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1 ÚVOD 

V současné době se téměř každý podnik snaží obstát na trhu v boji proti konkurenci, 

porazit ji a získat tak konkurenční výhodu. Pokud chce podnik prosperovat, neobejde se bez 

analýzy finanční situace, která je nedílnou součástí finančního řízení firmy. Její podstatou je 

posouzení a zhodnocení současné a budoucí finanční situace zejména na základě údajů 

z účetních výkazů. Podnik by měl mít přehled o svých slabých stránkách, které mohou firmu 

nepříznivě ohrozit a zároveň také o silných stránkách, které mohou do budoucna vést k novým 

příležitostem a pozitivně tak ovlivnit vývoj. 

Cílem bakalářské práce je podle teoreticko-metodických východisek zhodnotit finanční 

situaci vybraného výrobního podniku MESIT aerospace, s.r.o. v letech 2012-2016. Na základě 

dosažených výsledků z analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, a současně 

také pomocí souhrnných metod hodnocení budou navrženy doporučení ke zlepšení finančního 

zdraví podniku. 

Bakalářská práce je rozdělena na 6 hlavních kapitol, kde první kapitolu tvoří úvod  

a poslední kapitolu závěr. Teoretická část je vymezena v druhé kapitole, kde jsou vysvětleny 

základní pojmy k pochopení dané problematiky. Je zde popsána stručná charakteristika finanční 

analýzy, kdo jsou její uživatelé, jaké zdroje jsou potřebné k provedení analýzy a jaké jsou 

možnosti srovnání výsledků. Dále jsou popsány jednotlivé metody pro posouzení finanční 

analýzy. Praktická část je tvořena od třetí kapitoly po pátou kapitolu. Třetí kapitola zahrnuje 

bližší seznámení s podnikem, jako je profil společnosti, historie a základní údaje, ekonomická 

charakteristika, vedení společnosti a organizační struktura. Klíčovou je část čtvrtá, která je 

zaměřena na uplatnění poznatků z teoretické části. V této části je provedena analýza 

absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Pro lepší posouzení finančního zdraví jsou 

využity také souhrnné indexy hodnocení. Na základě zjištěných výsledků je provedeno 

vyhodnocení jednotlivých finančních ukazatelů a následné zhodnocení finanční situace 

podniku. Na tuto kapitolu navazuje kapitola výsledky a doporučení, ve které jsou jednotlivé 

výsledky rozebrány a vyhodnoceny. Poslední kapitolou je závěr, který tvoří konečnou část této 

bakalářské práce. 
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2 PODSTATA A POPIS METOD FINANČNÍ ANALÝZY 

V této části bakalářské práce budou vymezeny základní pojmy potřebné k pochopení 

dané problematiky. Nejprve bude charakterizována podstata finanční analýzy, poté uživatelé, 

kteří ji využívají a v neposlední řadě také potřebné zdroje informací. Další část bude zaměřena 

na metody finanční analýzy, kterým bude věnována větší pozornost. Tyto metody budou 

využity v aplikační části při zhodnocení finanční situace vybraného podniku. 

2.1 Charakteristika finanční analýzy  

Existuje spousta výkladů v různých publikacích, kde je finanční analýza definována. „V zásadě 

nejvýstižnější definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický soubor 

získaných dat, které jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě 

zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek“. (Růčková, 2011, str. 9) 

K tomu, aby se stal podnik úspěšným, je potřeba neustále rozvíjet své dosavadní 

schopnosti, znalosti, dovednosti, přicházet s novými výkony a být opravdu skvělým v něčem, 

co je pro podnikovou kulturu nové. Podnik by měl mít přehled o úspěších a neúspěších 

v podnikání, aby mohl zavčasu působit na faktory, které vedou k jeho prospěchu. Prostředkem 

vymezení ekonomických systémů je finanční analýza, která dokáže nejen rozpoznat vliv 

ekonomických a neekonomických faktorů, ale i posoudit jejich následující příští vývoj. 

(Sedláček, 2011) 

Finanční analýza je určena k celkovému zhodnocení finanční situace podniku. Její 

využití nám dokáže identifikovat, zda je podnik uspokojivě výdělečný, zda má přijatelný 

kapitál, zda efektivně využívá všech svých aktiv a zda je schopen zajistit svou likviditu a další 

podstatné skutečnosti.  Aby mohl manažer dělat správná rozhodnutí, musí mít představu o tom, 

jaká je současná situace firmy. Na základě situace pak rozhoduje o získávání finančních 

prostředků, poskytování obchodních úvěrů, rozdělování volných peněžních prostředků, 

rozdělování zisku apod. Pokud manažer nemá dostatečné informace o tom, jaká je ziskovost 

firmy nebo jaká je průměrná doba splatnosti pohledávek, nepovažuje se takový manažer za 

dostatečně kvalitního. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 
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2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Lze se domnívat, že informace plynoucí z finanční analýzy mohou být pozoruhodné 

prakticky pro kohokoliv, kdo má o takové výstupy zájem. V jistém smyslu se dá takové pojetí 

chápat jako neomezený soubor potenciálních uživatelů. Pokud budeme konkretizovat možnosti, 

tak informace o finanční situaci podniku budou zajímat především subjekty, kteří přichází do 

styku s daným podnikem. Uživatele finanční analýzy lze členit do dvou kategorií na základě 

toho, pro koho jsou údaje zpracovány. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 

Interní uživatelé jsou nedílnou součástí podniku a patří sem: 

 vlastníci, 

 manažeři, 

 zaměstnanci. 

Externí uživatelé netvoří součást podniku, ale jsou s ním úzce spjaty, např.: 

 konkurenti, 

 banky a jiní věřitelé, 

 obchodní partneři, 

 státní instituce, 

 investoři. 

Vlastníci podniků se snaží o dosažení návratnosti finančních prostředků, které do 

podnikání vložili. Středem zájmu je docílení maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu. 

Aby vlastníci měli lepší povědomí o finančním stavu podniku, nechávají si vypracovávat 

průběžné zprávy od manažerů. 

Manažeři využívají výsledků finanční analýzy především pro operativní (krátkodobé) 

i strategické (dlouhodobé) finanční řízení. Finanční řízení podniku napomáhá rozhodovat  

o optimalizaci majetkové a kapitálové struktury, sestavování finančního plánu, alokaci 

disponibilního zisku či volných peněžních prostředcích. K dispozici mají mnohem rozsáhlejší 

údaje než externí uživatelé, pro které jsou data zveřejňována obvykle jednou ročně v podobě 

výročních zpráv a účetních výkazů. 

Zaměstnanci budou mít zájem na celkové prosperitě podniku, protože čím víc bude 

podnik výnosný, tím lepší pracovní či mzdové podmínky budou pro ně plynout.  Důležitou roli 

zde hraje jistota zaměstnání. 
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Konkurenti porovnávají své dosavadní výsledky hospodaření s podniky, které mají 

podobný záměr podnikání.  Zaměřují se na ty podniky, které na trhu vystupují jako ekonomicky 

úspěšné z důvodu čerpání inspirace pro vlastní podnik. Dále pak zkoumají jejich silné a slabé 

stránky.  

Banky a jiní věřitelé se snaží shromáždit co nejvíce informací týkající se finančního 

stavu potenciálního dlužníka, aby se na jejich základě mohli rozhodnout, zda podniku 

poskytnout úvěr, popřípadě v jaké výši. Věřitelé musí nejprve posoudit bonitu dlužníka a rizika 

spojená s úvěrem. 

Mezi obchodní partnery spadají dodavatelé a odběratelé. Dodavatelé neboli obchodní 

věřitelé se zaměřují na to, zda podnik bude schopen dostát svým závazkům a hradit je včas. 

Odběratelé neboli zákazníci se nechtějí dostat do potíží, v důsledku kterých budou nuceni 

pozastavit výrobu z důvodu nedostatku materiálu, a proto je bude především zajímat finanční 

situace dodavatelů.  

Státní instituce věnují svou pozornost podnikům z důvodu kontroly plnění daňové povinnosti 

a odvedení daně do státního rozpočtu. Dále se zaměřují na rozdělování finančních výpomocí, 

jako jsou dotace a úvěry.  

Investoři poskytují podniku peněžní prostředky a zajímají se o finanční situaci. 

Informace o finanční situaci jsou potřebné pro rozhodování o potenciálních investicích. 

Investor musí mít povědomí o tom, jak s vloženým kapitálem podnik nakládá. Důležitým 

aspektem při rozhodování investorů je návratnost vložených peněžních prostředků. 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 

Výčet uvedených uživatelů není úplný. Chybí zde celá řada ostatních uživatelů, mezi 

které se řadí například univerzity, auditoři, daňoví poradci, analytici, burzovní makléři, odborné 

svazy, odborná veřejnost atd. (Kislingerová, 2007) 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

O tom, jak úspěšná bude finanční analýza, rozhoduje kvalita použitých informací. 

Výsledky by měly být zachyceny v celé své komplexnosti. Nezbytnou součástí je zachycení 

dat, která by mohla zkreslit výsledky finančního zdraví podniku. Hlavním zdrojem pro 

získávání potřebných dat jsou účetní výkazy. (Růčková, 2011) 
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Účetní výkazy poskytují podstatné informace velkému množství uživatelů. Členíme je na: 

 účetní výkazy finanční, 

 účetní výkazy vnitropodnikové. 

Výkazy finančního účetnictví lze označit jako externí výkazy, neboť poskytují 

informace především externím subjektům. Pomocí výkazů je zaznamenán stav majetku a jeho 

struktura, zdroje krytí, dále tvorba a užití výsledku hospodaření či pohyb peněžních toků. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví lze označit jako interní výkazy, neboť nejsou 

dostupné pro veřejnost. Podnik si je sestavuje individuálně na základě potřeby. Zde zahrnujeme 

například výkazy o spotřebě nákladů v dílčích střediscích.  

Kromě výše uvedených výkazů lze čerpat data z výročních zpráv, zpráv vedoucích 

pracovníků, dílčích útvarů, komentářů manažerů, odborného tisku a interních směrnic. Dále 

také ze statistik produkce, odbytu či zaměstnanosti. (Dluhošová, 2010) 

V další kapitole budou popsány nejdůležitější zdroje informací potřebné pro finanční 

analýzu, mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích. 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha označována taktéž jako bilance poskytuje celkový pohled na majetkovou  

a finanční strukturu podniku, kde majetková struktura představuje podrobnou strukturu aktiv 

podniku a finanční struktura poskytuje informace o zdrojích krytí majetku. Tento výkaz je 

sestavován vždy ke konkrétnímu datu (obvykle k poslednímu dni účetního období), v peněžním 

vyjádření. Důležitým pravidlem je bilanční princip představující rovnici, ve které se strana aktiv 

a strana pasiv musí rovnat. (Růčková, 2011) Vzorec dle Synek, (2007). 

∑𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 =  ∑𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝐴                                                (2.1) 

Struktura rozvahy by tak měla poskytovat informace o tom, jaká je finanční situace 

podniku, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů byl financován. (Synek, 2007) 

Struktura aktiv 

Pojetí aktiv v širším pojetí lze chápat jako výši ekonomických zdrojů, jimiž podnik 

samovolně nakládá v určitém časovém období. Zdroji rozumíme majetek podniku. Důležitou 

roli hraje schopnost dané položky přinést v budoucnu ekonomický užitek. Členění aktiv je 

uspořádáno dle likvidity, a to od položek nejméně likvidních, až po položky nejlikvidnější. 

(Růčková, 2011) 
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Aktiva v rozvaze rozlišujeme na: 

 pohledávky za upsaný základní kapitál, 

 dlouhodobý majetek, 

 krátkodobý majetek, 

 ostatní aktiva. 

Pohledávky za upsaný základní kapitál představují pohledávky za společníky, 

akcionáře nebo členy družstva. Tato položka bývá mnohdy vykazována jako nulová. 

Za dlouhodobý majetek se považuje takový majetek, který v podniku působí po dobu 

delší než 1 rok a nespotřebovává se najednou, ale postupně (nejčastěji ve formě odpisů).  Člení 

se na dlouhodobý nehmotný majetek (např. nehmotné výsledky vývoje, patenty, licence, 

software, ocenitelná práva), dlouhodobý hmotný majetek (např. pozemky, budovy, stavby, 

dopravní prostředky) a dlouhodobý finanční majetek (např. podílové cenné papíry a vklady 

v podnicích).  

Krátkodobý majetek je využíván účetní jednotkou, která s ním disponuje po dobu 

kratší než jeden rok. Majetek krátkodobé povahy probíhá celým koloběhem hospodářské 

činnosti a v rozvaze ho lze nalézt pod pojmem oběžná aktiva. Struktura oběžných aktiv zahrnuje 

zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží), dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 

(především z obchodních vztahů) a krátkodobý finanční majetek (peníze v pokladně a na 

bankovních účtech). 

Ostatní aktiva zaznamenávají hlavně zůstatky účtů náklady příštích období (např. 

předem placené nájemné, předplatné) a příjmy příštích období (např. provedené 

nevyfakturované práce a služby), tedy účtů časového rozlišení. Není jim věnována tak velká 

pozornost jako výše uvedeným položkám, neboť jejich podíl na celkových aktivech představuje 

malou část změny, která nemá rozhodující význam na chod podniku. (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015) 

Struktura pasiv 

 Finanční strukturu tvoří struktura podnikového kapitálu, ze kterého je financován 

majetek podniku. U struktury pasiv neprobíhá prioritní členění dle času jako u aktiv, ale dělení 

dle vlastnictví zdrojů financování. 
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Pasiva v rozvaze rozlišujeme na: 

 vlastní kapitál, 

 cizí kapitál, 

 ostatní pasiva. 

Vlastní kapitál představuje vlastní zdroj (financování), který byl do podnikání vložen 

vlastníky nebo byl vytvořen vlastní podnikatelskou činností podniku. Jedná se o širší pojem, do 

kterého patří (souhrn) více položek. Tento souhrn tvoří základní kapitál, kterým rozumíme 

peněžní vyjádření souhrnu peněžních a nepeněžních vkladů všech společníků do společnosti. 

