistý provozní zisk za sledované období, 

 WACC  vážený průměr nákladů na kapitál, 

 C  investovaný kapitál ve firmě, 

 ROIC  výnosnost investovaného kapitálu (NOPAT/C). 

Čistý provozní zisk za sledované období (NOPAT) je dán následujícím vztahem: 

 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻/(1 − 0,19) 
(2.28)  

Vážený průměr na kapitál (WACC) je dán vztahem: 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑁𝐶𝐾 ·
𝐷

𝐶
+ 𝑟𝑒 ·

𝐸

𝐶
, 

(2.29)  

kde  𝑁𝐶𝐾 náklady na cizí kapitál, 

 D cizí zdroje, 

 C celkový kapitál, 

 𝑟𝑒 náklady na vlastní kapitál, 

 E vlastní kapitál. 

Náklady na cizí kapitál jsou dány vztahem: 

 𝑁𝐶𝐾 = 𝑖 · (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎), 
(2.30)  

kde  i úroková sazby cizích zdrojů. 

Podnik vytváří hodnotu pro vlastníky, když je ukazatel EVA > 0, nebo když je čistý 

provozní zisk větší než náklady kapitálu. Jestliže čistý provozní zisk podniku je roven 

minimálnímu výnosu požadovaného vlastníky (EVA = 0), tak podnik nevytváří přidanou 

hodnotu. Z hlediska účetního zisku se podnik bude jevit jako ziskový, ale ve skutečnosti 

bude ničit hodnotu, např. jestliže podnik vyprodukuje čistý provozní zisk, ale bude menší 

než výnosy očekávané vlastníky, potom vlastníci ztratili v porovnání s výnosy dosažitelnými 

na kapitálovém trhu při srovnatelném riziku. 
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Tato podmínka plyne z upravené rovnice pro výpočet EVA: 

 𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐸 − 𝑟𝑒) · 𝑉𝐾 
(2.31)  

Pokud má ekonomická přidaná hodnota podniku růst, pak výnosnost vlastního kapitálu 

(ROE) musí být vyšší než alternativní náklad tohoto kapitálu (𝑟𝑒), tedy požadovanou 

výnosnost při srovnatelném riziku. 

Klasifikace podniků je rozdělená do 4 skupin: 

Tabulka č. 2.3 Klasifikace podniků dle ukazatele EVA 

Sk. Třídící znak Slovní charakteristika 

1. ROE > 𝑟𝑒  podniky tvořící hodnotu 

2. 𝑟𝑒  ≥ ROE > 𝑟𝑓 netvoří hodnotu, ale ROE převyšuje bezrizikovou sazbu rf 

3. 𝑟𝑓 ≥ ROE > 0 netvoří hodnotu, ale dosahují kladné ROE 

4. ROE ≤ 0 ztrátové podniky, výnosnost VK je záporná 
Zdroj: (Sedláček 2011 s. 116) 

Předností tohoto ukazatele je, že dává managementu reálnější informace o výkonnosti 

firmy a také jej motivuje k rozhodování, které vede k růstu tržní hodnoty podniku. Zájem 

managementu na růstu přidané hodnoty je také zájmem vlastníků podniku. Tedy ukazatel 

přispívá k odstranění konfliktu zájmů mezi těmito zainteresovanými skupinami.  
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3. Charakteristika společnosti 

V této kapitole jsou uvedeny základní informace o podniku 1435mm s. r. o., který se 

následně transformoval na 1435mm a. s. 

3.1. Základní informace 

Podnik 1435mm s. r. o. byl založen v roce 2005 se sídlem v Ostravě, 

v Moravskoslezském kraji České republiky. V roce 2013 došlo ke sloučení tohoto podniku 

s 1435mm railway systems, a. s. a vznikl podnik 1435mm a. s. Je nízkonákladovým 

podnikem se zaměřením na obchodní a zprostředkovatelskou činnost, zaměřenou převážně 

na technickou a poradenskou podporu průmyslové železniční dopravy. Činnost směřuje na 

provádění výstavby a odstraňování staveb železničního svršku a spodku. Mezi stěžejní 

zákazníky patří provozovatelé průmyslových a důlních železničních drah – např. Třinecké 

železárny a. s., ArcelorMittal Ostrava a. s., ArcelorMittal Frýdek-Místek a. s. a Slovnaft, a. 

s. 

Předmět podnikání:  

- Výroba, obchod služby, 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- Obráběčství, 

- Zámečnictví, nástrojářství, 

- Opravy ostatních dopravních prostředků, 

- Hostinská činnost, 

- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

Podnik je významným akcionářem slovenské akciové společnosti Polarek a. s., která 

se zabývá totožnými činnostmi na Slovenském trhu, a to hlavně pro podniky Slovnaft a. s., 

VW Slovakia a. s., Opravny železničních vozů Trnava atd. V tomto podniku drží 1435mm 

a. s. 40 % akciový podíl. 

V souvislosti s diverzifikací činností došlo v květnu 2016 k založení 2 dceřiných 

podniků – Příčná Offices s. r. o. a Příčná Apartments s. r. o. a následnému nákupu 2 

nemovitostí v katastru města Havířov. Od 1. 1. 2016 podnik také provozuje hostinskou 

činnost a hotelnictví – Jaškovská krčma Těrlicko. 
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4. Finanční analýza 

V této kapitole jsou aplikovány metody finanční analýzy, které byly uvedeny v druhé 

kapitole této práce. Údaje pro vypracování jednotlivých ukazatelů vycházejí z interních dat 

podniku 1435mm s. r. o., následně z podniku 1435mm a. s. v období od roku 2013 až do 

roku 2017. 

4.1. Analýza rozvahy 

Jako první byla provedena analýza rozvahy, tedy majetkové struktury sledovaného 

podniku za jednotlivé roky. 

4.1.1. Horizontální analýza rozvahy 

Grafy č. 4.1 a 4.2, které jsou zachyceny v této kapitole, vycházejí z údajů uvedených 

v příloze č. 2. 

Graf č. 4.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

Z grafu č. 4.1 lze vyčíst, že celková aktiva měla od začátku sledovaného období 

výrazně rostoucí trend, který dosáhl svého vrcholu v roce 2015. Následoval pokles v roce 

2016, který byl vystřídán dalším růstem v roce 2017.  

V období od konce března po konec listopadu roku 2013 zaznamenala celková aktiva 

mírný pokles o 22 tis Kč (- 0,06 %) a dosáhla hodnoty 36 435 tis. Kč. Tento pokles byl 

způsoben snížením časového rozlišení o 149 tis. Kč (- 89,22 %) a snížením dlouhodobého 

majetku o 41 tis. Kč (- 1,90 %). Nejvýraznější změna u dlouhodobého majetku je pokles 

dlouhodobého majetku hmotného, který se snížil o 59 tis. Kč (- 3,09 %). Na druhé straně 

oběžná aktiva zaznamenala navýšení o 168 tis. Kč (+ 0,49 %). Může za to jak nárůst zásob, 

které se zvýšily o 5 682 tis. Kč (+ 683,75 %), tak zvýšení krátkodobých pohledávek o 13 681 
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tis. Kč (+ 157,02 %). Naproti tomu krátkodobý finanční majetek zaznamenal snížení o 

19 195 tis. Kč (- 78,08 %). 

V období transformace podniku na akciovou společnost, tedy konec listopadu až 

začátek prosince, došlo ke zvýšení aktiv o 2 279 tis. Kč (+ 6,25 %). Nejvýznamnějším 

působitelem bylo navýšení oběžných aktiv o 2 165 tis. Kč (+ 6,31 %), konkrétně zvýšení 

krátkodobého finančního majetku o 1 998 tis. Kč (+ 37,08 %).  

V roce 2014 se celková aktiva zvýšila o 380 tis. Kč (+ 0,98 %) a dosáhla hodnoty 

39 094 tis. Kč. Nejvýraznějším činitelem růstu byla oběžná aktiva, která se zvýšila o hodnotu 

421 tis. Kč (+ 1,15 %). U oběžných aktiv došlo ke zvýšení krátkodobého finančního majetku 

o 8 285 tis. Kč (+ 112,17 %). Avšak položky zásoby a krátkodobé pohledávky zaznamenaly 

snížení. Konkrétně zásoby o 3 775 tis. Kč (- 58,78 %) a krátkodobé pohledávky o 4 089 tis. 

Kč (- 18,05 %). 

V roce 2015 dosahovala celková aktiva podniku hodnoty 124 819 tis. Kč, což značí 

růst o 85 725 tis. Kč, tedy 219,28 % oproti roku 2014. Bylo to způsobeno jak navýšením 

dlouhodobého majetku, tak oběžných aktiv. Dlouhodobý majetek byl navýšen o 30 707 tis. 

Kč, tedy o 1 426,24 %. Je třeba zmínit, že tato změna dlouhodobého majetku byla způsobena 

změnou dlouhodobého majetku hmotného, konkrétně o 30 706 tis. Kč. Druhým z činitelů 

této změny, jak je výše zmíněno, byla oběžná aktiva. Oběžná aktiva v tomto období vykázala 

kladnou změnu v hodnotě 54 908 tis. Kč, tedy 148,88 %. Tato změna byla způsobena 

především růstem zásob o 8 078 tis. Kč (+ 305,18 %), dále také růstem krátkodobého 

finančního majetku o 35 166 tis. Kč (+ 224,40 %) a růstem krátkodobých pohledávek o 

10 556 tis. Kč (+ 56,87 %).  

V roce 2016 celková aktiva poklesla oproti roku 2015 o 22 710 tis. Kč, tedy - 18,19 

%. Tato změna byla způsobena výrazným poklesem oběžných aktiv, zatímco dlouhodobý 

majetek vzrostl. Dlouhodobý majetek v roce 2016 se zvýšil o 14 103 tis. Kč, tedy 42,92 %. 

Bylo to zapříčiněno růstem dlouhodobého finančního majetku o 14 458 tis. Kč (+ 5257,45 

%) a poklesem dlouhodobého hmotného majetku o 355 tis. Kč (- 1,09 %). Oběžná aktiva 

zaznamenala pokles o 36 844 tis. Kč (- 40,14 %). Pokles oběžných aktiv nejvíce ovlivnilo 

snížení krátkodobých pohledávek o 23 093 tis. Kč (- 79,31 %) a zásob o 8 017 tis. Kč (- 

74,75 %).  
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Rok 2017 byl obdobný jako rok 2016, jelikož i zde došlo ke zvýšení dlouhodobého 

majetku, zatímco oběžná aktiva se snížila. Celková aktiva vzrostla oproti roku 2016 o 

16 911 tis. Kč (+ 16,56 %). Jak již je zmíněno výše, tak tento růst byl způsoben změnou 

dlouhodobého majetku, který se navýšil o 27 992 tis. Kč (+ 59,60 %). Konkrétně se jedná o 

dlouhodobý finanční majetek, který vzrostl o 27 967 tis. Kč (+ 189,83 %). Zatímco oběžná 

aktiva se snížila o 11 042 tis. Kč (- 20,10 %). Největší podíl této změny nese pokles 

krátkodobého finančního majetku o 20 589 tis. Kč (- 44,60 %), který nedokázal vyvážit ani 

růst krátkodobých pohledávek o 9 682 tis. Kč (+ 160,67 %). 