Dále zde patří kapitálové fondy (emisní ážio, dary, dotace), fondy ze zisku (rezervní fond, 

statutární a ostatní fondy), výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného 

období. (Grünwald, Holečková, 2009) 

Cizí kapitál je dluh podniku, který musí být za určité časové období uhrazen. Vzhledem 

k tomu, že kapitál je zapůjčován – musí se platit úroky a výdaje spojené s jeho získáváním. 

Určitá míra zadlužení je pro podnik prospěšná, neboť nákladové úroky, které podnik platí za 

vypůjčení cizího kapitálu, jsou daňově uznatelným nákladem. Mezi cizí zdroje patří rezervy 

(zákonné a ostatní), dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. 

(Růčková, 2011) 

Ostatní pasiva zahrnují výdaje příštích období (např. nájemné placené pozadu, prémie 

a odměny placené po uplynutí roku) a výnosy příštích období (např. předem přijaté nájemné  

u pronajímatele, nevyfakturované dodávky), tedy účty časového rozlišení. Obdobně jako je 

tomu u aktiv, i zde ostatní pasiva mají malý podíl na celkových pasivech, a proto nemívají 

z analytického hlediska vysoký význam. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 
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Tabulka 2.1 Struktura rozvahy 

AKTIVA   PASIVA   
A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý majetek nehmotný A.II. Kapitálové fondy 

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

B.III. Dlouhodobý majetek finanční A.IV. VH z minulých let 

    A.V. VH běžného účetního období 

C. Krátkodobý majetek B. Cizí kapitál 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Ostatní aktiva C. Ostatní pasiva 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Růčková (2011, str. 24) 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, pro který se používá zkrácený název „výsledovka“ ukazuje, jakého 

výsledku hospodaření podnik dosáhl za sledované a minulé období. Dle zákona o účetnictví je 

výkaz zisku a ztráty povinnou součástí účetní závěrky. Forma výkazu zisku a ztráty se používá 

buď ve zkrácené, nebo plné verzi. Výkaz tak celé řadě uživatelů poskytuje přehled  

o hospodaření společnosti, velikosti tržeb, nákladech v základním členění a výši zisku. Výkaz 

zisku a ztráty zaznamenává pohyb výnosů a nákladů a poskytuje tak přehled o tom, jak 

jednotlivé položky ovlivňují výsledek hospodaření. Informace získané z výkazu slouží pro 

hodnocení rentability firmy. (Růčková, Roubíčková, 2012) 

Hlavním smyslem výkazu zisku a ztráty je schopnost podniku zhodnotit vložený kapitál 

a informovat tak podnik o výsledcích, které dosáhl svou podnikatelskou činností. Pomocí 

výkazu lze zachytit vztahy mezi výnosy, kterých společnost dosáhla a náklady, které byly 

vynaloženy v souvislosti s jejich vytvořením. (Kislingerová, 2007) 

Výnosy představují peněžní částky, které podnik získal svou podnikatelskou činností za 

dané účetní období, bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě. Za náklady jsou považovány 

peněžní částky, které podnik vynaložil na získání výnosů. Výsledek hospodaření tvoří rozdíl 

mezi náklady a výnosy. V případě, kdy budou výnosy převažovat nad náklady, podnik dosáhne 

zisku, pokud je situace opačná a náklady převažují nad výnosy, podnik je ve ztrátě. Lze jej 

vyjádřit pomocí následující rovnice dle Knápková, Pavelková, Šteker, (2013).  

𝑉Ý𝑁𝑂𝑆𝑌 − 𝑁Á𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌 = 𝑉Ý𝑆𝐿𝐸𝐷𝐸𝐾 𝐻𝑂𝑆𝑃𝑂𝐷𝐴Ř𝐸𝑁Í (+𝑍𝐼𝑆𝐾, −𝑍𝑇𝑅Á𝑇𝐴)       (2.2) 
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Na rozdíl od rozvahy se data uvedená ve výkazu zisku a ztráty týkají celého časového 

období, nikoliv jediného okamžiku, jedná se tedy o výkaz tokový. 

Při sestavování je nutné dodržovat dané principy: 

 Akruální princip, který uvádí, že transakce jsou zachycovány v období (jehož se 

věcně a časově týkají), nikoliv podle toho, zda došlo k toku peněz. Respektive, 

výnosy se uznávají v období, kdy byly realizovány (okamžik vyskladnění, dodání 

zákazníkovi), bez ohledu na to, zda došlo v té době k jejich zaplacení. 

 Princip věcné shody nákladů a výnosů, podle kterého musí být k výnosům přiřazeny 

pouze náklady, které se těchto výnosů týkají, bez ohledu na to, zda byly ve stejném 

období zaplaceny. (Grünwald, Holečková, 2009) 

Ve finanční analýze se setkáváme s různými modifikacemi zisku. Nejčastěji se můžeme 

setkat s následujícími formami: 

 EAT (Earnings After Taxes) tedy výsledek hospodaření za účetní období po 

zdanění. Často je označován jako čistý zisk. 

 EBT (Earnings Before Taxes), neboli výsledek hospodaření za účetní období před 

zdaněním. Pro označení se používá výraz hrubý zisk. 

 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) je označení pro zisk před odečtením 

úroků i daní. 

 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), neboli 

zisk před odečtením úroků, daní a odpisů. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

2.3.3 Výkaz Cash Flow 

Posledním z trojice účetních výkazů potřebných k vyhotovení finanční analýzy podniku 

je výkaz cash flow, který je často označován jako přehled o peněžních tocích. Výkaz doplňuje 

informace o faktorech, které tento stav ovlivnily, tedy o skutečném pohybu peněžních 

prostředků společnosti za určité období. Přehled o peněžních tocích zodpovídá otázku, kolik 

peněžních prostředků podnik vytvořil a na co byly vynaloženy.  

Peněžními toky rozumíme příjmy (přírůstky) a výdaje (úbytky) peněžních prostředků  

a ekvivalentů. Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti, peněžní prostředky na 

bankovním účtu nebo peníze na cestě.  Peněžním ekvivalentem je krátkodobý likvidní majetek. 

(Růčková, Roubíčková, 2012) 
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Výkaz cash flow se zpravidla dělí na 3 základní oblasti: 

 cash flow z provozní činnosti, 

 cash flow z investiční činnosti, 

 cash flow z finanční činnosti. 

Provozní činnost je považována za nejdůležitější, neboť se týká hlavní výdělečné 

činnosti, která je pro samotnou existenci podniku klíčová. Signálem o vážných problémech 

může být záporné CF u nefinanční společnosti v několika po sobě jdoucích letech. Do cash flow 

z investiční činnosti je zahrnuto pořízení a prodej dlouhodobého majetku, nebo také činnosti 

související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nelze zařadit jako součást provozní 

činnosti. Pod pojmem finanční činnosti si lze představit peněžní toky související se změnou 

velikosti vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Pro sestavení výkazu cash flow se aplikuje přímá a nepřímá metoda. Častěji využívaná 

metoda je nepřímá, která se sestavuje pomocí transformace zisku do pohybu peněžních 

prostředků, zatímco přímá metoda sleduje příjmy a výdaje podniku za určité období. (Růčková, 

2011) 

2.4 Vymezení a možnosti hodnocení výsledků  

V nadcházející první části budou vypsány jednotlivé metody, na které bude podrobněji 

zaměřena další kapitola. Druhá část je zaměřena na možnosti hodnocení výsledků metod 

finanční analýzy. 

Vymezení metod 

Členění metod finanční analýzy lze provést několika způsoby. Pro tuto práci bude 

členění vymezeno následovné: 

 analýza absolutních ukazatelů, 

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 souhrnné indexy hodnocení. 

V rámci analýzy absolutních ukazatelů je popsána vertikální a horizontální analýza.  

U rozdílových ukazatelů bude charakterizován čistý pracovní kapitál. Klíčové jsou ukazatele 

poměrové, mezi které patří ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a tržní 
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hodnoty. Na závěr této kapitoly budou představeny souhrnné indexy hodnocení obsahující 

bankrotní a bonitní modely. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Možnosti hodnocení výsledků metod finanční analýzy 

Výsledky zjištěné prostřednictvím finanční analýzy je nezbytné doložit o další 

informace. Aby bylo možné zhodnotit situaci firmy, je nutnost její výsledky srovnat v čase, 

v prostoru, s plánem nebo normou.  

 analýza vývoje v čase (analýza trendů), 

 porovnání se srovnatelnou firmou, 

 porovnávání plánovaných výsledků se skutečnými, 

 porovnání s doporučenými hodnotami. 

Analýza trendů se provádí za určité časové období a sleduje vývoj trendů. V některých 

případech je žádoucí rostoucí trend, v některých naopak klesající a u některých případů je 

žádoucí konstantní úroveň.  

Porovnání se srovnatelnou firmou musí být prováděno za předpokladu, že srovnatelná 

firma působí ve stejném odvětví a je přibližně stejně velká. Popřípadě je ještě možnost 

porovnání s odvětvovými statistikami, kdy se stanoví průměrné hodnoty příslušného ukazatele 

za všechny firmy, které působí v našem odvětví. 

Další z možností je porovnání plánu se skutečností a to tak, že je stanoven plán, čeho 

chce firma dosáhnout a následuje porovnání s výsledky z finanční analýzy, které jsou založeny 

na skutečných datech.  

Poslední možností je porovnání s doporučenými hodnotami poskytnuté např. 

ratingovými agenturami. (Dluhošová, 2010) 

2.5 Metody finanční analýzy 

V rámci hodnocení finančního zdraví podniku se lze setkat s celou řadou různých 

členění metod finanční analýzy. Jedním z nich je klasifikace do dvou skupin metod – 

deterministických a matematicko-statistických. Deterministické metody jsou v praxi 

využívanější, neboť vycházejí z menšího počtu sledovaných období a jsou standardními 

nástroji pro běžné finanční analýzy. Metody matematicko-statistické vycházejí z údajů delších 

časových řad a jsou charakteristické složitějšími matematickými postupy. (Dluhošová, 2010) 
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2.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele lze využít v zásadě dvěma způsoby, a to při horizontální analýze, 

kde dochází ke srovnání vývoje v časových řadách a při vertikální analýze provádějící 

procentuální rozbor komponent.  

Horizontální analýza 

Analýza trendů se používá jako označení pro horizontální analýzu spočívající 

v porovnání meziročních změn vybraných položek jednotlivých účetních výkazů. K provedení 

horizontální analýzy je potřeba mít údaje alespoň z dvou po sobě následujících účetních období. 

Pro dobrou vypovídací schopnost je však lepší čerpat údaje z více časových řad, aby byly 

minimalizovány nepřesnosti z hlediska interpretace výsledků. (Růčková, 2011) V rámci 

horizontální analýzy dochází ke kvantifikaci z hlediska absolutního a relativního. Vzorce dle 

Dluhošová (2010, str. 73). 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 =  ∆𝑈𝑡                                         (2.3) 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
=  

∆𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
                                       (2.4) 

kde 𝑈𝑡 vyjadřuje hodnotu sledovaného ukazatele, t představuje běžné období a t-1 je 

předchozí rok. 

Pomocí absolutní změny se zjišťuje, o kolik jednotek se sledovaná položka změnila 

vzhledem k předešlému období, zatímco relativní změna udává procentuální změnu oproti 

předchozímu období. (Kislingerová, Hnilica, 2008) 

Vertikální analýza 

Při vertikální analýze neboli analýze struktury se srovnávají dílčí položky v jednotlivých 

letech odshora dolů, tedy ve sloupcích, nikoli mezi roky, jako je tomu u horizontální analýzy. 

Podstatou analýzy je stanovit procentní podíl určité položky uvedené ve výkazech. Základem 

bývá většinou bilanční suma v případě rozvahy a celková hodnota tržeb u výkazu zisku a ztráty. 

(Grünwald, Holečková, 2009) Vzorec dle Dluhošová (2010). 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝑈𝑖

∑𝑈𝑖
                                                (2.5) 

Kde 𝑈𝑖 představuje hodnotu dílčího ukazatele, ∑𝑈𝑖 je velikost absolutního ukazatele. 
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Vertikální analýzu lze použít ke srovnání v čase i v prostoru, kde je možné srovnávat 

hospodaření společnosti s konkurencí v daném odvětví.  

2.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Prostřednictvím rozdílových ukazatelů lze analyzovat finanční situaci podniku se 

zaměřením na jeho likviditu. Rozdílové ukazatele (čisté finanční fondy) vypočítáme jako 

rozdíly mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek 

krátkodobých pasiv. (Sedláček, 2011) 

Mezi nejvýznamnější ukazatele likvidity patří: 

 čistý pracovní kapitál,  

 čisté pohotové prostředky (čistý peněžní finanční fond), 

 čistý peněžní majetek (čisté peněžně pohledávkové finanční fondy). (Konečný, 

2004) 

Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 

K nejčastěji využívaným rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál, 

označován jako ČPK. Vypočítá se jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími 

zdroji. Podnik potřebuje mít k dispozici určitou výši volného kapitálu k hrazení svých 

finančních závazků. Pokud disponuje s přebytkem krátkodobých aktiv nad krátkodobými 

zdroji, likvidita je zajištěna. 

Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím vyšší je schopnost podniku 

uhradit své závazky. V opačném případě, kdy hodnota ČPK nabývá nulových nebo hodně 

nízkých hodnot, firma nemá dostatek finančních prostředků na úhradu svých závazků. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) Použité vzorce dle Dluhošová (2010). 

Pro zjištění hodnoty ČPK se uvádí nejčastěji 2 způsoby výpočtu:  

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦                             (2.6)    

Č𝑃𝐾 = 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑓𝑖𝑥𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎                               (2.7)    

Čistý pracovní kapitál představuje tu část majetku, která se během roku přemění na 

peněžní prostředky a po uhrazení všech svých závazků může být použita k uskutečnění 

podnikových záměrů. (Dluhošová, 2010) 
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2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Podnik je ovlivňován různými faktory a je vhodné kromě analýzy trendů a struktur, 

jejichž povinností je sledovat pouze jednu veličinu, využívat i analýz, v rámci kterých je možné 

sledovat dílčí veličiny ve vztahu mezi sebou. V rámci finanční analýzy je nejčastěji využívána 

analýza pomocí poměrových ukazatelů, neboť dokáže poměrně snadno získat informace ze 

základních účetních výkazů. Výpočet ukazatelů se zjistí jako poměr jedné nebo více účetních 

položek k jiné položce či k celé skupině. (Růčková, 2011) 

Poměrové ukazatele dělíme na několik skupin, avšak nejpoužívanější jsou ty, které mají 

nejširší vypovídací schopnost. Rozlišujeme: 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele tržní hodnoty. 

V následujícím textu budou výše uvedené ukazatele podrobněji popsány. 

a) Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita vyjadřuje schopnost podniku dostát svým závazkům, získat dostatečné 

množství peněžních prostředků k uskutečnění nezbytných plateb. Nedostatek likvidity může 

vést k neschopnosti podniku využít nových příležitostí, nebo neschopnosti hradit své běžné 

závazky, což může vést i k bankrotu firmy. (Růčková, Roubíčková, 2012) 

S likviditou je spojena i solventnost, jejíž podmínkou je, aby měl podnik část majetku 

vázanou v penězích (nebo alespoň ve formě snadno přeměnitelné na peníze), protože jen tak je 

schopný uhradit své závazky v době jejich splatnosti. (Synek, Kopkáně, Kubálková, 2009) 

Vztah mezi jednotlivými položkami je definován jako podíl oběžných aktiv  

a krátkodobých závazků neboli jako podíl toho, čím je možné platit a tím, co je nutné uhradit. 

Krátkodobé závazky představují krátkodobé neúročené závazky a krátkodobé bankovní úvěry 

a finanční výpomoci. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Nejlikvidnější položku tvoří peníze na účtech, v hotovosti, ale také volně 

obchodovatelné cenné papíry a šeky, a naopak nejméně likvidní jsou zásoby. Pokud vážeme 
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v zásobách příliš velké množství peněžních prostředků, dochází k nižší výkonnosti podniku. 

Rozlišujeme ukazatele běžné likvidity, pohotové likvidity a okamžité likvidity. 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 

závazky podniku. Dokáže popsat, jak je podnik schopen hradit své závazky v okamžiku 

přeměny oběžných aktiv na hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím větší je 

pravděpodobnost zajištění likvidity podniku. Ukazatel má však nedostatky, a to jak u struktury 

oběžných aktiv, kde nebere na vědomí jejich likvidnost, tak u struktury krátkodobých závazků, 

kde nebere v úvahu dobu splatnosti. Hodnoty čitatele k hodnotě jmenovatele se dle 

Roubíčková, Růčková (2012) pohybují v rozmezí od 1,5 do 2,5. Vzorec dle Dluhošová (2010): 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                     (2.8) 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity odstraňuje nedostatky, které se objevují u předchozího 

ukazatele. Upravuje oběžná aktiva o zásoby, které jsou méně snadno převoditelné na peníze. 

Vhodné je upravit čitatel také o nedobytné pohledávky nebo pohledávky, jejichž návratnost je 

nejistá. Doporučená hodnota ukazatele je dle Dluhošová (2010) v rozmezí hodnot od 1,0 do 

1,5. Vzorec dle Dluhošová (2010): 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                               (2.9) 

Okamžitá likvidita 

Do ukazatele okamžité likvidity vstupují ekvivalenty hotovosti, které jsou v jakémkoliv 

okamžiku k dispozici k úhradě závazků. Pod pojmem pohotové platební prostředky lze chápat 

peníze v hotovosti, na bankovních účtech, ale také volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. 

Tento pojem se označuje také jako krátkodobý finanční majetek. Některé teorie uvádí, že 

z důvodu zachování nejvyšší likvidnosti položek jsou dosazovány do čitatele pouze peníze 

v hotovosti a na bankovních účtech. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 0,9 – 1,1 

(Růčková, 2011). Vzorec dle Dluhošová (2010): 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
              (2.10) 
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b) Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu vykazuje schopnost firmy dosahovat 

zisku použitím investičního kapitálu. „Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové 

efektivnosti dané činnosti“.  (Růčková, Roubíčková, 2012, str. 120) 

V praxi se využívají modifikace ukazatelů rentability, které se liší v závislosti na tom, 

která kategorie zisku je použita. Pro výpočet lze použít zisk před úhradou úroků a daní EBIT, 

zisk před zdaněním EBT a zisk po zdanění EAT. Následující vzorce pro výpočet ukazatelů 

rentability byly převzaty od Dluhošová (2010). 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) 

Nebo také rentabilita celkového vloženého kapitálu je ukazatel, který dává do poměru 

zisk před zdaněním a úroky s celkovými aktivy investovanými do podnikání, přičemž nebere 

ohled na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Ukazatel ROA představuje klíčové měřítko 

rentability. Je vhodné využívat v čitateli ukazatele právě EBIT, který není ovlivněn daňovým 

zatížením a úroky, a na základě toho se dá srovnat s ostatními podniky zejména díky jiné míře 

zdanění a úroků z úvěrů. (Dluhošová, 2010) 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                            (2.11) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return on Capital Employed) 

Do ukazatele ROCE vstupují dlouhodobé dluhy, ke kterým se řadí emitované obligace 

a dlouhodobé bankovní úvěry, a taktéž vlastní kapitál. Tento ukazatel vyjadřuje míru 

zhodnocení všech aktiv firmy financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Pomocí 

ukazatele lze provést mezipodnikové srovnání. (Růčková, Roubíčková, 2012) 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
                        (2.12) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 

Pomocí ukazatele ROE lze ověřit, zda vložený kapitál přináší dostatečný výnos a je 

využíván s příslušnou intenzitou odpovídající investičnímu riziku. Je žádoucí, aby hodnota 

ukazatele byla vyšší než úroky, které plynou z jiné formy investování (obligace, termínované 

vklady, majetkové cenné papíry apod.). V případě, kdyby tomu bylo opačně a hodnota ROE 

byla dlouhodobě nižší než úroková sazba, byl by podnik ohrožen bankrotem, při němž může 

přijít o svůj kapitál. (Sedláček, 2011) 
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𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                             (2.13) 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) 

Ukazatel bývá často označován jako ziskové rozpětí a vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Do čitatele je nutné dosadit čistý zisk, tedy zisk po 

zdanění. U ukazatele je vhodné provádět mezipodnikové srovnání a srovnání v čase. V případě 

zjištění nízké hodnoty v porovnání s ostatními podniky může být důvodem stanovení nízké 

ceny výrobků, popř. vysoká hodnota nákladů. Ukazatel ROS je často doplněn ukazateli 

nákladovosti. (Růčková, Roubíčková, 2012) 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                                          (2.14) 

Rentabilita nákladů (ROC – Return on Cost) 

ROC se používá jako doplňkový ukazatel k ukazateli rentability tržeb. Uvádí, kolik Kč 

čistého zisku získá firma vložením 1 Kč celkových nákladů. Platí pravidlo, že čím vyšší je 

hodnota ukazatele, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady a tím vyšší je procento zisku. Pro 

lepší posouzení situace je vhodné sledovat vývoj ukazatele v jednotlivých letech a dále u něj 

porovnávat rentabilitu dílčích nákladů se srovnatelnými podniky. (Dluhošová, 2010) 

𝑅𝑂𝐶 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
                                                        (2.15) 

 

c) Ukazatele zadluženosti 

V reálné ekonomice neexistuje možnost, aby podnik financoval veškerou svou činnost 

pouze z vlastních zdrojů. Do určité míry je zdravé se zadlužit, neboť cizí kapitál je levnější než 

vlastní, a proto podnik používá také cizí zdroje k financování. Při využití pouze vlastního 

kapitálu dochází ke snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak problémy mohou 

nastat při získávání cizího kapitálu. (Růčková, 2011) 

Smyslem analýzy zadluženosti je nalézt optimální vztah mezi vlastním a cizím 

kapitálem. K tomu se používá skupina ukazatelů zadluženosti, která poměřuje vztah vlastních 

a cizích zdrojů a zjišťuje rozsah dluhů. Vysoká zadluženost nemusí vždy znamenat negativní 

vliv, právě naopak působí pozitivně na rentabilitu a tím pádem přispívá ke zvýšení tržní hodnoty 

firmy. (Sedláček, 2011) 



 22 

Následující vzorce pro výpočet ukazatelů zadluženosti byly čerpány z knihy Dluhošová 

(2010). 

Ukazatel celkové zadluženosti (Debt Ratio) 

Pomocí ukazatele celkové zadluženosti se hodnotí přiměřenost zadlužení podniku, 

respektive tedy, do jaké výše je adekvátní se zadlužit. Ukazatel se vypočítá pomocí podílu 

cizího kapitálu (závazků) a celkových aktiv. Má se za to, že pokud roste hodnota ukazatele, 

roste i věřitelské riziko. Zadluženost ovlivňuje nejen věřitelské riziko, ale zároveň také 

výnosnost firmy. V praxi nemusí zadluženost výhradně znamenat negativní výsledek, neboť 

činnosti podniku nejsou financovány pouze z vlastních zdrojů. (Dluhošová, 2010) 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                (2.16) 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

Ukazatel je vhodné použít k hodnocení celkové finanční situace, při které se zjišťuje 

finanční samostatnost neboli schopnost podniku krýt majetek svými vlastními zdroji. Čím vyšší 

je hodnota ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech, tím vyšší je finanční stabilita 

podniku. Je nutné brát v potaz, že příliš vysoká hodnota ukazatele vede k poklesu výnosnosti 

vložených prostředků. (Dluhošová, 2010) 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                (2.17) 

Majetkový koeficient (Equity Multiplier) 

S majetkovým koeficientem neboli s finanční pákou se běžně setkáváme při snaze 

dosáhnout optimální zadluženosti, tedy ve chvíli, kdy se podnik snaží nalézt optimální vztah 

mezi vlastními a cizími zdroji. Jak už bylo v práci zmíněno, krytí potřeb podniku převážně 

z vlastních zdrojů představuje dražší formu financování, a to by mohlo směřovat k zatěžování 

firmy. Je-li firma po finanční stránce zdravá, využívání cizích zdrojů ke krytí potřeb vede 

ke zvýšení rentability a tím pádem i k růstu tržní hodnoty firmy. S použitím cizích zdrojů 

vznikají náklady ve formě úroků, které musí firma zaplatit za poskytnutí cizího kapitálu. 

(Dluhošová, 2010) 

𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                (2.18) 
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Úrokové krytí 

Jak uvádí Růčková (2011, str. 59), „Ukazatel úrokového krytí nám udává, kolikrát je 

zisk vyšší než úroky“. Část zisku vyprodukovaného pomocí cizího kapitálu by měla stačit na 

úhradu nákladů, které vznikají v souvislosti s vypůjčením cizích zdrojů. Jestliže je hodnota 

ukazatele rovna 1, znamená to, že podnik vydělává pouze na úroky a zisk je v tomto případě 

nulový. Pokud je hodnota nižší než 1, podnik není schopen pokrýt ani úroky. V literatuře se 

uvádí za dostačující, pokud jsou úroky kryty ziskem třikrát až šestkrát. (Sedláček, 2011) 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
                                              (2.19) 

Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení představuje obrácenou hodnotu předchozího ukazatele. 

Rozdíl spočívá v tom, že ukazatelem úrokového zatížení vyjadřujeme, jak velkou část 

celkového vytvořeného zisku odčerpávají nákladové úroky. Odvíjí se od rentability podniku  

a podílu zdrojů na financování činnosti získaných vydáním dluhopisů, z bankovních úvěrů atd. 

Jestliže je hodnota ukazatele vykazována dlouhodobě jako nízká, podnik si může dovolit vyšší 

podíl cizího kapitálu. (Dluhošová, 2010) 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
                                              (2.20) 

d) Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity je měřena efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. 

Při příliš vysokém množství aktiv vznikají nadbytečné náklady a s tím i spojený nízký zisk. 

Stav vykazující nedostatečné množství aktiv naopak vede k ustoupení od potenciálních 

příležitostí, čímž firma přichází o případné výnosy, které by mohla obdržet, kdyby v daném 

okamžiku aktiva vykazovala. (Sedláček, 2011) 

Ukazatele aktivity měří, do jaké míry je firma schopna využívat investované finanční 

prostředky a dále měří vázanost kapitálu v jednotlivých položkách aktiv a pasiv. Nejčastěji 

vyjadřují počet obrátek položek aktiv nebo pasiv a dobu obratu. (Růčková, 2011) 

Členění ukazatelů aktivity se dělí do dvou skupin, a to dle doby obratu, která je nejčastěji 

uváděna ve dnech a vyjadřuje délku období, které je potřebné k uskutečnění jednoho obratu  

a rychlost obratu vyjadřující počet obrátek, tzn., kolikrát se daná položka přemění na peněžní 

prostředky za určité období. Dobu obratu je vhodné zkracovat, zatímco počet obrátek 
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prodlužovat. Následující vzorce pro výpočet ukazatelů aktivity byly převzaty od Dluhošová 

(2010). 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv je souhrnným ukazatelem měřící intenzitu využívání 

celkového majetku firmy. U ukazatele se uvádí do poměru tržby k celkovým aktivům. Tento 

ukazatel vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva přemění na peněžní prostředky za určité časové 

období. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe podnik využívá svůj majetek. Ukazatel je 

vhodné použít ke srovnání mezi jednotlivými podniky. (Dluhošová, 2010) 

𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                (2.21) 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel představuje převrácenou hodnotu k ukazateli obrátky celkových aktiv. Doba 

obratu aktiv vyjadřuje, jak dlouho potrvá, než firma přemění své tržby na peněžní prostředky. 

Výsledná hodnota doby obratu aktiv je žádána co nejkratší. Vynásobením 360 je doba 

převedena na dny. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ·  360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                               (2.22) 

Doba obratu zásob 

Pomocí ukazatele je vyjádřena průměrná doba, po kterou jsou zásoby vázány v podniku 

od jejich uložení (na sklad) až po konečnou spotřebu či prodej. Doba obratu by měla být co 

nejkratší. Ideální situace by nastala v případě, kdyby zásoby byly v jeden den nakoupeny  

a uloženy na sklad a stejný i spotřebovány či prodány.  (Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                                 (2.23) 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek určuje průměrný počet dní, po které je majetek 

podniku vázán ve formě pohledávek, respektive za jak dlouho jsou vystavené faktury uhrazeny. 