Graf č. 4.2 Horizontální analýza pasiv 

  
Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

Z grafu č. 4.2 lze vypozorovat, že v období od konce března do konce listopadu 2013 

se celková pasiva snížila o 21 tis. Kč (- 0,06 %). Pokles zaznamenal vlastní kapitál, který 

poklesl o 3 638 tis. Kč (- 11,33 %). Nejvýraznější změny dosáhl hospodářský výsledek 

v běžném účetním období a výsledek hospodaření minulých let. U prvního ze zmíněných 

došlo k nárůstu o 2 276 tis. Kč (+ 28,62 %). Zatímco výsledek hospodaření minulých let se 

snížil o 5 932 tis. Kč. (- 24,95 %). 

V období transformace podniku na akciovou společnost, tedy konec listopadu až 

začátek prosince, došlo ke zvýšení pasiv o 2 278 tis. Kč (+ 6,25 %). Hlavním působitelem 

růstu byl vlastní kapitál, který se zvýšil o 2 532 tis. Kč (+ 8,89 %), což bylo způsobeno 

navýšením základního kapitálu o 2 000 tis. Kč (+ 1000,00 %) a nárůstem výsledku 

hospodaření běžného účetního období o 550 tis. Kč (+ 5,38 %). U cizích zdrojů bylo 

zaznamenáno mírné snížení o hodnotu 176 tis. Kč (- 2,23 %). Zapříčiněno to bylo poklesem 

krátkodobých závazků o 272 tis. Kč (- 3,44 %). Za zmínku také stojí, že podnik vytvořil 

rezervu v hodnotě 96 tis. Kč. 

V roce 2014 se celková pasiva zvýšila o 382 tis. Kč (+ 0,99 %). Vlastní kapitál 

zaznamenal výrazné snížení o 25 553 tis. Kč (- 82,43 %). Zapříčinilo to snížení výsledku 
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hospodaření minulých let o 17 736 tis. Kč (- 99,37 %) a pokles výsledku hospodaření 

běžného účetního období o 7 835 tis. Kč (- 72,69 %). Naopak cizí zdroje zaznamenaly nárůst 

o 25 924 tis. Kč (+ 335,80 %), a to díky růstu krátkodobých závazků o 26 001 tis. Kč (+ 

341,04 %). 

V roce 2015 došlo k výraznému růstu celkových pasiv, a to o 85 724 tis. Kč (+ 219,27 

%). Způsobeno to bylo růstem jak vlastního, tak cizího kapitálu. U vlastního kapitálu, který 

se zvýšil o 29 946 tis. Kč (+ 549,67 %) byla celá tato hodnota pokryta zvýšením výsledkem 

hospodaření běžného účetního období, tedy 29 946 tis. Kč (+ 1017,19 %). Cizí zdroje 

vykázaly růst o hodnotu 55 307 tis. Kč (+ 164,39 %). Růst cizích zdrojů byl způsoben 

především zvýšením krátkodobých závazků o 55 286 tis. Kč (164,42 %).  

Rok 2016 zaznamenal pokles celkových aktiv o hodnotu 22 710 tis. Kč (- 18,19 %). 

Přestože vlastní kapitál vzrostl oproti roku 2015 o 52 698 tis. Kč (+ 148,89 %), tak cizí zdroje 

zaznamenaly výrazný pokles o 75 322 tis. Kč (-84,68 %). Vlastní kapitál byl především 

ovlivněn zvýšením kapitálových fondů o 14 459 tis. Kč (+ 80 327,78 %) a zvýšením 

výsledku hospodaření minulých let o 33 263 tis. Kč (+ 29 699,11 %). Pokles u cizích zdrojů 

byl zapříčiněn zejména snížením krátkodobých závazků o 75 457 tis. Kč (- 84,87 %).  

Celková pasiva v roce 2017 vzrostla oproti roku 2016 o 16 911 tis. Kč (+ 16,56 %). 

Tak jako v roce 2016, tak i v roce 2017 zaznamenal vlastní kapitál zvýšení, zatímco cizí 

zdroje poklesly. Vlastní kapitál vzrostl o 19 814 tis. Kč (+ 22,49 %). Zapříčiněno to bylo 

zvýšením výsledku hospodaření minulých let, a to o 38 240 tis. Kč (+ 114,38 %), zatímco 

výsledek hospodaření běžného účetního období byl nižší než rok předchozí, a to o 21 363 tis 

Kč (- 55,87 %). Na straně cizích zdrojů, které vykázaly pokles o 4 367 tis. Kč (- 33,51 %) 

byl nejvýraznější působitel pokles krátkodobých závazků, a to o 7 072 tis. Kč (- 52,56 %). 
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4.1.2. Vertikální analýza rozvahy 

Grafy č. 4.3 a 4.4, které jsou zachyceny v této kapitole, vycházejí z údajů uvedených 

v příloze č. 3. 

Graf č. 4.3 Vertikální analýza aktiv 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

 

Z grafu č. 4.3 lze zpozorovat, že oběžná aktiva zaujímají, kromě roku 2017 největší 

část celkových aktiv. Další věc, která lze z grafu vyčíst je rostoucí tendence dlouhodobého 

majetku, který od roku 2013, kdy zabíral pouze 5,93 % z celkových aktiv, tak v roce 2017 

to již bylo 62,98 %.  

Jak bylo zmíněno, tak dokonce března v roce 2013 zaujímal dlouhodobý majetek 

pouze 5,93 % z celkových aktiv a největší část zde zabíral dlouhodobý hmotný majetek (5,23 

%) a zbytek patřil dlouhodobému finančnímu majetku (0,7 %). Oběžná aktiva se svými 

93,61 % byla především složena z krátkodobého finančního majetku (67,43 %) a 

krátkodobých pohledávek (23,9 %).  

Následující období, které trvalo do konce listopadu 2013, bylo procentuální rozložení 

dlouhodobého a oběžného majetku obdobné. Za zmínku stojí změna procentuálního 

rozložení u oběžného majetku, kde zásoby (17,88 %) a krátkodobé pohledávky (61,46 %) 

zvýšily svůj podíl, zatímco krátkodobý finanční majetek (14,79 %) zaznamenal snížení 

svého podílu. 

Na začátku prosince 2013 bylo rozložení téměř stejné jako u předcházejícího období. 

Nepatrná změna byla zaznamenána zvýšením podílu krátkodobého finančního majetku 

(19,08 %) a snížení podílu krátkodobých pohledávek (58,51 %). 
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V roce 2014 byl poměr dlouhodobého majetku a oběžných aktiv shodný s rokem 2013. 

Stejná byla i proporce dlouhodobého majetku. Změna byla zaznamenána pouze u oběžných 

aktiv, kdy největší část byla zabrána krátkodobými pohledávkami (47,48 %) a následně 

krátkodobým finančním majetkem (40,09 %).  

V roce 2015 již dlouhodobý majetek zaujímal 26,33 % celkových aktiv a byl z většiny 

tvořen dlouhodobým hmotným majetkem (26,11 %). Oběžná aktiva měla 73,54 % a hlavní 

část patřila krátkodobému finančnímu majetku (40,73 %) a krátkodobým pohledávkám 

(23,33 %).  

Co se týče proporcionality dlouhodobého majetku a oběžných aktiv, byl rok 2016 

téměř vyrovnaný. Dlouhodobý majetek zaujímal 45,99 %. Složen byl z dlouhodobého 

hmotného majetku (31,56 %) a dlouhodobého finančního majetku (14,43 %). Oběžná aktiva 

zaujímala 53,81 % a byla tvořena především krátkodobým finančním majetkem (45,21 %).  

V posledním sledovaném období, tedy v roce 2017 zabíral dlouhodobý majetek již 

62,98 % z celkových aktiv a pouze v tomto roce zabíral dlouhodobý majetek větší část než 

oběžná aktiva. V dlouhodobém majetku již nezaujímal největší část dlouhodobý hmotný 

majetek (27,10 %), ale dlouhodobý finanční majetek (35,89 %). Co se oběžných aktiv týče, 

tak jejich část na oběžných aktivech byla 36,89 % a tvořena byla především krátkodobým 

finančním majetkem (21,49 %) a krátkodobými pohledávkami (13,20 %). 

Graf č. 4.4 Vertikální analýza pasiv 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

Z grafu č. 4.4 lze vyčíst, že v letech 2013, 2016 a 2017 se vlastní kapitál pohyboval 

okolo 80 %, zatímco v roce 2014 to bylo pouhých 13,94 % a v roce 2015 zaujímal vlastní 

kapitál 28,36 %. Tato změna byla způsobena poklesem výsledku hospodaření minulých let 

a nárůstem krátkodobých závazků. 
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V období do března 2013 zaujímal vlastní kapitál 88,07 % a cizí zdroje 11,89 %. U 

vlastního kapitálu zaujímaly největší procentuální podíl výsledek hospodaření minulých let 

(65,23 %) a výsledek hospodaření běžného účetního období (21,82 %). Podíl u cizích zdrojů 

byl celý zabrán krátkodobými závazky (11,89 %). 

V období do konce listopadu 2013 byla zaznamenána mírná změna v procentuálním 

rozložení, kdy vlastní kapitál snížil svůj podíl na 78,14 % a cizí zdroje dosáhly 21,67 %. U 

vlastního kapitálu došlo ke snížení podílu výsledku hospodaření minulých let (48,99 %), 

avšak výsledek hospodaření běžného účetního období svůj podíl zvýšil na 28,07 %. U cizích 

zdrojů došlo k nárůstu podílu krátkodobých závazků na 21,82 %. 

V prosinci roku 2013 bylo procentuální rozložení obdobné jako v období minulém. 

Došlo pouze k mírnému růstu podílu vlastního kapitálu (80,08 %) a snížení podílu cizích 

zdrojů (19,94 %). Za zmínku stojí nárůst podílu základního kapitálu (5,68 %). 

V roce 2014 byla situace velmi rozdílná než v předcházejících obdobích. Vlastní 

kapitál již zaujímal pouze 13,94 % podílu, a to především díky snížení podílu výsledku 

hospodaření minulých let (0,29 %) a snížením podílu výsledku hospodaření běžného 

účetního období (7,53 %). Cizí zdroje naopak zaujímají 86,06 %, především díky 

krátkodobým závazkům, které mají podíl 86,01 %. 

V roce 2015 byl zaznamenán růst podílu vlastního kapitálu (28,36 %), což bylo dáno 

zvýšením podílu výsledku hospodaření běžného účetního období (26,35 %). Cizím zdrojům 

byl připsán 71,26 % podíl, který byl tvořen především krátkodobými závazky (71,23 %) 

V roce 2016 již vlastní kapitál zaujímal 86,27 %, kde největší část podílu opět 

zaujímaly výsledek hospodaření běžného účetního období (37,45 %) a výsled hospodaření 

minulých let (32,69 %). Za zmínku také stojí, že velkou část podílu zajímají kapitálové 

fondy, a to 14,18 %. Cizí zdroje dosáhly 13,35 % podílu a největší část patří krátkodobým 

závazkům (13,18 %). 