V takovém případě je snaha o dosažení co nejmenší doby obratu. Čím menší je doba obratu, 

tím rychleji se vrátí peněžní prostředky, které následně mohou být investovány. Pokud by 

docházelo k nepřetržitému překračování doby splatnosti, znamenalo by to, že odběratelé včas 

nehradí faktury a je nutné prozkoumat jejich platební kázeň. (Sedláček, 2011) 
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𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                           (2.24) 

Doba obratu závazků 

Na rozdíl od předchozího ukazatele se u ukazatele doby obratu závazků snažíme 

dosáhnout co největšího čísla. Udává průměrný počet dní, za které jsou splaceny přijaté faktury. 

Ukazatel vypovídá o platební morálce firmy a poskytuje informace, které mohou být cenné pro 

potenciální věřitele jakožto například banky, rozhodující se na jejich základě o poskytnutí úvěru 

firmě. (Sedláček, 2011). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                         (2.25) 

e) Ukazatele tržní hodnoty  

Tyto ukazatele se označují taktéž jako ukazatele kapitálového trhu, neboť se při 

výpočtech vychází nejen z účetních údajů ale také z údajů tržních. Platí zde určitá omezení,  

a to, že akcie u analyzované společnosti musí být veřejně obchodovatelné na kapitálových 

trzích. Ukazatele jsou důležité zejména pro investory či potenciální investory, kteří se zajímají 

především o návratnost vložených finančních prostředků. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 

Do této kategorie se řadí skupina ukazatelů jako například účetní hodnota akcie, čistý 

zisk na akcii, dividendový výnos, dividendové krytí, ukazatel P/E (Price-earning ratio)  

a ukazatel M/B (Market to book ratio). (Růčková, 2011) 

Vybraný podnik, pro který bude v praktické části provedena finanční analýza nemá za 

zvolenou právní formu podnikání akciovou společnost, a proto ukazatele kapitálového trhu 

nebudou více rozvedeny. 

2.5.4 Souhrnné indexy hodnocení 

K hodnocení finanční situace firmy se kromě poměrových ukazatelů využívají také tzv. 

souhrnné indexy nebo souhrnné modely hodnocení finanční úrovně podniku. Na rozdíl od 

ostatních ukazatelů, které se soustředí na analýzu dílčích oblastí, je zde hlavním smyslem 

vyjádřit celkovou finanční ekonomickou situaci a výkonnost společnosti komplexně pomocí 

jednoho čísla. Kvůli slabší vypovídací schopnosti je vhodné indexy použít pouze k rychlému 

srovnání řady podniků a sloužit mohou jako orientační podklad pro příští hodnocení. (Růčková, 

2011) 



 26 

Právě úpadku čili bankrotu podniku mají za úkol předejít tyto souhrnné modely 

hodnocení, na jejichž základě se dají včasně rozpoznat potenciální hrozby. Jedním příznakem 

k odhalení nestability v podniku je fakt, že několik let před úpadkem dochází  

k jistým odchylkám zejména v oblasti běžné likvidity. (Dluhošová, 2010) 

U souhrnných indexů hodnocení dochází nejčastěji k rozlišení 2 soustav, které budou 

v následujícím textu stručně popsány a v další kapitole více rozebrány. 

Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, které jsou charakteristické pyramidovými 

ukazateli, jejichž smyslem je stále podrobnější rozklad ukazatele. 

Účelové výběry ukazatelů, kde typicky využívanými modely jsou bankrotní a bonitní modely, 

sloužící ke kvalitnímu určení finančního zdraví podniku a predikci jeho krizového vývoje. 

(Sedláček, 2011)  

 Bankrotní modely – umožňují posoudit, zda má firma v brzké době tendenci bankrotu 

či nikoliv.  

 Bonitní modely – predikují finanční zdraví firmy 

 

a) Pyramidové soustavy ukazatelů 

Tyto soustavy umožňují analyzovat vztahy mezi jednotlivými ukazateli a kvantifikovat 

velikost jejich vlivu. Přesněji řečeno znázorňují, jak se jednotlivé ukazatele ovlivňují a který 

z ukazatelů má největší, respektive nejmenší vliv na vývoj jiného ukazatele. Základním 

principem pyramidového rozkladu je rozložit vrcholový ukazatel do několika dílčích ukazatelů.  

Ukazatele lze rozložit prostřednictvím aditivní nebo multiplikativní metody. Aditivní 

metoda je stanovena součtem nebo rozdílem dvou a více ukazatelů, zatímco multiplikativní 

metoda součinem nebo podílem.  

Mezi nejvýznamnější pyramidový rozklad patří Du Pontův rozklad, který rozkládá 

ukazatel ROE neboli rentabilitu vlastního kapitálu do tří ukazatelů. Pokud chceme analyzovat 

vliv daní a placených úroků, vzorec rozšíříme o další 2 ukazatele. U Du Pontova rozkladu 

vycházíme výhradně z multiplikativní metody. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 

Du Pontův rozklad  

Jak již bylo v práci podotknuto, Du Pontův rozklad patří mezi nejvýznamnější 

pyramidový ukazatel, jehož účelem je rozložit vrcholový ukazatel na ukazatele dílčí. Díky tomu 



 27 

porozumíme, jak za pomoci dílčích ukazatelů lze ovlivňovat vrcholový ukazatel. Rentabilitu 

vlastního kapitálu (ROE) lze rozložit pomocí vzorce převzatého z knihy Dluhošová (2010). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
=  

𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
∙  

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
∙  

𝑇

𝐴
∙  

𝐴

𝑉𝐾
                                 (2.26) 

kde 
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝐵𝑇
 představuje daňové zatížení (daňová redukce), 

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
 úrokové zatížení (úroková 

redukce), 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇
 provozní rentabilitu tržeb, 

𝑇

𝐴
 obrat aktiv a 

𝐴

𝑉𝐾
 finanční páku. 

Vývoj ukazatele ROE ovlivňuje vývoj daňového a úrokového zatížení, provozní 

rentabilita tržeb, obrat aktiv a finanční páka. Daňová redukce vyjadřuje vliv daní na výsledek 

hospodaření a uvádí tak, jaká část zisku firmě zůstane po zaplacení daní. Rentabilita aktiv je 

stručně popsána v předchozí části obsahující ukazatele rentability. Složená finanční páka se 

sestavuje z ukazatele úrokového zatížení a ukazatele finanční páky. Úrokové zatížení vyjadřuje, 

jak placené úroky zatěžují výsledek hospodaření. Finanční páka je již charakterizována mezi 

poměrovými ukazateli zadluženosti. (Kislingerová, Hnilica, 2008) 

Obrázek 2.1. Rozklad ukazatele Du Pont 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kalouda, 2017, str. 78 

b) Bankrotní modely 

Už podle názvu lze odvodit, čeho se daná problematika bude týkat. Jak již bylo výše 

zmíněno, bankrotní modely slouží k predikci úpadku firmy. Podnik, který je ohrožen bankrotem 

lze rozpoznat podle jistých příznaků, jako jsou například problémy s běžnou likviditou, výší 

ČPK, nebo problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. (Růčková, 2011) 
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Modely se měří podle pravděpodobnosti bankrotu a uvádí, zda je pravděpodobnost 

nízká, vysoká nebo je v tzv. šedé zóně, kdy se možnost úpadku nedokáže posoudit. Mezi 

nejznámější bankrotní modely patří zejména Altmanův model, Tafflerův model, Beaverův 

model a modely IN. V bakalářské práci bude použit Altmanův model, který je v následující 

části stručně rozebrán. 

Altmanův model (Altmanovo Z-skóre) 

Altmanův index finančního zdraví je typickým příkladem souhrnného indexu hodnocení 

patřící do skupiny bankrotních modelů. V praxi je často využíván díky jeho ne příliš složitému 

výpočtu. Výpočet se provádí váženým součtem 5 poměrových ukazatelů a to tak, že každému 

ukazateli je přiřazena určitá váha, přitom rentabilita celkového kapitálu má největší váhu. 

(Mrkvička, Kolář, 2006) 

I. E. Altman při sestavování modelu vycházel ze vzorků údajů podniků, které byly 

v daném období prospěšné nebo později zbankrotovaly. Pomocí diskriminační analýzy odhadl 

váhy (koeficienty) v lineární rovnici, které zahrnul do modelu jako proměnné veličiny. Účelem 

modelu je rozlišit podniky směřující k bankrotu od těch, kterým úpadek nehrozí. Model byl 

poprvé publikován v roce 1968. Z tohoto modelu vzniká tzv. rovnice důvěryhodnosti, nazývaná 

taktéž Z-skóre. Čím větší je hodnota indexu, tím je podnik finančně zdravější. (Mrkvička, 

Kolář, 2006) 

S modelem je možné se setkat ve více variantách. Pro tuto práci byl vybrán model, který 

se v domácích pramenech označuje jako verze pro společnosti s ručením omezeným a určen je 

tedy pro podniky, které nejsou obchodovatelné na trhu. Vzorec dle Mrkvička, Kolář (2006): 

𝑍 = 0,717 ∙ 𝑥1 + 0,847 ∙ 𝑥2 + 3,107 ∙ 𝑥3 + 0,420 ∙ 𝑥4 + 0,998 ∙ 𝑥5                      (2.27) 

kde: 

𝑥1 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                    (2.28) 

𝑥2 =
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 

 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                           (2.29) 

𝑥3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                                      (2.30) 

𝑥4 =
𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 
                                                              (2.31) 



 29 

𝑥5 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                                          (2.32) 

Tabulka 2.2 Interpretace výsledků Altmanova modelu 

Výsledek Hodnocení 

Z >2,9 pravděpodobnost úpadku je nízká 

1,2 <Z <2,9 pásmo šedé zóny (nelze jednoznačně určit) 

Z ≤1,2 vysoká pravděpodobnost bankrotu 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Dluhošová (2010, str. 97) 

c) Bonitní modely 

Charakteristika bonitních modelů souvisí se stanovením finanční situace podniku. 

Bonita je vyjádřena podle stupňů na bodové škále, které určují, zda je finanční zdraví firmy 

dobré nebo špatné. Modely umožňují situaci porovnávat s firmami působícími ve stejném 

odvětví. K nejznámějším modelům patří Tamariho model a Kralickův Quick-test.  

Kralickův Quicktest 

Jak již bylo výše uvedeno, Kralickův Quicktest se řadí do skupiny bonitních modelů. 

Obecně je model považován za oblíbený díky jeho rychlému ohodnocení firmy s poměrně 

dobrou vypovídací schopností. Rychlý test navrhl Kralicek v roce 1990 tak, že z každé ze 

základních oblastí analýzy (tj. stability, likvidity, rentability a výsledku hospodaření) zvolil 

jeden ukazatel. (Sedláček 2011) 

Na základě zmíněné soustavy čtyř rovnic ukazatelů dochází ke zhodnocení finanční  

a výnosové situace podniku. První dva ukazatele hodnotí finanční stabilitu a zbývající dva 

slouží k hodnocení rentability firmy.  Poté je nutné zjistit celkovou finanční situaci a vyhodnotit 

zdraví firmy. Rovnice Quicktestu převzaty od Růčková (2011). 

𝑅1 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                        (2.33) 

𝑅2 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 − 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
                                  (2.34) 

𝑅3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                                          (2.35) 

𝑅4 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
                                                     (2.36) 
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Na základě dosaženého výsledku se každý ukazatel nejdříve oklasifikuje podle tabulky 

(2.3) a poté se zjistí výsledná známka. Tu získáme aritmetickým průměrem známek získaných 

za jednotlivé ukazatele. Přesněji řečeno, nejdříve se sečtou hodnoty rovnic R1 a R2 a vydělí 

dvěma. Tímto výpočtem zjistíme, jaká je finanční stabilita a tentýž způsobem se provede 

výpočet rovnic R3 a R4, pomocí kterých je hodnocena výnosová situace firmy. Poté dochází 

ke zhodnocení celkové situace prostřednictvím aritmetických průměrů výsledků finanční  

a výnosové situace podniku. (Růčková, 2011) 

Tabulka 2.3 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 <0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 >0,3 

R2 >30 12 – 30  5 – 12 3 – 5  <3 

R3 <0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 >0,15 

R4 <0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 >0,1 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 100) 

Tabulka 2.4 Zhodnocení výsledků Kralickova Quicktestu 

Výsledek Hodnocení 

>3 Bonitní firma 

1–3 Šedá zóna (nelze jednoznačně určit) 

<1 Finanční potíže v podniku 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kubíčková, Jindřichovská (2015, str. 255) 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

První krok aplikační části představuje bližší seznámení s vybraným podnikem. Prostor 

je zde věnován základní charakteristice podniku, která zahrnuje profil společnosti, historii  

a základní údaje a informace o vedení společnosti. Na konci kapitoly je znázorněna organizační 

struktura firmy. 

3.1 Profil společnosti 

Název obchodní společnosti: MESIT aerospace, s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště  

Identifikační číslo: 60709235 

Vznik společnosti: 20. června 1994 

Základní kapitál: 319 458 000 Kč 

Předmět podnikání: 

 nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschování, 

skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 

 provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení 

v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 sb. 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení 

Zdroj: vlastní zpracování na základě internetových stránek www.justice.cz 

Společnost MESIT aerospace, s.r.o. díky svým kvalitním výrobkům posiluje svou pozici 

nejen na trhu tuzemském, ale také na zahraničním. Výrobky jsou určeny především pro výrobce 

letounů, servisní a opravárenské organizace a provozovatele z hlediska oboru leteckých 

přístrojů a systémů. Dále pro výrobce systémů a provozovatelů pozemní vojenské techniky 

z hlediska oboru vojenských komunikačních systémů. V neposlední řadě budou výrobky 

zajímat výrobce a provozovatele dopravních prostředků, opravárenských podniků  

a strojírenského průmyslu v rámci oboru systémů pro dopravní prostředky. 
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3.2 Historie a základní údaje 

Společnost byla založena na počátku devadesátých let, konkrétně 19. 5. 1994 jako 

dceřiná společnost MESIT holding, a.s. Firma tak navazuje na více než šedesátiletou tradici 

vývoje a výroby letecké, přístrojové a komunikační techniky. Zápis do obchodního rejstříku byl 

proveden 20. června 1994 a od tohoto data firma zahájila své podnikání. Do konce roku 2015 

figurovala pod názvem MESIT přístroje spol. s.r.o., a v roce 2016 došlo k transformaci názvu 

na MESIT aerospace, s.r.o. Sídlo společnosti se nachází v Uherském Hradišti na ulici 

Sokolovská. 

Společnost MESIT aerospace, s.r.o. se při vzniku stala pokračovatelem MESITu a.s. 

v oborech letecké a průmyslové techniky. Posléze začala rozvíjet nové obory, a to přístroje pro 

dopravní techniku (tachografy, hladinoměry), u kterých zahájila prodej v roce 1996 a obor 

vojenské komunikační techniky (interkomy, náhlavní soupravy), kdy prodej byl zahájen v roce 

2008. Firma se v současnosti zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem digitálních 

vojenských interkomů, leteckých přístrojů a přístrojů pro dopravní prostředky. Zaměřuje se na 

výrobu moderních přístrojů a systémů pro nejnáročnější podmínky. Mezi hlavní odvětví výroby 

patří letectví, obranný a dopravní průmysl. Firma je zapojena do nejvýznamnějších projektů 

v oblasti letectví. Komunikační techniku využívají armády v náročných vojenských misích  

a zároveň také desítky tisíc pilotů a vojáků. Dále jejich zařízení pomáhají zabezpečit provoz 

prostředků pozemní hromadné dopravy v evropských a amerických městech.  

Firma si udržuje stabilní postavení na trhu a je schopna držet krok jak s tuzemskou, tak 

i se zahraniční konkurencí. V rámci prodeje svých výrobků je prosperující více na trhu 

tuzemském. Kooperuje s řadou českých firem podnikajících v různých oborech jejího 

zaměření. Z hlediska oboru letecké techniky spolupracuje především s firmou Aircraft 

Industries se sídlem v Kunovicích, ale také se společnostmi První brněnská strojírna (Velká 

Bíteš), Aero Vodochody AEROSPACE, GE Aviation Czech a AIR-TEC Europe. V oboru 

vojenské techniky se dostává do spolupráce s Armádou ČR a s Vojenským technickým ústavem 

v Praze. V rámci oboru dopravní techniky kooperuje s Českými drahami, s městskými 

dopravními podniky a výrobci vozidel (Škoda Electric, Komtes). Zahraniční trh přináší 

spolupráci zejména s Marokem, Portugalskem, Slovenskem, Indií, Velkou Británií, 

Jihoafrickou republikou a Ruskem. Klientela firmy se pohybuje přibližně okolo 200 zákazníků 

za rok. 
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Koncern  

Společnost MESIT aerospace, s.r.o. spolu v níže uvedenými firmami tvoří koncern. 

 MESIT aerotrade (vývoz a dovoz letecké a vojenské techniky, opravy a modernizace 

letadel, vybavení letišť) 

 MESIT air (elektromagnetické vzduchové ventily, velkosériové rotační obrábění) 

 MESIT defense (rádiové systémy taktické komunikace, časoměrná technika) 

 MESIT ecology (odpadové a vodní hospodářství, ochrana ovzduší) 

 MESIT foundry (výroba hliníkových odlitků a vstřikovacích forem) 

 MESIT galvanica (povrchové ochrany kovů – stříbrnění, mědění, cínování, zinkování, 

lakování)  

 MESIT machining (CNC obrábění, výroba technologicky náročných dílů) 

 MESIT pcb (výroba desek plošných spojů) 

 MESIT reality (pronájmy výrobních a skladovacích prostor) 

 MESIT & RÖDERS (výlisky z plastů a odlitky z hliníku) 

 MESIT střední škola (obory elektrotechnika a strojírenství) 

3.3 Ekonomická charakteristika 

Před zahájením finanční analýzy je vhodné sestavit tabulku ze základních položek 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Souhrn základních údajů umožňuje lepší orientovanost  

a přehlednost. 

Tabulka 3.1 Základní ekonomická charakteristika podniku  

Položky 
Časové období 

2012 2013 2014 2015 2016 

Počet zaměstnanců 161 160 163 162 153 

Aktiva, pasiva (v tis. Kč) 410 045 396 047 396 698 392 276 409 507 

Dlouhodobý majetek (v tis. Kč) 170 815 168 500 174 380 175 487 169 259 

Oběžný majetek (v tis. Kč) 239 083 227 375 221 974 216 351 239 757 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 350 128 351 733 352 338 349 395 349 663 

Cizí kapitál (v tis. Kč) 59 913 44 304 44 360 42 870 59 841 

Celkové náklady (v tis. Kč) 210 491 180 259 211 410 222 043 200 031 

Celkové výnosy (v tis. Kč) 229 628 199 965 231 721 239 411 217 667 

Tržby (v tis. Kč) 200 815 186 232 225 542 234 087 200 790 

Zisk (v tis. Kč) 19 137 19 706 20 311 17 386 17 636 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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Z tabulky 3.1 lze mimo jiné sledovat vývoj zaměstnanců, který činil v období 2012 – 

2016 průměrně 160 zaměstnanců. Vývoj má kolísavý charakter. Mezi lety 2013 – 2014 došlo 

k navýšení počtu zaměstnanců, a naopak rok 2016 přinesl snížení o 9 pracovníků. Struktura 

celkových aktiv má proměnlivou tendenci vývoje. Z větší části je ovlivněna oběžnými aktivy, 

kde největší podíl tvoří krátkodobý finanční majetek. U pasiv představuje největší složku 

vlastní kapitál, konkrétně základní kapitál. V každém roce jsou zaznamenány výnosy vyšší než 

náklady, což pro podnik znamená přínos ve formě zisku.  

Graf 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců za časové období 2001 – 2011  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.1 zobrazuje vývoj počtu zaměstnanců za časové období 2001 – 2011. V průběhu 

sledovaných 10 let lze vidět úbytek průměrného počtu zaměstnanců. Na pokles zaměstnanců 

v uvedeném období mělo mimo jiné vliv snižování technologické pracnosti výrobků (změna 

technologie osazování plošných spojů, důraz na menší pracnost při montáži nových výrobků). 

Změny souvisely také s kolísáním objemu zakázek.  

U snižování počtu zaměstnanců ve sledovaném období 2012 – 2016 šlo o využití 

přirozeného úbytku, tzn. odchody do důchodu a dobrovolné výpovědi. Co se týče přibírání nové 

pracovní síly, firma pociťuje nedostatek vzdělaných odborníků, nicméně na trhu práce je 

nedostatek těchto profesí. 
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3.4 Vedení společnosti 

Statutární orgán je oprávněný jednat za společnost a tvoří ho skupina tří jednatelů: 

 Ing. Jaroslav Hovorka, Ph.D. 

 Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D. 

 Ing. Ondřej Šohajek 

Výkonný ředitel společnosti: 

 Ing. Jaroslav Hovorka, Ph.D. 

Společnost je řízena výkonným ředitelem, pod kterého spadají oblasti, jako je útvar ředitele, 

dále útvar ekonomický, technický, výrobní, obchodní a útvar kvality. Do roku 2012 vykonával 

funkci ředitele Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D. V roce 2013 došlo ke změně ve vedení, a novým 

výkonným ředitelem stal Ing. Jaroslav Hovorka Ph.D., který ve funkci působí do současnosti. 

Způsob vedení společnosti je zajištěn prostřednictvím jednatelů. Každý z jednatelů jedná  

a podepisuje samostatně do výše 10 000 000 Kč. Částky překračující tuto hodnotu musí být 

projednány a podepsány všemi třemi jednateli. Došlo také ke změnám u osob, kterým je 

umožněno jednat ve jménu společnosti. Do roku 2013 byli evidováni 2 jednatelé, avšak rok 

2014 přinesl změnu v podobě nového jednatele, což vedlo k navýšení počtu členů statutárního 

orgánu ze dvou na tři členy. V polovině roku 2016 došlo k další změně, a to konkrétně k výměně 

jednoho člena z jednatelů. 

3.5 Organizační struktura 

Obrázek 3.1 Organizační struktura společnosti MESIT aerospace, s.r.o. 

Zdroj: výroční zprávy společnosti 

Z obrázku 3.1 lze vidět základní organizační strukturu společnosti, která je stanovena 

organizačním řádem společnosti v souladu s holdingovou instrukcí č. 24 a). 
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4 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE VYBRANÉHO 

VÝROBNÍHO PODNIKU 

V praktické části bude posouzeno finanční zdraví společnosti MESIT aerospace, s.r.o. 

dle metod finanční analýzy vysvětlených v teoretické části práce. Ke zhodnocení situace bude 

využita analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Pro souhrnné hodnocení 

bude aplikován Altmanův model a Kralickův Quicktest. Zhodnocení bude provedeno za období 

2012 – 2016 na základě údajů z výročních zpráv společnosti. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V analýze absolutních ukazatelů bude zahrnuta horizontální a vertikální analýza 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti MESIT aerospace, s.r.o. za časové období 2012 – 

2016.  Vychází se zde z teorie a vzorců popsaných v kapitole 2.5.1. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

V případě kvantifikace meziročních změn je ideální provést horizontální analýzu. Ta 

umožňuje zjistit, o kolik procent se jednotlivé položky změnily oproti předchozímu období, 

popřípadě o kolik se jednotlivé položky změnily v absolutních číslech. Horizontální analýza je 

blíže popsána v kapitole 2.5.1, kde jsou vypsány i vzorce absolutní a relativní změny, které 

budou v nadcházející části využity. 

Horizontální analýza aktiv 

K provedení horizontální analýzy byly vybrány klíčové položky aktiv z rozvahy 

společnosti MESIT aerospace, s.r.o. Konkrétně se jedná o dlouhodobý majetek, oběžná aktiva 

a časové rozlišení. Podrobnější horizontální analýza je obsažena v příloze č. 3. 
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Tabulka 4.1 Horizontální analýza aktiv 

Absolutní změna (tis. Kč) 
Časové období 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Aktiva celkem -13 998 651 -4 422 17 231 

Dlouhodobý majetek -2 315 5 880 1 107 -6 228 

Oběžná aktiva -11 708 -5 401 -5 623 23 406 

Časové rozlišení 25 172 94 53 

Relativní změna (%) 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Aktiva celkem -3,41 0,16 -1,11 4,39 

Dlouhodobý majetek -1,36 3,49 0,63 -3,55 

Oběžná aktiva -4,9 -2,38 -2,53 10,8 

Časové rozlišení 17,01 100 27,33 12,1 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Podle tabulky 4.1 je zřejmé, že největší nárůst celkových aktiv byl zaznamenán v roce 

2016, a to o 4,39 %, tj. 17 231 tis. Kč. Naopak největší pokles se vztahuje k roku 2013, kdy 

hodnota celkových aktiv klesla o 3,41 %, což v absolutním vyjádření činilo částku 13 998 tis. 

Kč. 

Graf 4.1 Podíl dílčích složek majetku 

 

V rámci horizontální analýzy aktiv je patrné, že meziročně došlo k největšímu poklesu u 

dlouhodobého majetku v roce 2016. Pokles byl způsoben vlivem nerealizovaných plánovaných 

rozšíření a modernizací technologických celků. Hodnota dlouhodobého majetku se tak oproti 

minulému období snížila o 6 228 tis. Kč. Naopak ke zvýšení oproti předchozímu období došlo 

v roce 2014, kdy hodnota vzrostla o 3,49 % tj. o 5 880 tis. Kč. Příčinou tohoto nepatrného růstu 

byl nákup strojů, přístrojů, zařízení a movitých věcí. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.1 představuje podíl dílčích složek majetku společnosti MESIT aerospace, s.r.o. 

Ač zde nejsou zaznamenány příliš výrazné výkyvy, je zřejmé, že podnik váže více majetku 

v podobě oběžných aktiv. Tuto skutečnost lze hodnotit kladně, neboť oběžná aktiva se dají 

snadněji přeměnit na peněžní prostředky, a tudíž je lze rychleji investovat.  

V rámci horizontální analýzy aktiv došlo meziročně k největšímu poklesu  

u dlouhodobého majetku v roce 2016. Pokles byl způsoben vlivem nerealizovaných 

plánovaných rozšíření a modernizací technologických celků. Hodnota dlouhodobého majetku 

se tak oproti minulému období snížila o 6 228 tis. Kč. Naopak ke zvýšení oproti předchozímu 
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období došlo v roce 2014, kdy hodnota vzrostla o 3,49 %, tj. o 5 880 tis. Kč. Příčinou tohoto 

nepatrného růstu byl nákup strojů, přístrojů, zařízení a movitých věcí. 

Oběžný majetek má do roku 2015 klesající tendenci. Zlom nastal v roce 2016, kdy 

hodnota oběžných aktiv vzrostla o 23 406 tis. Kč, což v relativním vyjádření činilo změnu 10,8 

%. Došlo zde k výraznému snížení stavu zásob, avšak obchodní realizace těchto zásob vedla ke 

zvýšení hodnoty krátkodobého finančního majetku, zejména peněžních prostředků. Právě 

oběžná aktiva mají největší podíl na celkových aktivech, a proto jsou zvlášť znázorněny jejich 

jednotlivé položky v grafu 4.2. 

Graf 4.2 Podíl jednotlivých složek oběžného majetku (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.2 umožňuje přehlednější zobrazení vývoje dílčích položek oběžných aktiv 

v časovém horizontu. Je patrné, že největší složku tvoří krátkodobý finanční majetek, kde 

největší část představují peněžní prostředky. Nejmenší složku oběžných aktiv utváří krátkodobé 

pohledávky, které nabývají nejnižších hodnot v roce 2014. Jsou tvořeny převážně 

pohledávkami z obchodních vztahů a daňovými pohledávkami. 

Ke změně došlo i u položky časového rozlišení, která měla za sledované období rostoucí 

tendenci. Největší růst byl zaznamenán v roce 2014, kdy došlo ke zvýšení o 172 tis. Kč, což 

absolutně znamenalo změnu o 100 %. Tato skutečnost je ovlivněna z velké části položkou 

nákladů příštích období. 