V roce 2017 dosáhl vlastní kapitál svého největšího podílu (90,66 %) ze všech 

sledovaných období, a to především díky výsledku hospodaření minulých let (60,17 %). Cizí 

zdroje zaujímají pouze 7,61 % a největší podíl patřil, tak jako ve všech sledovaných 

obdobích, krátkodobým závazkům (5,36 %). 
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4.2. Analýza výkazu zisku a ztrát 

Následujícím výkazem, který je v této bakalářské práci zpracován, je výkaz zisku a 

ztrát. U tohoto výkazu byla provedena horizontální a vertikální analýza. 

4.2.1. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tabulka č. 4.1, která je obsažená v této části vychází z přílohy č. 5. 

Tabulka č. 4.1 Horizontální analýza VZZ 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

  Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní 

Tržby za prodej zboží -448 -99,78 % 886 88600,00 % 3 987 449,49 % 2 291 47,00 % 

Tržby z prodeje výrobků a 
služeb  

-10 168 -20,58 % 82 082 209,22 % -3 602 -2,97 % -29 856 -25,36 % 

Tržby z prodeje DM 0  0  566  -566 
-100,00 

% 

Tržby z prodeje materiálu 0  0  1 037  -1 037 
-100,00 

% 

Výkonová spotřeba 3 015 15,82 % 48 277 218,73 % -7 192 -10,22 % -4 592 -7,27 % 

Osobní náklady -13 026 -49,92 % 1 743 13,34 % -1 688 -11,40 % 1 996 15,21 % 

Provozní výsledek hospodaření -4 287 
-100,30 

% 
36 306 279276,92 % 7 784 21,45 % -27 072 -61,42 % 

Finanční výsledek hospodaření 9 081 183,97 % -11 239 -80,18 % -119 -4,28 % 1 320 49,64 % 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

5 220 65,64 % 19 717 149,68 % 5 350 16,27 % -21 363 -55,87 % 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (VZZ) 

Z tabulky č. 4.1 lze vyčíst, že v období 2013–2014 došlo ke snížení tržeb z prodeje 

výrobků a služeb, které se oproti minulému období snížili o 10 168 tis. Kč (- 20,58 %) a 

dosáhly hodnoty 39 232 tis. Kč. Výkonová spotřeba vzrostla o 3 015 tis. Kč (15,82 %), 

zatímco osobní náklady se snížili o 13 026 tis. Kč (- 49,92 %). Výsledek hospodaření za 

účetní období zaznamenal růst o 5 220 tis. Kč (+ 65,64 %). Tato změna byla zapříčiněna 

nejvyšším finančním výsledkem hospodaření ze všech sledovaných obdobích, tedy 14 017 

tis. Kč. Zatímco provozní výsledek hospodaření v tomto období zaznamenal pokles o 4 281 

tis. Kč (- 100,30 %) a dosáhl hodnoty – 13 tis. Kč. Je třeba zmínit, že pouze v tomto období 

dosáhl provozní výsledek hospodaření záporných hodnot.  

V následujícím sledovaném období, tedy 2014–2015 došlo k výraznému nárůstu tržeb 

z prodeje výrobků a služeb, a to o 82 082 tis. Kč (+ 209,22 %). Také vzrostla výkonová 

spotřeba o 48 277 tis. Kč (+ 218,73 %). Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl nárůst 

o 19 717 tis. Kč (+ 149,68 %). Způsobeno to bylo strmým nárůstem provozního výsledku 

hospodaření, který zaznamenal v tomto období nejvyšší meziroční růst, a to o 36 306 tis. Kč 

(+ 279276,92 %). Naproti tomu finanční výsledek hospodaření zaznamenal snížení o 11 239 

tis. Kč (- 80,18 %). 
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V období 2015–2016 zaznamenaly tržby z prodeje výrobků a služeb mírné snížení o 

3 602 tis. Kč (- 2,97 %), avšak tržby za prodej zboží se zvýšily o 3 987 tis. Kč (+ 449,49 %). 

Za zmínku také stojí, že v tomto období byly zaznamenány tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku v hodnotě 566 tis. Kč a tržby z prodeje materiálu v hodnotě 1 037 tis. Kč. Dále 

v tomto období dosáhl výsledek hospodaření za účetní období dalšího růstu, a to o 5 350 tis. 

Kč (+ 16,27 %) a dosáhl tak nejvyšších hodnoty za sledované období (38 240 tis. Kč). Také 

provozní výsledek hospodaření dosáhl své nejvyšší hodnoty (44 077 tis. Kč), což je růst o 

7 784 tis. Kč (+ 21,45 %). Finanční výsledek hospodaření mírně poklesl o 119 tis. Kč (- 4,28 

%), především díky poklesu výnosů z ostatního dlouhodobého finančního majetku, a to o 

3 237 tis. Kč (- 100 %) 

V posledním sledovaném období došlo k výraznému snížení tržeb z prodeje výrobků 

a služeb o 29 856 tis. Kč (- 25,36 %), zatímco tržby z prodeje zboží zaznamenali další 

zvýšení, a to o 2 291 tis. Kč (+ 47, 00 %). Následně byl zaznamenán pokles výsledku 

hospodaření za účetní období o 21 363 tis. Kč (- 55,87 %), který byl zapříčiněn výrazným 

poklesem provozního výsledku hospodaření o 27 072 tis. Kč (-61,42 %). Naproti tomu 

finanční výsledku hospodaření dosáhl růstu o 1 320 tis. Kč (+ 49,64 %). 

4.2.2. Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tabulky č. 4.2 a 4.3, které jsou zachyceny v této části, vycházejí z přílohy č. 6. 

Tabulka č. 4.2 Vertikální analýza VZZ – tržby 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Tržby za prodej zboží 0,90 % 0,00 % 0,73 % 3,92 % 7,54 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 99,10 % 100,00 % 99,27 % 94,78 % 92,46 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,46 % 0,00 % 

Tržby z prodeje materiálu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,84 % 0,00 % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (VZZ) 

Z tabulky č. 4.2 je zřejmé, že největší podíl výnosů připadá na tržby z prodeje výrobků 

a služeb, což odpovídá předmětu podnikání, avšak tržby z prodeje zboží zvětšují svůj podíl 

na celkových tržbách. Dlouhodobým cílem podniku je z důvodu diverzifikace, zvýšení 

podílu tržeb za prodej zboží na 30 %. 
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Tabulka č. 4.3 Vertikální analýza VZZ – náklady 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Výkonová spotřeba 40,79 % 54,74 % 75,14 % 73,39 % 73,65 % 

Osobní náklady 55,86 % 32,41 % 15,82 % 15,25 % 19,01 % 

Úpravy hodnot DNM a DHM 0,78 % 0,98 % 0,60 % 0,84 % 1,24 % 

Ostatní provozní náklady 0,16 % 1,91 % 0,17 % 0,00 % 0,47 % 

Daně a poplatky 0,03 % 7,37 % 0,05 % 0,15 % 0,13 % 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,00 % 0,00 % 0,19 % 0,14 % 0,05 % 

Ostatní finanční náklady 0,36 % 0,53 % 0,45 % 0,36 % 0,28 % 

Daň z příjmů 2,02 % 2,06 % 7,59 % 9,88 % 5,16 % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (VZZ) 

V tabulce č. 4.3 jsou zachyceny podíly jednotlivých nákladových položek na 

celkových nákladech. Největší část nákladů je tvořena výkonovou spotřebou a osobními 

náklady. Dále si lze z tabulky č. 4.3 povšimnout zvyšujícího se podílu osobních nákladů na 

nákladech celkových, kde z 40,79 % v roce 2013, tak v roce 2017 již výkonová spotřeba 

zaujímala 73,65 %. Svůj podíl osobní náklady zvýšili především na úkor osobních nákladů, 

které od roku 2013, kdy zaujímali 55,86 % podíl, tak v roce 2017 to bylo již 19,01 % 

z celkových nákladů. 

4.3. Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato kapitola je věnována analýze rozdílových ukazatelů a je zde dle vzorce (2.1) 

zhodnocen vývoj ukazatele čistého pracovního kapitálu. Podklady a tabulka s výpočtem 

tohoto ukazatele je zachycena v příloze č. 7. 

Graf č. 4.5 Vývoj ČPK 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

Graf č. 4.5 zobrazuje vývoj čistého pracovního kapitálu v období od roku 2013 do roku 

2017. Z grafu lze vyčíst poměrně proměnlivý vývoj tohoto ukazatele. V prvním sledovaném 

období, tedy rok 2013, dosáhl ČPK hodnoty 29 793 tis. Kč. Následující 2 roky byly 
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poznamenány klesajícím trendem tohoto ukazatele. Tento pokles byl způsoben nárůstem 

krátkodobých závazků, které se v roce 2014 zvýšily o 26 001 tis. Kč (341,04 %), přičemž 

oběžná aktiva vzrostla o pouhých 421 tis. Kč (+ 1,15 %). V roce 2015 se krátkodobé závazky 

zvýšily o 55 286 tis. Kč (+ 164,42 %), avšak i oběžná aktiva zaznamenala v tomto roce 

výrazný růst, a to o 54 908 tis Kč (+ 148,88 %). Růst oběžných aktiv byl tažen především 

nárůstem krátkodobého finančního majetku o 35 166 tis Kč (+ 224,40 %) a krátkodobých 

pohledávek o 10 556 tis. Kč (+56,87 %). V roce 2016 zaznamenal čistý pracovní kapitál své 

největší hodnoty, tedy 41 491 tis. Kč. Způsobil to pokles krátkodobých závazků o 75 457 

tis. Kč (- 84,87 %), zatímco oběžná aktiva zaznamenala pomalejší pokles, a to o 36 844 tis. 

Kč (- 40,14 %). Rok 2017 byl ve znamení mírného poklesu oproti roku předchozímu a 

ukazatel ČPK dosáhl hodnoty 37 521 tis. Kč. V tomto roce zaznamenala oběžná aktiva 

pokles o 11 042 tis. Kč (- 20,10 %) a krátkodobé závazky se snížili o 7 072 tis. Kč (- 52,56 

%). 

4.4. Analýza poměrových ukazatelů 

Mezi v této práci použité poměrové ukazatele se řadí ukazatele rentability, likvidity, 

aktivity a zadluženosti. 

4.4.1. Ukazatele rentability 

U ukazatelů rentability se vychází ze dvou základních účetních ukazatelů, a to 

z výkazu zisku a ztrát a rozvahy. V této kapitole byly vypracovány následující ukazatele 

rentability: rentabilita aktiv, rentabilita celkového investovaného kapitálu, rentabilita 

vlastního kapitálu a rentabilita tržeb. V této kapitole jsou využity vzorce (2.3), (2.4), (2.5), 

(2.6). Podklady a tabulka s výpočtem těchto ukazatelů je zachycena v příloze č. 8. 
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Graf č. 4.6 Ukazatele rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

Z grafu č. 4.6 lze vyčíst, že ukazatel rentability aktiv (ROA) měl do roku 2014 

klesající tendenci, kdy dosáhl také své nejnižší hodnoty, tedy 9,00 %. V období od roku 2014 

do 2016 zaznamenal tendenci rostoucí a v roce 2016 dosáhl svého maxima v hodnotě 45,90 

%, a to především díky nejvyššímu zisku před zdaněním a úroky (EBIT). V roce 2017 tento 

ukazatel dosáhl své druhé nejnižší hodnoty, tedy 17,66 %. 

Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE) zaznamenal vůbec 

nejvyšší hodnoty ze všech ukazatelů rentability. V období od roku 2013 do roku 2015 

ukazatel ROCE měl rostoucí tendenci a v roce 2015 dosáhl nejvyšší hodnoty, tedy (113,35 

%). Bylo to způsobeno druhým nejvyšším ziskem před zdaněním a úroky (EBIT). V tomto 

roce nastal zlom a v roce 2017 již dosáhl svého minima, a to v hodnotě 19,41 %. 

Z grafu č. 4.6 je možné vypozorovat, že ukazatel rentability vlastního kapitálu 

(ROE) zaujímá stejný trend jako ukazatel ROCE. Stejně tak jako ukazatel ROCE, tak i ROE 

dosáhl svého vrcholu v roce 2015 (92,93 %).  

Ukazatel rentability tržeb (ROS) se po celou dobu sledování pohyboval 

v proměnlivém trendu. Nejnižších hodnot dosáhl v roce 2014 (7,5 %), což bylo způsobeno 

nejnižším čistým ziskem (EAT) ze všech sledovaných období, tedy 2 944 tis. Kč. Své 

nejvyšší hodnoty dosáhl již v roce 2016 (30,79 %). Způsobeno to bylo nejvyšším čistým 

ziskem, který dosáhl hodnoty 38 240 tis. Kč. 
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4.4.2. Ukazatele likvidity 

V následující kapitole jsou vypočteny hodnoty běžné, pohotové a okamžité likvidity 

od roku 2013 do roku 2017. K výpočtu byly použity vzorce (2.7), (2.8), (2.9). Podklady a 

tabulka s výpočtem těchto ukazatelů je zachycena v příloze č. 9. 

Graf č. 4.7 Okamžitá likvidita 

  
Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

V grafu č. 4.7 je zaznamenán vývoj okamžité likvidity. Minimální hranice pro 

zajištění likvidity v hodnotě 0,2 podnik dosáhl ve všech sledovaných obdobích. 

Nejvýraznějšího výsledku bylo dosaženo v prvním sledovaném období, tedy v roce 2013, 

kdy ukazatel okamžité likvidity dosáhl hodnoty 5,67. Bylo to způsobeno především nejnižší 

hodnotou krátkodobých závazků, které dosahovaly 4 334 tis. Kč a poměrně vysokým 

krátkodobým finančním majetkem v hodnotě 24 583 tis. Kč. Jestliže Scholleová (2017) 

pokládá za doporučenou hodnotu tohoto ukazatele rozmezí mezi 0,2 – 0,5, tak je možné 

vyčíst, že v tomto intervalu se pohybuje výsledek pouze za rok 2014. V tomto roce měl 

ukazatel hodnotu 0,47. Bylo to způsobeno výrazným zvýšením krátkodobých závazků, a to 

na hodnotu 33 625 tis. Kč a poměrně nízkým krátkodobým finančním majetkem v hodnotě 

15 671 tis. Kč. 

Graf č. 4.8 Pohotová likvidita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

Graf č. 4.8 zobrazuje vývoj pohotové likvidity. Doporučených hodnot, tedy interval 

od 1 do 1,5, bylo dosaženo pouze v roce 2014, kdy pohotová likvidita dosáhla hodnoty 1,02. 

Následující rok dokonce klesla pod tuto úroveň až na hodnotu 0,91, což bylo způsobeno 
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růstem krátkodobých závazků o 163,39 % a zásob o 305,18 %. Nutno dodat, že i oběžná 

aktiva výrazně vzrostla (nejen díky růstu zásob), a to o 148,88 %. Nejvyšší hodnoty tento 

ukazatel dosáhl v roce 2013, kdy hodnota pohotové likvidity byla 7,68. Této hodnoty bylo 

dosaženo díky nejnižší hodnotě jak krátkodobých závazků (4 334 tis. Kč), tak zásob (831 tis. 

Kč) k poměrně vysoké hodnotě oběžných aktiv (34 127 tis. Kč). 

Graf č. 4.9 Běžná likvidita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

V grafu č. 4.9 je zobrazen vývoj běžné likvidity. Výsledné hodnoty podniku se 

nepohybují v doporučených hodnotách a v roce 2015 byla dosažena nejnižší hodnota 1,03. 

Takto nízká hodnota byla způsobena výrazným růstem krátkodobých závazků. Je tedy 

zřejmé, že podnik v tomto roce dokázal stěží pokrýt své krátkodobé závazky svým oběžným 

majetkem. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo, tak jako u předchozích ukazatelů v roce 2013, 

kdy běžná likvidita byla 7,87. Je třeba říci, že příliš vysoká míra likvidity, kterou můžeme 

sledovat u tohoto podniku, nemusí být pro vlastníky vhodná. Peněžní prostředky jsou 

v poměrně velké výši vázány v aktivech, které nepracují na zhodnocování financí.  

4.4.3. Ukazatele aktivity 

V této kapitole jsou vyhodnoceny ukazatele aktivity, o kterých je pojednáváno 

v teoretické části. Pro výpočet byly použity vzorce (2.10), (2.11), (2.12), (2.13), (2,14), 

(2.15). Podklady a tabulka s výpočtem těchto ukazatelů je zachycena v příloze č. 10. 

Tabulka č. 4. 4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 
s. r. o. a. s. 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Obrat celkových aktiv 1,37 0,82 1,00 0,98 1,22 0,80 

Doba obratu aktiv 263,29 440,11 358,72 367,71 295,99 450,92 

Doba obratu zásob 6,00 78,67 24,29 31,60 7,85 8,08 

Obrat zásob 59,99 4,58 14,82 11,39 45,86 44,55 

Doba obratu pohledávek 62,92 270,50 170,33 89,05 17,61 61,36 

Doba obratu závazků 31,30 95,38 308,72 262,05 39,51 25,62 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 
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V tabulce č. 4.4 jsou zobrazeny výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity za 

sledované období. 

Graf č. 4.10 Obrat celkových aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

V grafu č. 4.10 jsou zobrazeny výsledné hodnoty ukazatele obrat celkových aktiv. 

Nejlepších výsledků podnik dosáhl v roce 2013, kdy se jeho aktiva přeměnila na peněžní 

prostředky 1,37×. Následoval klesající trend s korekcí, která nastala v roce 2016, kdy obrat 

celkových aktiv byl 1,22. V roce 2017 bylo dosaženo nejhoršího výsledku, a to 0,8. Příčinou 

tohoto poklesu bylo zvýšení aktiv.  

Graf č. 4.11 Doba obratu aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

Z grafu č. 4.11 lze vyčíst rostoucí tendenci ukazatele doba obratu aktiv. 

Nejpříznivější výsledek byl v roce 2013, kdy doba obratu aktiv byla 264 dnů, zatímco 

nejvyšší hodnoty dosáhl tento ukazatel v roce 2017, kdy dosáhl až 451 dnů. Tento výrazný 

růst byl způsoben, tak jako u obratu celkových aktiv, díky výraznému růstu aktiv. 
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Graf č. 4.12 Doba obratu zásob 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

Z grafu č. 4.12 lze vyčíst rostoucí trend ukazatele doba obratu zásob, který dosáhl 

své nejvyšší hodnoty v roce 2015, a to 32 dnů. V tomto období vzrostly zásoby z hodnoty 

831 tis. Kč v roce 2013 na hodnotu 10 725 tis. Kč. Následující rok se ukazatel propadl až na 

hodnotu 8 dnů, a to díky poklesu zásob podniku o 8 017 tis. Kč (- 74,75 %), tedy na hodnotu 

2 708 tis. Kč. 

Graf č. 4.13 Obrat zásob 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

Graf č. 4.13 zobrazuje vývoj ukazatele obrat zásob a je z něj viditelné, že nejvyšší 

hodnoty dosáhl v roce 2013, kdy se zásoby obrátily téměř 60×. Nejnižší hodnota byla 

zaznamenána v roce 2015, kdy se zásoby obrátily pouze 11,39×. 

Graf č. 4.14 Doba obratu pohledávek a závazků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

Grafu č. 4.14 zobrazuje ukazatele doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. 

Dále si lze na grafu č. 4.14 povšimnout výrazného prodloužení doby obratu pohledávek 
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v období 2013-2014, kdy z 32 dnů se prodloužila doba na 171 dnů. Způsobeno to bylo jak 

vysokou hodnotou krátkodobých pohledávek (18 536 tis. Kč), tak především nejnižšími 

tržbami za sledované období (39 233 tis. Kč). Následoval klesající trend, který dosáhl svého 

dna v roce 2016, tedy 18 dnů. V tomto roce byly zaznamenány nejnižší krátkodobé 

pohledávky v hodnotě 6 026 tis. Kč a nízké dlouhodobé pohledávky v hodnotě 49 tis. Kč, 

zatímco tržby v tomto roce byly nejvyšší (122 586 tis. Kč). V následujícím období se doba 

obratu pohledávek prodloužila na 62 dnů. 

Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nebyla 

narušená finanční rovnováha podniku. Z grafu č. 4.14 je patrné, že tato podmínka nebyla 

dodržena ve dvou z pěti sledovaných období, a to v letech 2013 a 2017. Dále jde z grafu č. 

4.14 vypozorovat, že největší prodloužení doby obratu závazků bylo zaznamenáno v období 

2013-2014, kdy z 32 dnů se hodnota dostala až na 309 dnů. Může za to druhá nejvyšší 

hodnota krátkodobých závazků (33 625 tis. Kč) a nejnižší tržby, které dosáhly hodnoty 

39 233 tis. Kč. Od roku 2014 se doba obratu závazků zkracovala, až dosáhla své nejnižší 

hodnoty v roce 2017, tedy 26 dnů. 

4.4.4. Ukazatele zadluženosti 

Mezi v této kapitole použité ukazatele zadluženosti patří ukazatel celkové zadluženosti 

(Debt ratio) a koeficient samofinancování (Equity ratio). Vypočteny byly pomocí vzorců 

(2.16) a (2.17). Podklady a tabulka s výpočtem těchto ukazatelů je zachycena v příloze č. 

11. 

Graf č. 4.15 Debt ratio 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

Graf č. 4.15 zobrazuje vývoj ukazatele celkové zadluženosti (Debt ratio). Na grafu 

č. 4.15 si lze povšimnou, že celková zadluženost podniku měla nestabilní trend. V roce 2014 

dosáhla své nejvyšší hodnoty, a to 86,06 %.  Příčinou této změny byl růst krátkodobých 

závazků o 26 001 tis. Kč (+ 341,04 %). V roce 2015 zaznamenal ukazatel celkové 

zadluženosti také poměrně vysoké číslo. V tomto roce cizí zdroje dosáhly hodnoty 88 951 
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tis. Kč, tedy růst o 164,39 %. Ten však byl kompenzován růstem celkových aktiv, proto 

dosáhl ukazatel celkové zadluženosti nižší hodnoty než v roce 2014.  Po zbytek sledovaného 

období měl tento ukazatel klesající trend, který dosáhl své minimální hodnoty 7,61 % v roce 

2017. Tento trend byl zapříčiněn růstem celkových aktiv, zatímco u cizích zdrojů docházelo 

k postupnému snižování. 