Horizontální analýza pasiv 

Obdobně jako je tomu u horizontální analýzy aktiv, jsou i zde vybrány klíčové položky 

z rozvahy společnosti s tím rozdílem, že výchozí je strana pasiv. Jedná se o položky vlastního 
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kapitálu, cizího kapitálu a časového rozlišení. Rozsáhlejší horizontální analýzu pasiv lze 

nalézt v příloze č. 3. 

Tabulka 4.2 Horizontální analýza pasiv 

Absolutní změna (tis. Kč) 
Časové období 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Pasiva celkem -13 998 651 -4 422 17 231 

Vlastní kapitál 1 605 605 -2 943 268 

Cizí kapitál -15 609 54 -1 490 16 971 

Časové rozlišení 6 -10 11 -8 

Relativní změna (%) 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Pasiva celkem -3,41 0,16 -1,11 4,39 

Vlastní kapitál 0,46 0,17 -0,84 0,08 

Cizí kapitál -26,05 0,13 -3,36 39,59 

Časové rozlišení 150 -100 0 -72,73 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních údajů společnosti 

Tabulka 4.2 znázorňuje horizontální analýzu pasiv za časové období 2012 – 2016. 

V důsledku zachování základního bilančního pravidla zde platí rovnost mezi aktivy a pasivy, 

tudíž celková hodnota pasiv bude odpovídat celkové hodnotě aktiv. Při pohledu na celkový 

vývoj pasiv je zřejmé, že v roce 2013 a 2015 dochází k poklesu, a naopak v letech 2012 a 2016 

hodnota roste.  

Meziroční procentuální změny jsou u vlastních zdrojů poměrně nepatrné. Vlastní kapitál 

má s výjimkou roku 2015 rostoucí charakter. V tomto roce dochází k úbytku o 0,84 %, 

v absolutním vyjádření o 2 943 tis. Kč. Za příčinu poklesu hodnoty lze označit dosažení nižšího 

hospodářského výsledku běžného období oproti minulému období. Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku zaznamenaly změnu pouze v roce 2013, kdy došlo k nárůstu  

o 10,92 %. Základní kapitál a kapitálové fondy jsou beze změny.  

Nejpodstatnější změna v rámci financování z cizích zdrojů nastala v roce 2016. Došlo 

zde k výraznému růstu hodnoty u krátkodobých závazků, které se zvýšily o 76,66 %, což 

v absolutním vyjádření činilo částku 17 953 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno převedením 

zisku po zdanění na účet závazků vůči ovládající osobě. V roce 2013 bylo rozhodnuto o 

navýšení rezerv vytvořených v minulých letech, které představovalo růst rezerv o 2,78 %. 
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Graf 4.3 Podíl dílčích zdrojů financování 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost MESIT aerospace, s.r.o. využívá k financování převážně vlastní kapitál, což 

je velmi patrné z grafu 4.3. Ačkoliv je forma financování z vlastních zdrojů nákladnější, 

nedochází ke zbytečnému zadlužení používáním cizích zdrojů. 

Graf 4.4 Jednotlivé složky cizího kapitálu (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše uvedený graf 4.4 znázorňuje podíl jednotlivých složek cizího kapitálu  

ve sledovaném období 2012 – 2016. Lze vyčíst, že vývoj položky krátkodobé závazky nabývá 

nejvyšších hodnot. Nejmenší podíl tvoří dlouhodobé závazky, které jsou ovlivněny odloženým 

daňovým závazkem. Jelikož analyzované firmě není poskytnut úvěr od banky či jiné 

nebankovní instituce, položka bankovní úvěry a výpomoci je nulová, a proto není vyobrazena 

na grafu 4.4. 
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U časového rozlišení lze zaznamenat výraznou změnu v roce 2013, kdy došlo k nárůstu 

o 150 %. Tato skutečnost je ovlivněna meziročním zvýšením položky výdajů příštích období. 

Časové rozlišení má však nepatrný vliv na celkový vývoj pasiv.   

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

U analýzy výkazu zisku a ztráty bude zaměřena pozornost především na jednotlivé 

kategorie výsledku hospodaření. Při horizontální analýze jsou sledovány změny u provozního 

a finančního výsledku hospodaření, dále také výsledku hospodaření za účetní období a VH před 

zdaněním. Mimořádný výsledek není analyzován, neboť vykazuje nulové hodnoty. Podrobnější 

analýza je zahrnuta v příloze č. 4. 

Tabulka 4.3 Horizontální analýza vybraných výsledků hospodaření 

Absolutní změna (tis. Kč) 
Časové období 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Provozní VH 10 172 4 888 -2 603 -12 

Finanční VH -9 796 -3 378 -1 110 170 

VH za účetní období 569 605 -2 943 268 

VH před zdaněním 376 1510 -3 713 158 

Relativní změna (%) 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Provozní VH 108,77 25,04 -10,66 -0,06 

Finanční VH -70,86 -83,86 -170,77 -36,96 

VH za účetní období 2,97 3,07 -14,49 1,54 

VH před zdaněním 1,62 6,41 -14,82 0,74 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.3 zachycuje vývoj vybraných výsledků hospodaření ve sledovaném období 

2012 – 2016. Lze si povšimnout proměnlivého charakteru daných položek. Za jeden 

z nejdůležitějších výsledků hospodaření je považován provozní, neboť provozní činnost je 

základem podnikatelské činnosti výrobní firmy. Ten nabývá nejvyšších hodnot v roce 2013, 

kdy meziroční vývoj činí 10,77 %, což v absolutním vyjádření činí 10 172 tis. Kč. Největší vliv 

na něj měly položky výkony a změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  

a komplexních nákladů příštích období. 

Po celou dobu sledování byla u finančního výsledku vykazována klesající tendence až 

do roku 2015. Sice by se zde mohlo zdát, že klesající tendence pokračovala i v roce 2016 ale 

opak je pravdou. Procentuální změna v roce 2016 sice činí zápornou hodnotu, absolutní však 

nikoliv. Tedy ačkoliv je hodnota -36,96 %, mezi lety 2015 – 2016 došlo k nárůstu o 170 000 

Kč. Finanční výsledek hospodaření je kladně ovlivněn zejména výnosy z finančního majetku  
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a výnosovými úroky. Na ostatní finanční náklady a výnosy měly vliv především kurzové 

rozdíly.  

Výsledek hospodaření za běžné účetní období vykazuje rostoucí trend vyjma roku 2015, 

kdy jeho hodnota klesla o 14,49 %. Od následujícího roku meziroční hodnota opět roste, ale ne 

o tolik jako v letech předcházejících. Lze se domnívat, že tato změna je způsobena nižší 

hodnotou tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Graf 4.5 Vývoj vybraných výsledků hospodaření (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.5 znázorňuje vývoj vybraných výsledků hospodaření za analyzované období. Za 

nejvýraznější změnu lze považovat vývoj finančního výsledku hospodaření. Ten se z kladných 

hodnot dostal do záporných, což je však běžná situace, se kterou se setkává celá řada podniků, 

neboť hodnota finančního výsledku je obvykle záporná. Kladný finanční výsledek je spíše 

neobvyklý. Z grafu 4.5 si lze povšimnout, že se hodnota finančního výsledku dostává na 

začátku období do kladných čísel, což znamená, že firma disponuje dostatečným množstvím 

finančních prostředků, které může investovat. 

 

 

 

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoj vybraných výsledků hospodaření 

Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním



 43 

Tabulka 4.4 Horizontální analýza vybraných položek VZZ 

Absolutní změna (tis. Kč) 
Časové období 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Výkony -14 531 38 603 -5 172 -18 851 

Výkonová spotřeba -8 250 27 092 -3 222 -16 538 

Přidaná hodnota  -6 296 11 516 -1 955 -2 313 

Relativní změna (%) 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Výkony -7,25 20,78 -2,30 -8,60 

Výkonová spotřeba -7,21 25,52 -2,42 -12,72 

Přidaná hodnota  -7,33 14,46 -2,14 -2,59 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.4 zobrazuje vybrané položky výkazu zisku a ztráty, které jsou taktéž 

podstatné pro horizontální analýzu a je vhodné je zanalyzovat. Položka výkony zaznamenala 

největší změnu v roce 2014. Je zde zobrazen nárůst oproti minulému období o 20,78 %. Tuto 

skutečnost ovlivnily převážně vyšší tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které vzrostly 

o 31 000 tis. Kč, což v konečném důsledku činilo částku 38 603 tis. Kč. V následujících letech 

docházelo opět k poklesu, stejně jako tomu bylo na začátku sledovaného období. 

Obdobně jako u předchozí analyzované položky, i u výkonové spotřeby je zaznamenána 

největší změna v letech 2013 – 2014. Dochází k ní především z důvodu překročení nákladů ve 

spotřebě materiálu vlivem zvýšeného objemu výroby a tržeb. Nicméně v roce 2014 docházelo 

také k úsporám ve spotřebě, a to konkrétně ve spotřebě energie. Nadcházející léta představovala 

klesající charakter. 

Poslední analyzovanou položkou je přidaná hodnota, která se odráží od obchodní marže, 

výkonů a výkonové spotřeby. Hraje důležitou roli ve výkazu zisku a ztráty, neboť ukazuje, 

kolik peněžních prostředků by byl schopen podnik vydělat v nejužším slova smyslu, kdyby byly 

brány v úvahu pouze tržby a nejnutnější náklady související s výrobkem. Jelikož je přidaná 

hodnota odrážena od výše zmíněných položek výkonů a výkonové spotřeby, a ty jsou mimo 

rok 2014 klesající, nastala obdobná situace i u přidané hodnoty. Největší meziroční úbytek 

zaznamenal rok 2013, kdy došlo k poklesu o 7,33 %, což činilo částku 6 296 tis. Kč.  

4.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

U vertikální analýzy je na jednotlivé položky nahlíženo ve vztahu k určité veličině.  Za 

tuto veličinu bude považována celková bilanční suma aktiv, pasiv, oběžného majetku a cizích 

zdrojů. Rozebrán bude tedy u analýzy aktiv podíl jednotlivých položek na oběžných aktivech  

a u analýzy pasiv podíl na cizích zdrojích. Jednotlivými položkami je vyjádřeno, kolika 
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procenty se podílely na celkové bilanční sumě. Teorie vertikální analýzy a použitý vzorec je 

blíže popsán v kapitole 2.5.1. Podrobnější analýza je zahrnuta v příloze č. 5. 

Vertikální analýza aktiv  

V první části jsou analyzovány vybrané položky rozvahy na celkových aktivech 

společnosti MESIT aerospace, s.r.o. za časové období 2012 – 2016. Mezi vybrané položky patří 

dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení. V další části bude rozebrán podíl 

jednotlivých položek na oběžných aktivech. 

Tabulka 4.5 Podíl jednotlivých položek na celkových aktivech (v %) 

AKTIVA CELKEM 
2012 2013 2014 2015 2016 

100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 41,66 42,55 43,96 44,74 41,33 

Oběžná aktiva 58,31 57,41 55,96 55,15 58,55 

Časové rozlišení 0,04 0,04 0,09 0,11 0,12 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Dle tabulky 4.5 si lze povšimnout převahy oběžného majetku nad dlouhodobým. Tato 

skutečnost se dá považovat za velmi pozitivní, neboť větší podíl oběžných aktiv slouží 

k zajištění lepší plynulosti výroby a dá se rychleji převést na potřebné peněžní prostředky. Za 

sledované období docházelo k postupnému růstu dlouhodobého majetku až do roku 2015, po 

kterém došlo k mírnému snížení jeho hodnoty. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána právě 

v roce 2015 a to především vlivem dlouhodobého finančního majetku, který činil 39,85 %. 

Podstatnou část tvořily podílové cenné papíry a menší podíly v podnicích s rozhodujícím 

vlivem. 

Oběžný majetek vykazoval postupné snižování své hodnoty, které nabylo nejmenších 

čísel v roce 2015. Tento rok bylo oběžným majetkem tvořeno 55,15 % celkových aktiv. 

Z tabulky 4.5 si lze všimnout, že v období 2012 a 2016, kdy oběžná aktiva dosáhla nejvyšších 

hodnot, dlouhodobý majetek dosáhl hodnot naopak nejmenších. Zanedbatelnými hodnotami se 

na celkových aktivech podílelo časové rozlišení, které se pohybovalo v rozmezí 0,04 – 0,12 %. 

Podíl dlouhodobého a oběžného majetku na celkových aktivech lze sledovat na níže 

zobrazeném grafu 4.6. 
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Graf 4.6 Struktura celkových aktiv v období 2012 - 2016 (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.6 Podíl jednotlivých položek na oběžných aktivech (v %) 

OBĚŽNÁ AKTIVA 
2012 2013 2014 2015 2016 

100% 100% 100% 100% 100% 

Zásoby 27,57 27,58 29,09 36,30 27,61 

Dlouhodobé pohledávky 24,45 19,31 19,78 20,29 18,32 

Krátkodobé pohledávky 15,59 8,16 6,36 13,41 11,33 

Krátkodobý finanční majetek 32,38 44,95 44,77 30,00 42,74 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Tabulkou 4.6 je uváděn procentuální podíl jednotlivých položek na oběžných aktivech 

firmy MESIT aerospace, s.r.o. Podíl zásob za sledované období kolísal, avšak největší nárůst 

hodnoty dosáhl v roce 2015, kdy se 36,30 % podílel na celkových oběžných aktivech.  

Dlouhodobé pohledávky tvořily největší podíl na oběžných aktivech v roce 2012, kdy 

tento podíl činil 24,45 %. Nicméně během dalších let podíl neustále kolísal a dosahoval menších 

hodnot, než jakých dosahoval na začátku období. Výše krátkodobých pohledávek byla za celé 

období nejméně znatelná a pohybovala se v rozmezí 6,36 – 15,59 %. Nejmenší podíl byl 

zaznamenán v roce 2014. 