Graf č. 4.16 Equity ratio 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha) 

Graf č. 4.16 zobrazuje vývoj koeficientu samofinancování (Equity ratio). Z 

tohoto grafu je patrné, že kromě roku 2014 a 2015 jsou celková aktiva z výrazné většiny 

financována převážně z vlastních zdrojů. Výjimku tvoří již zmíněné roky 2014 a 2015. 

Důvodem tohoto výkyvu jsou především odčerpání výsledku hospodaření minulých let a 

v roce 2014 poměrně nízký výsledek hospodaření (2 944 tis. Kč) 

4.5. Pyramidové soustavy ukazatelů 

V tabulce č. 4.5 je zobrazen rozklad ROE, který byl vypočten pomocí vzorce (2.18). 

Podklady a tabulka s výpočtem tohoto ukazatele je zachycena v příloze č. 12. Dále lze 

z tabulky č. 4.5 vypozorovat hodnoty jednotlivých ukazatelů, které působí na rentability 

vlastního kapitálu. Z důvodu sečtení tržeb v obdobích 11/2013 a 03/2014, jsou výpočty 

za období 11/2013 jsou pouze informativní. 

Tabulka č. 4.5 Rozklad ROE 

  s. r. o. a.s. 

  03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

ROE 0,25 0,36 0,54 0,93 0,43 0,16 

EAT/EBT (daňová redukce zisku) 0,89 0,98 0,84 0,82 0,82 0,80 

EBT/EBIT (úroková redukce zisku) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

EBIT/T (provozní rentabilita) 0,18 0,35 0,09 0,33 0,38 0,22 

T/A (obrat celkových aktiv) 1,37 0,82 1,00 0,98 1,22 0,80 

A/VK (finanční páka) 1,14 1,28 7,18 3,53 1,16 1,10 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 
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4.6. Bankrotní a bonitní modely 

Mezi bankrotní a bonitní modely použité v této práci se řadí Altmanův model, dále 

Tafflerův model, následují modely IN, a to IN99 a IN05. Jako poslední byl vypočten Index 

bonity. Použity byly vzorce (2.20), (2.22), (2.23), (2.24), (2.25). Podklady a tabulky 

s výpočty těchto ukazatelů jsou zachyceny v přílohách č. 13, 14, 15, 16, 17.  

Graf č. 4.17 Altmanův model 

 
 Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

K výpočtu Altmanova modelu byl použit vzorec (2.21), jelikož podnik není veřejně 

obchodován na burze. Z grafu č. 4.17 lze zpozorovat, že dle výsledků Altmanova modelu se 

podnik nacházel ve dvou pásmech. V letech 2014 a 2015 se podnik nacházel dle Altmanova 

modelu v pásmu šedé zóny. To znamená, že situaci v podniku nelze označit za příznivou, 

ale ani za nepříznivou. Nejhoršího výsledku bylo dosaženo v roce 2014, kdy hodnota indexu 

klesla na hodnotu 1,41, což bylo způsobeno velmi nízkou hodnotou podílu čistého 

pracovního kapitálu k celkovým aktivům a podílu nerozděleného zisku k celkovým aktivům 

V letech 2013, 2016 a 2017 se podnik pohyboval v pásmu prosperity. Nejpříznivější období 

dle Altmanova modelu byl rok 2017, kdy se hodnota tohoto ukazatele vyšplhala na 7,08. 

Graf č. 4.18 Tafflerův model 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

V grafu č. 4.18 je zaznamenán vývoj Tafflerova modelu. K výpočtu byl použit vzorec 

(2.22). Jelikož podnik ve všech sledovaných obdobích získal hodnotu vyšší než 0,3, tak je 

možné jej dle tohoto modelu charakterizovat za bonitní. Nejlepšího výsledku dosáhl podnik 
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v roce 2016, kdy hodnota Tafflerova modelu byla 2,59. Následuje rok 2017 s hodnotou 2,51, 

která je mírně nižší. 

Graf č. 4.19 Index IN99 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

K výpočtu byl použit vzorec (2.23). V grafu č. 4.19 jsou zachyceny výsledky 

ukazatele IN99. Tyto výsledky se pohybují ve dvou pásmech. Každé období, kromě roku 

2016 se pohybovala v intervalu, kdy se může jednat o podnik s potenciálními problémy. 

Pouze v roce 2016 byl výsledek přiřazen do pásma hodnotící podnik dobrým finančním 

zdravím. 

Graf č. 4.20 Index IN05 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

K výpočtu ukazatele IN05 byl použit vzorec (2.24) a výsledné hodnoty jsou zobrazeny 

v grafu č. 4.20. Jelikož sledovaný podnik v letech 2013 a 2014 neměl žádné a v letech 2015, 

2016 a 2017 velmi nízké nákladové úroky, tak byla hodnota úrokového krytí stanovena ve 

výši 9.  

Po celé sledované období výsledky tohoto ukazatele, kromě roku 2014, dosáhly 

hodnoty vyšší než 1,6, a to značí, že podnik v těchto sledovaných obdobích tvořil hodnotu. 

Nejvyšší hodnoty podnik dosáhl v roku 2016, kdy hodnota IN05 byla 3,78. Zapříčinil to 

především ukazatel s nejvyšším váhovým oceněním, tedy podíl zisku před zdaněním a úroky 

k celkovým aktivům, který zaznamenal nejvyšší hodnotu právě v roce 2016, a to 0,46. 

V roce 2014 byl výsledek tohoto ukazatele nejnižší a řadí se do pásma vyznačující šedou 
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zónu. Způsobil to nízký výsledek podílu zisku před zdaněním a úroky k celkovým aktivům, 

který dosáhl hodnoty 0,09. 

Graf č. 4.21 Index bonity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

V grafu č. 4.21 jsou zachyceny výsledné hodnoty Indexu bonity. K výpočtu byl požit 

vzorec (2.25). Ve všech sledovaných obdobích, kromě roku 2014, byly výsledné hodnoty 

tohoto ukazatele větší než 3, což vypovídá, že podnik má dle Indexu bonity extrémně dobrou 

ekonomickou situaci. Nejlepšího výsledku dosáhl podnik v roce 2016, kdy tento ukazatel 

dosáhl hodnoty 11,74. Následovalo období do konce března roku 2013 s hodnotou 9,14 a 

rok 2017 s hodnotou 8,10. V roce 2014 byl výsledek nejnižší a dosáhl hodnoty 2,39, což 

značí velmi dobrou ekonomickou situaci podniku. 

4.7. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty 

V této kapitole byl použit ukazatel ekonomické přidané hodnoty neboli EVA. 

K výpočtu byly použity vzorce (2.26), (2.28), (2.29), (2.30), (2.31). Graf č. 4.17 vychází 

z údajů uvedených v příloze č. 18. 

Graf č. 4.22 Ukazatel EVA 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Rozvaha, VZZ) 

Graf č. 4.22, který vychází z tabulky uvedené v příloze č. 18, zobrazuje vývoj 

ukazatele EVA. Z tohoto grafu je patrné, že v roce 2013 a 2014 jsou výsledky ukazatele 
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EVA záporné. Dá se tedy říct, že v těchto letech podnik ničí hodnotu pro vlastníky, neboť 

náklady na kapitál byly vyšší než jeho zhodnocení. Zatímco v letech 2015, 2016 a 2017 byly 

výsledky tohoto ukazatele kladné, tedy značí, že podnik tvořil hodnotu pro vlastníky.  

Při upraveném výpočtu ukazatele EVA dle vzorce (2.31) byly výsledky za celé 

sledované období kladné. Podmínka, že ukazatel ROE je větší než 𝑟𝑒 byla splněna, což značí, 

že podnik tvořil hodnotu. 
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5. Doporučení a shrnutí 

Na základě účetních výkazů byla provedena finanční analýza podniku 1435mm s. r. o. 

(následně 1435mm a. s.) v období od konce března roku 2013 do konce března roku 2017. 

K realizaci finanční analýzy byla provedena vertikální a horizontální analýza jak rozvahy, 

tak výkazu zisku a ztráty. Následně pro zjištění finanční situace byl vypočten rozdílový 

ukazatel, konkrétně čistý pracovní kapitál a poměrové ukazatele. Mezi vybrané poměrové 

ukazatele se řadí ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. V neposlední řadě 

byla finanční situace podniku zhodnocena souhrnnými modely a na závěr byl aplikován 

ukazatel přidané hodnoty EVA. 

Nejprve byla provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy. Při hlubším rozboru 

bylo zjištěno, že většina aktiv se skládá z oběžného majetku, avšak v posledních letech 

zaznamenal dlouhodobý majetek výrazně rostoucí trend, což značí efektivnější nakládání 

s prostředky a tento stav by měl i nadále pokračovat. Při analýza pasiv bylo zjištěno, že 

kromě roku 2014 a 2015 se jejich většina skládala z vlastního kapitálu a v roce 2017 to 

dokonce bylo 90,66 %. Nízký podíl v letech 2014 a 2015 byl způsoben nízkým výsledkem 

hospodaření minulých let a nárůstem krátkodobých závazků. 

Při analýze rozdílových ukazatelů bylo zjištěno, že podnik si udržuje poměrně 

vysokou míru čistého pracovního kapitálu. Nejvyšší hodnoty čistý pracovní kapitál dosáhl 

v roce 2016, a to 41 491 tis. Kč. Avšak v letech 2014 a 2015 zaznamenal prudký pokles 

nejdříve na hodnotu 3 256 tis. Kč a v následujícím roce na hodnotu 2 878 tis. Kč, což bylo 

způsobeno nárůstem krátkodobých závazků, které měly na konci roku 2013 hodnotu 7 624 

tis. Kč, tak v roce 2015 se hodnota vyšplhala již na 88 911 tis. Kč. Zvýšení krátkodobých 

závazků bylo způsobeno pořízením restaurace Jaškovská krčma a následným pořízením 

nemovitostí pro dceřiné podniky Příčná Offices s. r. o. a Příčná Apartments s. r. o., které 

byly financovány prostřednictvím krátkodobého závazku k majiteli podniku 1435mm a. s. 

Následně při výpočtu poměrových ukazatelů se ukázalo, že podnik byl kromě roku 

2014 a 2015 vysoce likvidní, což pro věřitele je příznivé, avšak dochází k neefektivnímu 

nakládání s finančními zdroji, neboť je jich až příliš vázáno v oběžných aktivech a optimální 

řešení by bylo využití těchto prostředků na peněžním či kapitálovém trhu, nebo zvážit 

možnost výraznější investice, která by mohla být financována těmito prostředky. Výběr je 

třeba uskutečnit s ohledem na citlivost vnímání rizika managementu. 
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Dále byla zjištěna skutečnost, že je podnik vysoce rentabilní oproti svému odvětví. 

Například v roce 2015 byla rentabilita vlastního kapitálu (ROE) v podniku 92,93 %, zatímco 

v odvětví pouhých 4,61 %. Následně byl proveden výpočet ukazatelů aktivity, tedy 

jednotlivé obratovosti a doby obratu. U těchto ukazatelů byl zjištěn negativní jev, jelikož 

v letech 2013 a 2017 byla doba obratu pohledávek vyšší než doba obratu závazků, což značí 

narušení finanční rovnováhy a podnik by se měl těmto událostem vyvarovat. V tomto ohledu 

by mohlo pomoci vyjednání delší splatnosti závazků či nabídnutí slevy za dřívější splacení 

faktury (skonta) svým zákazníkům.  

Zadluženost podniku dosahovala po celou dobu sledování poměrně nízkých hodnot, 

avšak v roce 2014 a 2015 dosáhla hodnot vysokých, a to až 86,06 %. Příčinou byl strmý růst 

krátkodobých závazků. Důvod růstu krátkodobých závazků byl, jak je již zmíněno výše, 

nákup komerčních nemovitostí, které byly financovány krátkodobým závazkem k majiteli 

podniku. Po zbytek sledovaného období měla klesající trend, který dosáhl své minimální 

hodnoty 7,61 % v roce 2017. 

Po výpočtu bankrotních a bonitních modelů bylo zjištěno, že podniku ani v jednom 

období nehrozí bankrot, avšak v některých obdobích, především v roce 2014, se výsledky 

určitých ukazatelů pohybovaly v pásmu šedé zóny, kdy není situace v podniku zcela jasně 

definovatelná. 

Ukazatel přidané hodnoty EVA v letech 2013 a 2014 dosahoval záporných čísel, což 

značí, že ničí hodnotu pro vlastníky, avšak v následujících obdobích díky růstu provozního 

výsledku hospodaření již hodnotu tvořil. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace podniku 1435mm 

s. r. o., následně 1435mm a. s. v období od roku 2013 do roku 2017. Data pro tuto finanční 

analýzu byla čerpána z účetních výkazů podniku, tedy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Práce byla rozdělena do teoretické a praktické části. V části teoretické byl nejdříve 

vymezen pojem finanční analýza, dále její uživatele, metody a zdroje informací. Následovně 

byl vymezen postup výpočtu absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, poté byl 

uveden pyramidový rozklad vrcholového ukazatele. Posléze zde byly vymezeny bankrotní 

a bonitní modely. Na závěr teoretické části byl uveden ukazatel ekonomické přidané 

hodnoty. 

Následně je popsána stručná charakteristika podniku 1435mm s. r. o. (později 1435mm 

a. s.). Tato část obsahuje základní informace o podniku, předmět podnikání, jeho historii 

a současný stav. 

V části praktické byly poznatky z části teoretické aplikovány na sledovaný podnik. 

Z horizontální a vertikální analýzy rozvahy bylo při hlubším rozboru zjištěno, že většina 

aktiv se skládá z oběžného majetku, avšak v posledních letech zaznamenal dlouhodobý 

majetek výrazně rostoucí trend, což značí efektivnější nakládání s prostředky. Majetek byl 

financován z významné většiny vlastními zdroji, avšak v letech 2014 a 2015 byl stav opačný, 

jelikož došlo k odčerpání výsledku hospodaření minulých let a nárůstu krátkodobých 

závazků.  

Čistý pracovní kapitál dosáhl nejlepšího výsledku v roce 2016, především díky 

výraznému snížení krátkodobých závazků. Rentabilita podniku dosahuje výrazně vyšších 

hodnot než odvětví, až na mírný výkyv některých ukazatelů v roce 2014. Co se týče likvidity, 

tak podnik byl kromě roku 2014 a 2015 vysoce likvidní, což pro věřitele je příznivé, avšak 

dochází k neefektivnímu nakládání s finančními zdroji, neboť je jich až příliš vázáno 

v oběžných aktivech. U ukazatelů aktivity je pozitivní, že dochází ke snižování doby obratu 

zásob. Jako nepříznivý jev se může pokládat prodloužení doby obratu aktiv, který v roce 

2017 dosáhl 451 dnů. Následně v letech 2013 a 2017 byla doba obratu pohledávek vyšší než 

doba obratu závazků, což značí narušení finanční rovnováhy podniku.  
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Výsledky bankrotních a bonitních modelů vykazovaly velmi dobré finanční zdraví 

podniku. Kromě roku 2014, kdy se výsledky některých ukazatelů řadí do šedé zóny. Poslední 

ukazatel, tedy EVA značí, že podnik od roku 2015 tvoří hodnotu pro vlastníky.  

V závěrečné části byly všechny provedené analýzy a výpočty shrnuty a obohaceny 

o návrhy a doporučení autora, které by mohly podniku dopomoci k další prosperitě.  

   



53 

 

Seznam literatury  

DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-

2. 

KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 328 s. ISBN 978-80-7380-646-0. 

KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 

978-80-7400-194-9. 

KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel 

ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované 

vydání. Praha: Grada Publishing, 2017.  228 s. ISBN 978-80-271-0563-2. 

KRAUSEOVÁ, Jaruše. Finanční projekt firmy: do kapsy. Praha: Bilance, 2013. 154 s. ISBN 

978-80-86371-57-3. 

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. 5. vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2015. 160 s. 

ISBN 978-80-247-5534-2. 

SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 

2011. ISBN 978-80-251-3386-6. 

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované 

vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 271 s. ISBN 978-80-271-0413-0. 

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1. 

VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada Publishing, 

2011. 246 s. ISBN 978-80-247-3647-1. 

Ostatní zdroje 

Výroční zprávy podniku 1435mm s. r. o. (následně 1435mm a. s.) z let 2013 - 2017 

 



54 

 

Seznam zkratek 

A aktiva 

a. s. Akciová spolčenost 

C investovaný kapitál ve firmě 

CF Cash Flow 

CZ cizí zdroje 

ČPK Čistý pracovní kapitál 

D cizí zdroje 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM Dlouhodobý nehmotný majetek 

E Vlastní kapitál 

EAT čistý zisk 

EBIT Zisk před zdaněním a úroky 

EBT Zisk před zdaněním 

EVA ekonomická přidaná hodnota, 

i úroková sazby cizích zdrojů 

KBU Krátkodobé bankovní úvěry 

KZ krátkodobé závazky 

𝑁𝐶𝐾 náklady na cizí kapitál 

NOPAT čistý provozní zisk za sledované období 

OA oběžná aktiva 

𝑟𝑒 náklady na vlastní kapitál 

𝑟𝑓 bezriziková sazba 
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ROIC výnosnost investovaného kapitálu (NOPAT/C) 

s. r. o. Společnost s ručením omezeným 

T tržby 

Tis. Tisíc 

U nákladové úroky 

WACC vážený průměr nákladů na kapitál
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Rozvaha podniku 1435mm s. r. o. (následně 1435mm a. s.) ve 

zjednodušeném rozsahu od 03/2013 do 03/2017 

Aktiva 03/2013 11/2013 1.12.2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

A. 
Aktiva celkem 36457 36435 38714 39094 124819 102109 119020 

Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 

0 0 0 0 0 0 0 

B. 

Dlouhodobý majetek 2163 2122 2104 2153 32860 46963 74955 

Dlouhodobý majetek nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek hmotný 
majetek 

1907 1848 1848 1879 32585 32230 32255 

Dlouhodobý finanční majetek 256 274 256 274 275 14733 42700 

C. 

Oběžná aktiva 34127 34295 36460 36881 91789 54945 43903 

Zásoby 831 6513 6422 2647 10725 2708 2133 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 1108 49 489 

Krátkodobé pohledávky 8713 22394 22652 18563 29119 6026 15708 

Krátkodobý finanční majetek 24583 5388 7386 15671 50837 46162 25573 

D. Časové rozlišení 167 18 150 60 170 201 162 

Pasiva 03/2013 11/2013 1.12.2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

A. 

Pasiva celkem 36456 36435 38713 39095 124819 102109 119020 

Vlastní kapitál 32107 28469 31001 5448 35394 88092 107906 

Základní kapitál 200 200 2200 2200 2200 2000 2000 

Kapitálové fondy 0 18 0 18 18 14477 17414 

Rezervní fond, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

174 174 174 174 174 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 23780 17848 17848 112 112 33375 71615 

AA. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

7953 10229 10779 2944 32890 38240 16877 

B. 

Cizí zdroje 4334 7896 7720 33644 88951 13629 9062 

Rezervy 0 0 96 0 0 0 2300 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 19 40 175 380 

Krátkodobé závazky 4334 7896 7624 33625 88911 13454 6382 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0  

C. Časové rozlišení 15 70 -8 3 474 388 2052 
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Příloha č. 2 – Horizontální analýza rozvahy podniku 1435mm s. r. o. (následně 1435mm 

a. s.) od 03/2013 do 03/2017 

 

 

 

Pasiva 

2013 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

03 - 11 11 - 1. 12 

AZ RZ AZ RZ AZ RZ AZ RZ AZ RZ AZ RZ 

A. 

Pasiva 
celkem 

-21 
-0,06 

% 
2278 6,25 % 382 0,99 % 85724 219,27 % -22710 -18,19 % 16911 16,56 % 

Vlastní 
kapitál 

-3638 
-11,33 

% 
2532 8,89 % -25553 -82,43 % 29946 549,67 % 52698 148,89 % 19814 22,49 % 

Základní 
kapitál 

0 0,00 % 2000 1000,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % -200 -9,09 % 0 0,00 % 

Kapitálové 
fondy 

18  -18 -100,00 % 18  0 0,00 % 14459 80327,78 % 2937 20,29 % 

Rezervní 
fond, 
nedělitelný 
fond a 
ostatní fondy 
ze zisku 

0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % -174 -100,00 % 0  

Výsledek 
hospodaření 
minulých let 

-5932 
-24,95 

% 
0 0,00 % -17736 -99,37 % 0 0,00 % 33263 29699,11 % 38240 

114,58 
% 

AA. 

Výsledek 
hospodaření 
běžného 
účetního 
období 

2276 
28,62 

% 
550 5,38 % -7835 -72,69 % 29946 1017,19 % 5350 16,27 % 

-
21363 

-55,87 % 

B. 

Cizí zdroje 3562 
82,19 

% 
-176 -2,23 % 25924 

335,80 
% 

55307 164,39 % -75322 -84,68 % -4567 -33,51 % 

Rezervy 0  96  -96 
-100,00 

% 
0  0  2300  

Dlouhodobé 
závazky 

0  0  19  21 110,53 % 135 337,50 % 205 
117,14 

% 

Krátkodobé 
závazky 

3562 
82,19 

% 
-272 -3,44 % 26001 

341,04 
% 

55286 164,42 % -75457 -84,87 % -7072 -52,56 % 

Bankovní 
úvěry a 
výpomoci 

0  0  0  0  0  0  

C. 
Časové 
rozlišení 

55 
366,67 

% 
-78 -111,43 % 11 

137,50 
% 

471 15700,00 % -86 -18,14 % 1664 
428,87 

% 
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Příloha č. 3 –Vertikální analýza rozvahy podniku 1435mm s. r. o. (následně 1435mm 

a. s.) ve zjednodušeném rozsahu od 03/2013 do 03/2017 

Aktiva 03/2013 11/2013 1.12.2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

A. 

Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 

       

B. 

Dlouhodobý majetek 5,93 % 5,82 % 5,43 % 5,51 % 26,33 % 45,99 % 62,98 % 

Dlouhodobý majetek 
nehmotný majetek 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobý majetek 
hmotný majetek 

5,23 % 5,07 % 4,77 % 4,81 % 26,11 % 31,56 % 27,10 % 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0,70 % 0,75 % 0,66 % 0,70 % 0,22 % 14,43 % 35,88 % 

C. 