Největší a zároveň klíčovou složkou podílející se na oběžných aktivech je krátkodobý 

finanční majetek.  Ten v roce 2013 dosáhl výše 44,95 %, a podílel se tak téměř poloviční částí 

na celkovém oběžném majetku. Jeho podstatnou část tvořily především peněžní prostředky na 

účtech v bankách. Ačkoliv krátkodobý finanční majetek v roce 2013 tvořil téměř poloviční část, 

v roce 2015 se hodnota krátkodobého finančního majetku snížila, a podílel se pouze 30 % na 

hodnotě celkových oběžných aktiv. 
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Z grafu 4.7 si lze všimnout jednotlivých složek oběžného majetku, které jsou uvedeny 

v procentuálním vyjádření. V roce 2014 je možno zaznamenat největší podíl u krátkodobého 

finančního majetku a zároveň také nejmenší podíl u výše krátkodobých pohledávek. 

Graf 4.7 Struktura oběžných aktiv za období 2012 – 2016 (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vertikální analýza pasiv 

V této části bude zjištěno, jaký je podíl vlastních zdrojů, cizích zdrojů a časového 

rozlišení vzhledem k celkovým pasivům firmy. V následující části bude zjišťován podíl 

jednotlivých položek k celkovým cizím zdrojům za sledované období let 2012 – 2016.  

Tabulka 4.7 Podíl jednotlivých složek na celkových pasivech (v %) 

PASIVA CELKEM 
2012 2013 2014 2015 2016 

100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 85,39 88,81 88,82 89,07 85,39 

Cizí zdroje 14,61 11,19 11,18 10,93 14,61 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Z tabulky 4.7 lze vyčíst převahu vlastních zdrojů nad cizími. Výrobní firmy mají 

tendenci používat vlastní zdroje financování, což v konečném důsledku může ovlivnit oblast 

rentability, neboť vlastní zdroje jsou zpravidla dražší než cizí zdroje financování. Za sledované 

období se podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů příliš výrazně neměnil. U vlastních zdrojů se 

pohyboval v rozmezí 85,39 – 89,07 % a u cizího kapitálu 10,3 –14,64 %. Na celkové bilanční 

sumě převládá (cca 88 %) vlastní kapitál, který je tvořen zejména základním kapitálem. 
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 U cizího kapitálu bylo nejvyššího podílu (14,61%) dosaženo v letech 2012 a 2016. 

Společnost MESIT aerospace, s.r.o. byla v prvním roce zadlužena z 14,61 %, následně dluh 

postupně klesal až do roku 2015, po kterém následoval opět ne příliš výrazný vzestup. 

Detailnější podíly jednotlivých složek cizích zdrojů jsou vyjádřeny v tabulce 4.8. Položka 

časového rozlišení nabývá tak nízkých hodnot, že její podíl na celkových pasivech je nulový. 

Graf s označením 4.8 znázorňuje podíl složek kapitálové struktury na celkových pasivech 

společnosti. 

Graf 4.8 Struktura celkových pasiv v letech 2012 – 2016 (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.8 Podíl jednotlivých položek na cizích zdrojích (v %) 

CIZÍ ZDROJE 
2012 2013 2014 2015 2016 

100% 100% 100% 100% 100% 

Rezervy 30,04 41,76 41,70 38,49 29,58 

Dlouhodobé závazky 1,35 2,08 2,26 2,22 1,29 

Krátkodobé závazky 68,61 56,17 56,04 54,63 69,14 

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

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Rezervy vykazovaly v průběhu sledovaného období proměnlivé podíly na celkových 

cizích zdrojích. Zatímco v roce 2013 vykazovaly 41,76 %, postupným poklesem se dostaly až 

na podíl, který činil 29,58 %. Dlouhodobé závazky dosahovaly za sledované období poměrně 

minimálních podílů. Jejich výše se pohybovala na úrovni mezi jedním až dvěma procenty. 

Nejvyšší hodnotu, která představovala 2,26 % všech cizích zdrojů, vykazovaly v roce 2014.  

Dle tabulky 4.8 a grafu 4.9 je patrné, že dominantní podíl na celkových cizích zdrojích 

společnosti MESIT aerospace, s.r.o. v letech 2012 až 2016 měly krátkodobé závazky. 

Konkrétně v roce 2016 se jejich hodnota vyšplhala na 69,14 %. Zvýšení je ovlivněno 

převedením zisku po zdanění na účet závazků vůči ovládající osobě. 
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 Jelikož firmě nebyl ve sledovaném období poskytnut úvěr od banky či jiné nebankovní 

instituce, položka bankovní úvěry a výpomoci je nulová a proto není vyobrazena v grafu 4.9. 

Ten znázorňuje přehled jednotlivých položek z rozvahy společnosti MESIT aerospace, s.r.o. na 

celkových cizích zdrojích. 

Graf 4.9 Struktura cizích zdrojů v letech 2012 – 2016 (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pomocí vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsou srovnávány jednotlivé položky 

nákladů a výnosů ke stanovenému celku. Za celek je považována jejich souhrnná hodnota. 

Nejprve bude popsána vertikální analýza výnosů a poté nákladů za časové období 2012 – 2016. 

Podrobnější vertikální analýza výkazu zisku a ztráty se nachází v příloze č. 6. 

Vertikální analýza výnosů 

V této části je vyjádřen vztah jednotlivých položek k základně, která je stanovena jako 

celkové výnosy. 

Tabulka 4.8 Podíl jednotlivých položek na celkových výnosech (v %) 

VÝNOSY CELKEM 
2012 2013 2014 2015 2016 

100% 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej zboží 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkony 87,24 92,91 96,84 91,57 92,05 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,19 0,22 0,49 0,33 0,19 

Ostatní provozní výnosy 2,40 1,71 1,46 1,17 1,61 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 5,87 0,00 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 6,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

Výnosové úroky 0,20 0,19 0,17 0,10 0,06 

Ostatní finanční výnosy 3,61 4,97 1,02 0,80 0,92 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Celkové výnosy tvoří 100 %, což umožňuje vidět, jak velké jsou jednotlivé položky ve 

vztahu k celkovým výnosům. Položkou, u které byl jednoznačně zaznamenán největší podíl 

byly výkony, které tvořily průměrně 92 % na celkových výnosech. V roce 2014 byl tento podíl 

největší ze všech a dosáhl 96,84 %. Každý rok u výkonů představovala největší část položka 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Konkrétně v roce 2014 byla její hodnota 68,77 % 

tvořena tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb v tuzemsku a 31,23 % v zahraničí.  

Ostatní jednotlivé položky se na celkových výnosech podílely minimálním nebo 

nulovým procentem. Za zmínku stojí dlouhodobé finanční výnosy, které v roce 2012 činily 6,34 

%, a na jejich vlivu se jednoznačně podílely výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách. 

Mezi další významnější položku patří tržby z prodeje cenných papírů a podílů, které v roce 

2015 tvořily podíl 5,87 %.  Tato skutečnost se vztahuje pouze k roku 2015, protože v ostatních 

letech společnost cenné papíry či podíly neprodala. Ostatní finanční výnosy tvořily 

zanedbatelné procento oproti skupině výkonů, které jednoznačně převládaly. Níže uvedený graf 

4.10 znázorňuje podíl jednotlivých položek na celkových výnosech. Pro srovnání jsou vybrány 

pouze položky, které se představovaly významný podíl. 

Graf 4.10 Podíl jednotlivých položek výnosů na celkových výnosech (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 4.10 je patrné velmi vysoké procento výkonů, které se z největší části podílí na 

celkových výnosech. U ostatních položek je jejich podíl sotva znatelný. 

Vertikální analýza nákladů 

Tato část je zaměřena na srovnání jednotlivých položek k celkovým nákladům, které 

jsou stanoveny jako základna. 
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Tabulka 4.9 Podíl jednotlivých položek na celkových nákladech (v %) 

NÁKLADY CELKEM 
2012 2013 2014 2015 2016 

100% 100% 100% 100% 100% 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkonová spotřeba 54,35 58,88 63,02 58,55 56,73 

Osobní náklady 28,53 33,32 29,89 28,74 31,62 

Daně a poplatky 0,03 0,04 0,03 0,03 0,06 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3,26 2,51 2,21 2,50 2,69 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0,18 0,15 0,55 0,28 0,15 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 5,74 -1,48 0,15 0,00 -0,40 

Ostatní provozní náklady 1,48 0,96 0,87 0,42 0,39 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 6,33 0,00 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,03 0,22 0,00 

Ostatní finanční náklady 4,50 3,49 0,99 1,13 1,21 

Daň z příjmu za běžnou činnost 1,92 1,88 2,25 1,79 1,94 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Tabulka 4.9 zachycuje podíl jednotlivých položek na celkových nákladech v letech 

2012 – 2016. Obdobně jako tomu bylo u vertikální analýzy výnosů, i zde má největší podíl 

položka, která je vztažena k výrobní činnosti podniku. Výkonová spotřeba se podílí více než 

polovinou své hodnoty na celkových nákladech. Tvoří ji spotřeba materiálu, energií a služeb.  

V jednotlivých letech do roku 2014 se podíl položek nákladů zvyšuje a konkrétně v tomto roce 

zaznamenal 63,02 % podíl. Důvodem růstu bylo stále větší množství prodaných výrobků  

a služeb a s tím souvisejících nákladů.  

Druhou nejvýznamnější položku představují osobní náklady, které činily průměrně 30 

% a v průběhu jednotlivých let měly proměnlivý charakter. Tato složka zahrnuje především 

mzdové náklady a náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Ačkoliv v roce 2016 

jejich podíl na celkových výnosech rostl, v absolutním vyjádření klesal, což bylo způsobeno 

zejména sníženým počtem zaměstnanců oproti předchozímu období.  

V roce 2015 došlo k prodeji cenných papírů a podílů, což se projevilo u nákladů, které 

byly na prodej vynaloženy. Ostatní položky vertikální analýzy mají zanedbatelný podíl na 

celkových nákladech. Nutno ještě podotknout výskyt záporných hodnot u položky změny stavu 

rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období.  Tato 

záporná hodnota v letech 2013 a 2016 vznikla v důsledku čerpání vytvořených rezerv. 
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Graf 4.11 Podíl vybraných položek nákladů na celkových nákladech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.12 Vývoj celkových nákladů a výnosů (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

K analýze rozdílových ukazatelů byl použit ukazatel čistý pracovní kapitál. Pomocí 

ukazatele je vyjádřeno, jak velké množství peněžních prostředků podniku zůstane po zaplacení 

všech svých krátkodobých závazků. Tato problematika je více rozepsána v kapitole 2.5.2, kde 

je uveden i vzorec (2.6), pomocí kterého je ČPK počítán. 

Tabulka 4.10 Vývoj ČPK v jednotlivých letech (v tis. Kč) 

  

Časové období 

2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK 197 978 202 491 197 116 192 932 198 385 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tabulce 4.10 je zobrazen vývoj čistého pracovního kapitálu společnosti MESIT 

aerospace, s.r.o. za sledovaný časový horizont. Pomocí čistého pracovního kapitálu je 

posouzena likvidita podniku. V případě dosažení kladné hodnoty lze hovořit o likvidním 

podniku. Zároveň je žádoucí, aby čistý pracovní kapitál nenabýval záporných hodnot, neboť by 

byla ohrožena schopnost hradit své závazky včas. Z tabulky 4.10 je patrné dosažení kladných 

hodnot, což znamená převyšující hodnotu oběžných aktiv nad krátkodobými závazky, a tudíž 

schopnost hradit své závazky včas. Ve sledovaném období mají hodnoty čistého pracovního 

kapitálu proměnlivý charakter. Nicméně v důsledku dosažení kladných hodnot lze považovat 

analyzovanou firmu z hlediska likvidity za bezpečnou.  

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující část je věnována analýze pomocí vybraných poměrových ukazatelů za 

časové období 2012 – 2016. Jedná se o ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. 

K výpočtům byly použity údaje z výročních zpráv společnosti MESIT aerospace, s.r.o.  

Problematika týkající se poměrových ukazatelů je blíže popsána v teoretické části, konkrétně 

v kapitole 2.5.3. Přehledná analýza poměrových ukazatelů je uvedena v příloze č. 8. 

4.3.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity jsou označovány za jedny z nejdůležitějších indikátorů platební 

schopnosti. Za jejich pomoci je měřeno, zdali je firma schopna dostát svým závazkům 

v požadované výši a čase. Dávají do poměru nejlikvidnější složky majetku (oběžná aktiva) 

s nejdříve splatnými závazky (krátkodobé závazky). K výpočtům byly použity ukazatele běžné, 

pohotové a okamžité likvidity. 

Tabulka 4.11 Vývoj ukazatelů likvidity 

  Vzorec 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita (2.8) 5,82 9,14 8,93 9,24 5,80 

Pohotová likvidita (2.9) 4,21 6,62 6,33 5,88 4,20 

Okamžitá likvidita (2.10) 1,88 4,11 4,00 2,77 2,48 

Zdroj: vlastní zpracování na základně účetních výkazů společnosti 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát by byl podnik schopen uhradit své 

krátkodobé závazky, kdyby přeměnil všechna svá oběžná aktiva na hotovost. Dává tedy do 

poměru celková oběžná aktiva s nejdříve splatnými závazky. Doporučená hodnota ukazatele se 
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pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. Tu analyzována společnost dosahuje, a současně ji také 

překračuje, což znamená, že nemá problém s úhradou krátkodobých závazků. Hodnoty mají ve 

sledovaném časovém horizontu proměnlivý trend. Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 

2013, kdy každou 1 Kč krátkodobých závazků pokrylo 9,14 Kč majetku, který byl v podobě 

oběžných aktiv. Poslední rok se nejvíce blíží doporučené hodnotě.  

Vyšší hodnoty jsou prospěšné pro věřitele, neboť hodnoty překračující doporučenou 

hranici poskytují záruku z hlediska návratnosti finančních prostředků. Nutno brát v úvahu také 

fakt, že vysoká likvidita neefektivně váže finanční prostředky ve formě oběžných aktiv, což 

ovlivňuje zejména potenciální akcionáře a investory. Pro tuto cílovou skupinu je třeba udržovat 

likviditu na spodní hranici. 

Graf 4.13 Běžná likvidita ve vztahu s odvětvím 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V rámci srovnání hodnot běžné likvidity s hodnotami pohybujícími se v odvětví je 

z grafu 4.13 patrné, že běžná likvidita analyzovaného podniku vysoce překračuje oborové 

hodnoty.  