Oběžná aktiva 93,61 % 94,13 % 94,18 % 94,34 % 73,54 % 53,81 % 36,89 % 

Zásoby 2,28 % 17,88 % 16,59 % 6,77 % 8,59 % 2,65 % 1,79 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,89 % 0,05 % 0,41 % 

Krátkodobé pohledávky 23,90 % 61,46 % 58,51 % 47,48 % 23,33 % 5,90 % 13,20 % 

Krátkodobý finanční 
majetek 

67,43 % 14,79 % 19,08 % 40,09 % 40,73 % 45,21 % 21,49 % 

D. Časové rozlišení 0,46 % 0,05 % 0,39 % 0,15 % 0,14 % 0,20 % 0,14 % 

 

 

Pasiva 03/2013 11/2013 1.12.2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

A. 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 88,07 % 78,14 % 80,08 % 13,94 % 28,36 % 86,27 % 90,66 % 

Základní kapitál 0,55 % 0,55 % 5,68 % 5,63 % 1,76 % 1,96 % 1,68 % 

Kapitálové fondy 0,00 % 0,05 % 0,00 % 0,05 % 0,01 % 14,18 % 14,63 % 

Rezervní fond, 
nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 

0,48 % 0,48 % 0,45 % 0,45 % 0,14 % 0,00 % 0,00 % 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

65,23 % 48,99 % 46,10 % 0,29 % 0,09 % 32,69 % 60,17 % 

AA. 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

21,82 % 28,07 % 27,84 % 7,53 % 26,35 % 37,45 % 14,18 % 

B. 

Cizí zdroje 11,89 % 21,67 % 19,94 % 86,06 % 71,26 % 13,35 % 7,61 % 

Rezervy 0,00 % 0,00 % 0,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,93 % 

Dlouhodobé závazky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,03 % 0,17 % 0,32 % 

Krátkodobé závazky 11,89 % 21,67 % 19,69 % 86,01 % 71,23 % 13,18 % 5,36 % 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

C. Časové rozlišení 0,04 % 0,19 % -0,02 % 0,01 % 0,38 % 0,38 % 1,72 % 
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Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty podniku 1435mm s. r. o. (následně 1435mm a. s.) ve 

zjednodušeném rozsahu od 03/2013 do 03/2017 

Výkaz zisku a ztrát 03/2013 11/2013 03/2014 2014 2015 2016 2017 

Tržby za prodej zboží 449 1 0 1 887 4874 7165 

Tržby z prodeje výrobků a služeb (výkony) 49400 29802 9430 39232 121314 117712 87856 

Výkonová spotřeba 19057 18581 3491 22072 70349 63157 58565 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 3702 4842 

Spotřeba materiálu a energie 0 0 1039 1039 29034 20721 12260 

Služby 0 0 2452 2452 41315 38734 41463 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 0 0 731 

Aktivace 0 0 0 0 0 24 0 

Osobní náklady 26095 10238 2831 13069 14812 13124 15120 

Mzdové náklady 0 0 1956 1956 10253 9223 10687 

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 0 0 875 875 4559 3901 4433 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 652 652 3364 2978 3411 

Ostatní náklady 0 0 223 223 1195 923 1022 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 0 0 0 0 0 0 3288 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 363 288 106 394 564 721 988 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 363 288 106 394 564 721 988 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – 
dočasné 

0 0 0 0 0 0 0 

Úpravy hodnot zásob 0 0 0 0 0 0 0 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 0 0 0 0 2300 

Ostatní provozní výnosy 29 22 5 27 20 216 58 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 566 0 

Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 1037 0 

Jiné provozní výnosy 0 0 0 0 0 0 58 

Ostatní provozní náklady 73 753 16 769 155 0 370 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného materiálu 0 0 0 0 0 921 0 

Daně a poplatky 15 2959 11 2970 48 127 107 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady 0 0 0 0 0 0 263 

Provozní výsledek hospodaření 4274 -2994 2981 -13 36293 44077 17005 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 10372 620 10992 0 3014 0 

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 3014 0 

Ostatní výnosy z podílů 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 3237 0 4212 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládající nebo 
ovládaná osoba 

0 0 0 0 0 0 4212 

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 3237 0 0 

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy 49 20 12 32 30 33 18 

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 49 20 12 32 30 33 18 

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 0 0 174 122 38 

Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní nákladové úroky podobné náklady 0 0 0 0 174 122 38 

Ostatní finanční výnosy 5056 3191 16 3207 109 42 10 

Ostatní finanční náklady 168 105 109 214 424 308 223 

Finanční výsledek hospodaření 4936 13478 539 14017 2778 2659 3979 

Výsledek hospodaření před zdaněním 8898 10484 3520 14004 39991 46743 20984 

Daň z příjmů 945 255 577 832 7102 8503 4107 

splatná 0 0 574 574 7078 8512 4626 

odložená 0 0 3 3 24 -9 -519 

Výsledek hospodaření po zdanění 7953 10229 2944 13173 32890 38240 16877 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 7953 10229 2944 13173 32890 38240 16877 
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Příloha č. 5 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

AZ RZ AZ RZ AZ RZ AZ RZ 

Tržby za prodej zboží -448 -99,78 % 886 88600,00 % 3987 449,49 % 2291 47,00 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb (výkony) -10168 -20,58 % 82082 209,22 % -3602 -2,97 % 
-

29856 
-25,36 % 

Výkonová spotřeba 3015 15,82 % 48277 218,73 % -7192 -10,22 % -4592 -7,27 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0  0  3702  1140 30,79 % 

Spotřeba materiálu a energie 1039  27995 2694,42 % -8313 -28,63 % -8461 -40,83 % 

Služby 2452  38863 1584,95 % -2581 -6,25 % 2729 7,05 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0  0  0  731  

Aktivace 0  0  24  -24 
-100,00 

% 

Osobní náklady -13026 -49,92 % 1743 13,34 % -1688 -11,40 % 1996 15,21 % 

Mzdové náklady 1956  8297 424,18 % -1030 -10,05 % 1464 15,87 % 

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 
a ostatní náklady 

875  3684 421,03 % -658 -14,43 % 532 13,64 % 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 652  2712 415,95 % -386 -11,47 % 433 14,54 % 

Ostatní náklady 223  972 435,87 % -272 -22,76 % 99 10,73 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 0  0  0  3288  

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

31 8,54 % 170 43,15 % 157 27,84 % 267 37,03 % 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku – trvalé 

31 8,54 % 170 43,15 % 157 27,84 % 267 37,03 % 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku – dočasné 

0  0  0  0  

Úpravy hodnot zásob 0  0  0  0  

Úpravy hodnot pohledávek 0  0  0  2300  

Ostatní provozní výnosy -2 -6,90 % -7 -25,93 % 196 980,00 % -158 -73,15 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0  0  566  -566 
-100,00 

% 

Tržby z prodeje materiálu 0  0  1037  -1037 
-100,00 

% 

Jiné provozní výnosy 0  0  0  58  

Ostatní provozní náklady 696 953,42 % -614 -79,84 % -155 
-100,00 

% 
370  

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0  0  0  0  

Zůstatková cena prodaného materiálu 0  0  921  -921 
-100,00 

% 

Daně a poplatky 2955 19700,00 % -2922 -98,38 % 79 164,58 % -20 -15,75 % 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady 
příštích období 

0  0  0  0  

Jiné provozní náklady 0  0  0  263  

Provozní výsledek hospodaření -4287 -100,30 % 36306 279276,92 % 7784 21,45 % 
-

27072 
-61,42 % 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 10992  -10992 -100,00 % 3014  -3014 
-100,00 

% 

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 0  0  3014  -3014 
-100,00 

% 

Ostatní výnosy z podílů 0  0  0  0  

Náklady vynaložené na prodané podíly 0  0  0  0  

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

0  3237  -3237 
-100,00 

% 
4212  

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 
– ovládající nebo ovládaná osoba 

0  0  0  4212  

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

0  3237  -3237 
-100,00 

% 
0  

Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 

0  0  0  0  

Výnosové úroky a podobné výnosy -17 -34,69 % -2 -6,25 % 3 10,00 % -15 -45,45 % 

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

-17 -34,69 % -2 -6,25 % 3 10,00 % -15 -45,45 % 

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0  0  0  0  

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0  0  0  0  

Nákladové úroky a podobné náklady 0  174  -52 -29,89 % -84 -68,85 % 

Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0  0  0  0  

Ostatní nákladové úroky podobné náklady 0  174  -52 -29,89 % -84 -68,85 % 

Ostatní finanční výnosy -1849 -36,57 % -3098 -96,60 % -67 -61,47 % -32 -76,19 % 

Ostatní finanční náklady 46 27,38 % 210 98,13 % -116 -27,36 % -85 -27,60 % 

Finanční výsledek hospodaření 9081 183,97 % -11239 -80,18 % -119 -4,28 % 1320 49,64 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním 5106 57,38 % 25987 185,57 % 6752 16,88 % 
-

25759 
-55,11 % 

Daň z příjmů -113 -11,96 % 6270 753,61 % 1401 19,73 % -4396 -51,70 % 

splatná 574  6504 1133,10 % 1434 20,26 % -3886 -45,65 % 
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odložená 3  21 700,00 % -33 
-137,50 

% 
-510 

5666,67 
% 

Výsledek hospodaření po zdanění 5220 65,64 % 19717 149,68 % 5350 16,27 % 
-

21363 
-55,87 % 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0  0  0  0  

Výsledek hospodaření za účetní období 5220 65,64 % 19717 149,68 % 5350 16,27 % 
-

21363 
-55,87 % 

 

 



1 

 

Příloha č. 6 – Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Tržby za prodej zboží 0,90 % 0,00 % 0,73 % 3,92 % 7,54 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 99,10 % 100,00 % 99,27 % 94,78 % 92,46 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,46 % 0,00 % 

Tržby z prodeje materiálu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,84 % 0,00 % 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Výkonová spotřeba 40,79 % 54,74 % 75,14 % 73,39 % 73,65 % 

Osobní náklady 55,86 % 32,41 % 15,82 % 15,25 % 19,01 % 

Úpravy hodnot 
dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 

0,78 % 0,98 % 0,60 % 0,84 % 1,24 % 

Ostatní provozní náklady 0,16 % 1,91 % 0,17 % 0,00 % 0,47 % 

Daně a poplatky 0,03 % 7,37 % 0,05 % 0,15 % 0,13 % 

Nákladové úroky a 
podobné náklady 

0,00 % 0,00 % 0,19 % 0,14 % 0,05 % 

Ostatní finanční náklady 0,36 % 0,53 % 0,45 % 0,36 % 0,28 % 

Daň z příjmů 2,02 % 2,06 % 7,59 % 9,88 % 5,16 % 
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Příloha č. 7 – Rozdílový ukazatel (ČPK) 

ČPK 
Vzorec 03/2013 11/2013 1.12.2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

OA-KZ 29793 26399 28836 3256 2878 41491 37521 

 

Hodnoty použité pro výpočet 
ukazatele 

03/2013 11/2013 1.12.2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Oběžná aktiva 34127 34295 36460 36881 91789 54945 43903 

Krátkodobé závazky 4334 7896 7624 33625 88911 13454 6382 
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Příloha č. 8 – Poměrové ukazatele (ukazatele likvidity) 

Ukazatele likvidity Vzorec 03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Okamžitá likvidita KFM/KZ 5,67 0,68 0,47 0,57 3,43 4,01 

Pohotová likvidita (OA-Z)/KZ 7,68 3,52 1,02 0,91 3,88 6,54 

Běžná likvidita OA/KZ 7,87 4,34 1,10 1,03 4,08 6,88 

 

Hodnoty potřebné pro výpočet 
ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Krátkodobé závazky 4334 7896 33625 88911 13454 6382 

Krátkodobý finanční majetek 24583 5388 15671 50837 46162 25573 

Zásoby 831 6513 2647 10725 2708 2133 

Oběžná aktiva 34127 34295 36881 91789 54945 43903 
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Příloha č. 9 – Poměrové ukazatele (ukazatele rentability) 

  Vzorec 03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

ROA EBIT/A·100 24,41 % 28,77 % 9,00 % 32,18 % 45,90 % 17,66 % 

ROCE EBIT/(VK+DZ)·100 27,71 % 36,83 % 64,39 % 113,35 % 53,09 % 19,41 % 

ROE EAT/VK·100 24,77 % 35,93 % 54,04 % 92,93 % 43,41 % 15,64 % 

ROS EAT/T·100 15,95 % 34,32 % 7,50 % 26,91 % 30,79 % 17,76 % 

 

Hodnoty potřebné pro 
výpočet ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

EBIT 8898 10484 3520 40165 46865 21022 

Aktiva 36457 36435 39094 124819 102109 119020 

Vlastní kapitál 32107 28469 5448 35394 88092 107906 

Celkové tržby 49849 29803 39233 122201 124189 95021 

Dlouhodobé závazky 0 0 19 40 175 380 
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Příloha č. 10 – Poměrové ukazatele (ukazatele aktivity) 

Ukazatele aktivity Vzorec 03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Obrat celkových 
aktiv 

(T/A) 1,37 0,82 1,00 0,98 1,22 0,80 

Doba obratu aktiv (A·360)/T 263,29 440,11 358,72 367,71 295,99 450,92 

Doba obratu zásob (Zásoby·360)/T 6,00 78,67 24,29 31,60 7,85 8,08 

Obrat zásob T/Zásoby 59,99 4,58 14,82 11,39 45,86 44,55 

Doba obratu 
pohledávek 

(Pohledávky·360)/T 62,92 270,50 170,33 89,05 17,61 61,36 

Doba obratu 
závazků 

(Závazky·360)/T 31,30 95,38 308,72 262,05 39,51 25,62 

 

Hodnoty potřebné pro 
výpočet ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Celkové tržby 49849 29803 39233 122201 124189 95021 

Aktiva 36457 36435 39094 124819 102109 119020 

Zásoby 831 6513 2647 10725 2708 2133 

Krátkodobé závazky 4334 7896 33625 88911 13454 6382 

Dlouhodobé závazky 0 0 19 40 175 380 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 1108 49 489 

Krátkodobé pohledávky 8713 22394 18563 29119 6026 15708 
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Příloha č. 11 – Poměrové ukazatele (ukazatele zadluženosti) 

Ukazatele finanční 
stability 

Vzorec 03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Celková zadluženosti 
(Debt ratio)  

CZ/A·100 11,89 % 21,67 % 86,06 % 71,26 % 13,35 % 7,61 % 

Koeficient 
samofinancování 
(Equity ratio) 

VK/A·100 88,07 % 78,14 % 13,94 % 28,36 % 86,27 % 90,66 % 

 

Hodnoty potřebné 
pro výpočet 

ukazatele 
03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Aktiva 36457 36435 39094 124819 102109 119020 

Cizí zdroje 4334 7896 33644 88951 13629 9062 

Vlastní kapitál 32107 28469 5448 35394 88092 107906 
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Příloha č. 12 – Rozklad ROE 

  Vzorec 03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

ROE EAT/T 0,25 0,36 0,54 0,93 0,43 0,16 

Daňová redukce 
zisku 

EAT/EBT 0,89 0,98 0,84 0,82 0,82 0,80 

Úroková redukce 
zisku 

EBT/EBIT  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Provozní 
rentabilita 

EBIT/T 0,18 0,35 0,09 0,33 0,38 0,22 

Obrat celkových 
aktiv 

T/A 1,37 0,82 1,00 0,98 1,22 0,80 

Finanční páka A/VK 1,14 1,28 7,18 3,53 1,16 1,10 

 

Hodnoty potřebné pro výpočet 
ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

EAT 7953 10229 2944 32890 38240 16877 

EBT 8898 10484 3520 39991 46743 20984 

EBIT 8898 10484 3520 40165 46865 21022 

Celkové tržby 49849 29803 39233 122201 124189 95021 

Aktiva 36457 36435 39094 124819 102109 119020 

Vlastní kapitál 32107 28469 5448 35394 88092 107906 
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Příloha č. 13 – Altmanův model 

Altmanův 
model 

Vzorec 03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

X1 ČPK/A 0,82 0,72 0,08 0,02 0,41 0,32 

X2 VH m.l./A 0,65 0,49 0,00 0,00 0,33 0,60 

X3 EBIT/A 0,24 0,29 0,09 0,32 0,46 0,18 

X4 VK/CZ 7,41 3,61 0,16 0,40 6,46 11,91 

X5 T/A 1,37 0,82 1,00 0,98 1,22 0,80 

Z-skore 6,37 4,16 1,41 2,16 5,92 7,08 

 

Hodnoty potřebné pro 
výpočet ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

ČPK 29793 26399 3256 2878 41491 37521 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

23780 17848 112 112 33375 71615 

Aktiva 36457 36435 39094 124819 102109 119020 

EBIT 8898 10484 3520 40165 46865 21022 

Vlastní kapitál 32107 28469 5448 35394 88092 107906 

Cizí zdroje 4334 7896 33644 88951 13629 9062 

Celkové tržby 49849 29803 39233 122201 124189 95021 

Z-skore 0,717·X1+0,847·X2+3,107·X3+0,42·X4+0,998·X5 
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Příloha č. 14 – Tafflerův model 

Tafflerův 
model 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

EBIT/KZ 2,05 1,33 0,10 0,45 3,48 3,29 

OA/CZ 7,87 4,34 1,10 1,03 4,03 4,84 

KZ/A 0,12 0,22 0,86 0,71 0,13 0,05 

T/A 1,37 0,82 1,00 0,98 1,22 0,80 

TM 2,35 1,44 0,51 0,66 2,59 2,51 

 

Hodnoty potřebné pro 
výpočet ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

EBIT 8898 10484 3520 40165 46865 21022 

Oběžná aktiva 34127 34295 36881 91789 54945 43903 

Krátkodobé závazky 4334 7896 33625 88911 13454 6382 

Aktiva 36457 36435 39094 124819 102109 119020 

Cizí zdroje 4334 7896 33644 88951 13629 9062 

Celkové tržby 49849 29803 39233 122201 124189 95021 

TM 0,53·X1+0,13·X2+0,18·X3+0,16·X4 
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Příloha č. 15 – IN99 

IN99 model 03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

A/CZ 8,41 4,61 1,16 1,40 7,49 13,13 

EBIT/A 0,24 0,29 0,09 0,32 0,46 0,18 

T/A 1,37 0,82 1,00 0,98 1,22 0,80 

OA/KZ+KBU 7,87 4,34 1,10 1,03 4,08 6,88 

Hodnota IN99 1,75 1,70 0,89 1,93 2,62 1,07 

 

Hodnoty potřebné pro 
výpočet ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Celkové tržby 49849 29803 9430 122201 124189 95021 

Aktiva 36457 36435 39094 124819 102109 119020 

Krátkodobé závazky 4334 7896 33625 88911 13454 6382 

Oběžná aktiva 34127 34295 36881 91789 54945 43903 

Cizí zdroje 4334 7896 33644 88951 13629 9062 

EBIT 8898 10484 3520 40165 46865 21022 

Hodnota IN99 -0,017·X1+4,573·X2+0,481·X3+0,015·X4 
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Příloha č. 16 – IN05 

IN05 model 03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

A/CZ 8,41 4,61 1,16 1,40 7,49 13,13 

EBIT/U 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

EBIT/A 0,24 0,29 0,09 0,32 0,46 0,18 

T/A 1,37 0,82 1,00 0,98 1,22 0,80 

OA/KZ 7,87 4,34 1,10 1,03 4,08 6,88 

Hodnota IN05 3,42 2,66 1,18 2,12 3,78 3,56 

 

Hodnoty potřebné 
pro výpočet ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Celkové tržby 49849 29803 39233 122201 124189 95021 

Aktiva 36457 36435 39094 124819 102109 119020 

Cizí zdroje 4334 7896 33644 88951 13629 9062 

Krátkodobé závazky 4334 7896 33625 88911 13454 6382 

Oběžná aktiva 34127 34295 36881 91789 54945 43903 

EBIT 8898 10484 3520 40165 46865 21022 

Hodnota IN05 0,13·X1+0,04·X2+3,97·X3+0,21·X4+0,09·X5 
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Příloha č. 17 – Index bonity 

Index 
Bonity 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

CF/CZ 3,27 0,13 0,34 0,48 2,96 2,66 

A/CZ 8,41 4,61 1,16 1,40 7,49 13,13 

EBT/A 0,24 0,29 0,09 0,32 0,46 0,18 

EBT/T 0,18 0,35 0,09 0,33 0,38 0,22 

Zásoby/T 0,02 0,22 0,07 0,09 0,02 0,02 

T/A 1,37 0,82 1,00 0,98 1,22 0,80 

IB 9,14 6,38 2,39 6,21 11,74 8,10 

 

Hodnoty potřebné pro 
výpočet ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Cizí zdroje 4334 7896 33644 88951 13629 9062 

Aktiva 36457 36435 39094 124819 102109 119020 

EBT 8898 10484 14004 39991 46743 20984 

Celkové tržby 49849 29803 39233 122201 124189 95021 

Zásoby 831 6513 2647 10725 2708 2133 

CF 14190,89 1035,79 11531,61 42534,64 40406,07 24105,87 

IB 1,5·X1+0,08·X2+10·X3+5·X4+5·X5+0,1·X6 
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Příloha č. 18 – Ukazatel EVA 

Ukazatel 
EVA 

Vzorec 03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

NOPAT Provozní VH/(1-0,19) 3461,94 -2425,14 -10,53 29397,33 35702,37 13774,05 

WACC Nck·D/C+re·E/C 0,1078 0,0786 0,0161 0,0489 0,0904 0,0984 

Nck i·(1-0,19) 0 0 0 0,0162 0,0162 0,0162 

EVA NOPAT-WACC·C -469,27 -5289,75 -639,73 23297,92 26475,93 2061,62 

EVA 
(úprava) 

ROE-re·C 4021,79 7364,39 2314,80 28231,59 29234,35 5311,38 

 

Hodnoty potřebné pro 
výpočet ukazatele 

03/2013 11/2013 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 

Provozní VH 4274 -2994 -13 36293 44077 17005 

ROE 25 % 36 % 242 % 93 % 43 % 16 % 

re 12 % 10 % 12 % 13 % 10 % 11 % 

d 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

D 4334 7896 33644 88951 13629 9062 

E 32107 28469 5448 35394 88092 107906 

i - - - 0,02 0,02 0,02 

C 36456 36435 39095 124819 102109 119020 

 