Pohotová likvidita 

Ukazatel při výpočtu pohotové likvidity odstraňuje vliv nejméně likvidní položky, 

kterou jsou zásoby. Nelze je tak snadno přeměnit na peníze, jelikož ještě nebyly prodány. Při 

výpočtu se berou v úvahu pouze tzv. pohotová oběžná aktiva. Doporučená hodnota je v rozmezí 

1 – 1,5. Podnik i v tomto případě přesahuje doporučenou hodnotu. Rovněž jako u předchozí 

likvidity se blíží doporučené hodnotě nejvíce v roce 2016. V odvětví se hodnoty pohotové 
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likvidity pohybují v rozmezí 1,16 – 1,31. Tudíž lze konstatovat, že hodnoty analyzované 

společnosti se pohybovaly vysoko nad hodnotami v odvětví. 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity upravuje pohotovou o pohledávky. Zmírňuje se tak šance 

možného nezaplacení v důsledku krachu nebo platební neschopnosti firmy. Okamžitá likvidita 

bere v úvahu pouze krátkodobý finanční majetek, který zahrnuje peníze v hotovosti, na 

bankovních účtech, volně obchodovatelné cenné papíry nebo šeky, a porovnává ho 

s krátkodobými závazky. Doporučené rozmezí je 0,9 – 1,1. Lze konstatovat, že k překročení 

doporučené hodnoty dochází v jednotlivých letech několikanásobně. Doporučeným hodnotám 

se nejvíce blíží rok 2012, kdy je hodnota za sledované období nejnižší. Co se týče oborových 

hodnot, i v tomto případě došlo k přesáhnutí jejich hranice. 

4.3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli ziskovosti jsou obecně charakterizovány jako podíl mezi 

ziskem a vloženým kapitálem. Hodnotí tak jakého zisku podnik dosahuje vzhledem k vloženým 

peněžním prostředkům. K analýze budou použity ukazatele rentability aktiv, vlastního kapitálu, 

dlouhodobých zdrojů, tržeb a nákladů.  

Tabulka 4.12 Vývoj ukazatelů rentability 

  Vzorec 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA (v %) (2.11) 5,65 5,95 6,32 5,44 5,25 

ROCE (v %) (2.12) 6,6 6,68 7,09 6,09 6,14 

ROE (v %) (2.13) 5,47 5,6 5,76 4,98 4,97 

ROS (v %) (2.14) 9,53 10,58 9,01 7,43 8,65 

ROC (v %) (2.15) 8,33 10,93 9,61 7,83 8,68 

Zdroj: vlastní zpracování na základně účetních výkazů společnosti 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Prostřednictvím ukazatele ROA je srovnáván zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 

s celkovými aktivy, které byly vloženy do podnikání. Z tabulky je patrné, že rentabilita aktiv 

dosahovala kladných hodnot, což lze hodnotit za pozitivní jev. Vývoj vybraného ukazatele má 

proměnlivý charakter. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2014, kdy se hodnota vyšplhala na 6,32 

%. Mezi roky 2012 – 2014 se rentabilita aktiv zvyšovala zejména kvůli vyššímu výsledku 

hospodaření. V případě srovnání hodnot ROA analyzovaného podniku s hodnotami v odvětví, 
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které poskytuje MPO, dochází v každém roce k překročení hodnot vyjma roku 2014. V tomto 

roce představovala hodnota v odvětví 6,9 %, a nedošlo tedy k jejímu překročení.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů představuje poměr mezi hodnotou EBIT  

a vlastním kapitálem spolu s dlouhodobými závazky. Pomocí ukazatele je hodnoceno, zdali je 

použití dlouhodobého kapitálu výnosné pro podnik. Společnost ve sledovaném období 

nečerpala úvěr a provoz spolu s investicemi financovala pomocí vlastních zdrojů. Z tabulky 

4.12 je patrné, že hodnoty se pohybovaly v kladných číslech, což lze označit za pozitivní.  

V roce 2015 je patrný mírný pokles oproti předchozímu roku, který je způsoben nižším 

výsledkem hospodaření. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Pomocí ukazatele rentability vlastního kapitálu je hodnocena výnosnost vlastních 

zdrojů, které vložili vlastníci nebo společníci. Pro investory je tento ukazatel důležitý z hlediska 

informování o výnosu z vloženého kapitálu, a proto by bylo vhodné dosahovat co nejvyšších 

hodnot. Od předešlých ukazatelů se liší výpočet v čitateli, který bere v úvahu čistý zisk namísto 

zisku před zdaněním a úroky. Obdobně jako tomu bylo u předchozích ukazatelů, i zde dochází 

k nárůstu v prvních třech letech sledovaného období. Na zvýšení hodnot měl vliv růst výsledku 

hospodaření. Při srovnání s oborovými hodnotami se podnik vyjma roku 2012 nachází pod 

jejich výší. V období 2013 – 2016 se oborové hodnoty pohybují v rozmezí 5,98 % – 13, 61 %. 

Z tabulky lze vyčíst, že hodnoty firmy se ve sledovaném období pohybují průměrně okolo 5,4 

%. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb dává do poměru zisk s tržbami a vyjadřuje tak, jaký zisk je 

firma schopna vyprodukovat z celkových tržeb. Největší zisk z tržeb se firmě podařilo vytvořit 

v roce 2013 a činil 10,58 %. V předposledním sledovaném roce byl zaznamenán menší pokles 

oproti předchozímu roku, ale poslední rok rentabilita opět roste. Na rentabilitu tržeb mají 

největší vliv tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Ukazatel rentability nákladů je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb a uvádí, kolik 

korun čistého zisku získá firma vložením 1 Kč celkových nákladů. Obdobně jako je tomu  
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u rentability tržeb, i zde dochází k největšímu nárůstu v roce 2013 a to o 10,93 %. Firma tedy 

v tomto roce získá 0,1093 Kč zisku vložením jedné koruny nákladů. 

Graf č. 4.14 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2012 – 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3 Ukazatele zadluženosti  

Pomocí ukazatelů zadluženosti je vyjádřen vztah mezi vlastním a cizím kapitálem.  

Zároveň je hodnoceno, do jaké míry využívá společnost cizí zdroje k financování svých potřeb. 

Při výpočtu se vycházelo se z účetních výkazů společnosti. 

Tabulka 4.13 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

  Vzorec 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost (%) (2.16) 14,61 11,19 11,18 10,93 14,61 

Podíl VK na aktivech (2.17) 85,39 88,81 88,82 89,07 85,39 

Majetkový koeficient (2.18) 1,17 1,13 1,13 1,12 1,17 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje, do jaké míry je majetek firmy financován 

prostřednictvím cizího kapitálu. Z tabulky 4.13 je patrné, že podíl cizích zdrojů na celkových 

aktivech je ve sledovaném období výrazně nižší oproti podílu vlastního kapitálu. Z toho 
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vyplývá, že firma kryje svůj majetek průměrně 13 % formou cizích zdrojů. Doporučuje se 

využívat ve větší míře cizí kapitál neboť je levnější, avšak v rámci dlouhodobého hlediska by 

mělo dojít spíše k zajištění finanční stability, která díky nízkým hodnotám není příliš výrazně 

ovlivněna. Nízká zadluženost je známkou nízkého rizika, neboť v budoucnosti nemusí být tolik 

pozornosti věnováno tvorbě prostředků na zaplacení vzniklých závazků.  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolika procenty využívá firma k financování majetku svůj 

vlastní kapitál. Z tabulky lze vidět, že podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech 

jednoznačně převažuje v každém roce. Vlastní kapitál se podílel nejvíce na celkových aktivech 

v roce 2015, kdy představoval 89,07 %. Naopak nejmenší hodnoty jsou zaznamenány v letech 

2012 a 2016 z důvodu zvýšení hodnot v části cizích zdrojů.  

Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient neboli finanční páka vyjadřuje podíl celkových aktiv k vlastnímu 

kapitálu. Vývoj ukazatele vyžaduje stabilní trend. Z tabulky lze vyčíst, že stabilního trendu bylo 

dosaženo. Hodnota ukazatele se pohybovala v rozmezí 1,12 – 1,17. 

V teoretické části jsou zmíněny i ukazatele úrokového krytí a zatížení. Ty ale 

v praktické části nebyly aplikovány, neboť firma ve sledovaném období nečerpala úvěr a 

provoz a investice financovala z vlastních zdrojů, eventuálně pomocí dotací. 

4.3.4 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity je měřeno, jak firma efektivně využívá svůj majetek. 

Efektivnost zároveň ovlivňuje likviditu firmy. Výpočty jsou vyjma ukazatele obratu celkových 

aktiv uváděny ve dnech. Při výpočtech se vycházelo ze vzorců 2.21 – 2.25. K analýze budou 

dále použity ukazatele typu doba obratu aktiv, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a 

závazků. 
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Tabulka 4.14 Vývoj ukazatelů aktivity 

  Vzorec 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrátka celkových aktiv (2.21) 0,49 0,47 0,57 0,6 0,49 

Doba obratu aktiv (2.22) 735,09 765,59 633,19 603,28 734,21 

Doba obratu zásob (2.23) 118,18 121,23 103,07 120,79 118,67 

Doba obratu pohledávek (2.24) 171,63 120,71 92,6 112,12 127,48 

Doba obratu závazků (2.25) 75,14 49,88 41,28 37,48 75,56 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel poměřuje tržby s celkovými aktivy a vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva za 

stanovenou dobu přeměnila na peněžní prostředky. Doporučená hodnota by měla být na úrovni 

1, avšak čím vyšší hodnota bude, tím lépe. Ukazatel se v analyzovaném období pohyboval 

v každém roce pod minimální doporučenou hodnotou. Nejvíce se blížil hodnotě 1 v roce 2015, 

kdy dosáhl hodnoty 0,6. V každém roce hodnota celkových aktiv převyšuje zhruba o polovinu 

hodnotu tržeb, což vede k nízkým hodnotám. Z dosažených hodnot vyplývá, že společnost ve 

sledovaném období využívala neefektivně svůj majetek. 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel doby obratu aktiv tvoří obrácenou hodnotu obrátky celkových aktiv.  

U ukazatele doby obratu aktiv je žádoucí co nejkratší doba obratu. Vyšší hodnotou dochází  

ke zvýšení počtu dnů potřebných k obrácení majetku. Z tabulky si lze povšimnout, že vyšších 

hodnot nabývá podnik v roce 2012 a 2016. Konkrétně v roce 2013 činila přeměna celkového 

majetku 766 dní. Vývoj ukazatele ovlivnila zejména hodnota celkových aktiv, která o více než 

polovinu převýšila hodnotu tržeb. 

Doba obratu zásob 

Ukazatelem doby obratu zásob je udáváno, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána  

ve formě zásob. Opět je žádoucí co nejkratší doba obratu, neboť vázání peněžních prostředků 

v zásobách po delší dobu není pro firmu příliš efektivní.  Ve sledovaném období se doba obratu 

pohybuje v rozmezí 103 – 121 dnů. Výsledná doba se nedá hodnotit negativně, protože firma 

přirozeně potřebuje držet určité množství zásob v podniku. 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadřuje, v průměru kolik dní trvá odběratelům 

uhradit vystavené faktury. Platební kázeň odběratelů není příliš příznivá, neboť ve sledovaném 
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období činila průměrně 125 dnů. Nejhorší platební morálka odběratelů byla zaznamenána 

v roce 2012, kdy odběratelům trvalo průměrně 172 dní uhradit své faktury. Dosahované 

hodnoty nejsou příliš optimální, a proto by firma měla usilovat o zlepšení platební kázně 

odběratelů a snížení dosavadních hodnot. 

Z tabulky lze vyčíst, že doba obratu pohledávek je delší než doba obratu závazků a tím 

pádem dochází k nedodržování obchodně úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů. 

Nutno brát v potaz že vývoj doby obratu pohledávek může být ovlivněn dobou splatnosti, 

kterou společnost využívá v rámci některých obchodních partnerů.  

Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků uvádí počet dnů, po které trvá společnosti uhradit 

všechny své závazky. Výše doby obratu pohledávek a závazků by se měla pohybovat na stejné 

úrovni, aby nedošlo k narušení finanční rovnováhy. Z tabulky lze vidět, že k tomu nedošlo  

a výše doby obratu závazků převyšuje dobu obratu pohledávek. Na druhou stranu je ale patrné, 

že společnost se dá považovat za vhodnou pro potenciální věřitele, kteří mohou vyčíst pozitivní 

platební kázeň. Konkrétně v roce 2015 se firmě dařilo hradit své závazky nejrychleji a to 

průměrně za 38 dnů. Tento fakt je ovlivněn zejména poklesem krátkodobých závazků v daném 

roce. 

Graf 4.15 Porovnání doby obratu závazků a pohledávek 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak již bylo výše zmíněno, doba obratu krátkodobých závazků by měla být kratší než 

doba obratu krátkodobých pohledávek. Z grafu 4.15 je však patrné, že k takové situaci za 

sledované období nedošlo a doba obratu pohledávek výrazně převyšuje dobu obratu závazků. 
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4.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Cílem výpočtu souhrnných indexů hodnocení je vyjádřit finanční zdraví společnosti 

jedním číslem. Toho bude docíleno prostřednictvím pyramidového rozkladu ROE, výpočtem 

Altmanova Z-skóre a výpočtem Kralickova Quicktestu. Problematika týkající se dané oblasti 

je vymezena v podkapitole 2.5.4.  

4.4.1 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

Pyramidové rozklady umožňují rozložení vrcholového ukazatele na dílčí a díky tomu 

lze zjistit, jak jednotlivé dílčí ukazatele ovlivňují vrcholový. Prostřednictvím rozkladu 

ukazatele ROE bude zjištěno, který ukazatel měl největší vliv na jeho vývoj. 

Tabulka 4.15 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

  Vzorec 2012 2013 2014 2015 2016 

Daňová redukce EAT/EBT 0,83 0,84 0,81 0,81 0,82 

Úroková redukce EBT/EBIT 1 1 1 1 1 

Rentabilita tržeb (%) EBIT/T 11,54 12,65 11,11 9,12 10,71 

Obrat aktiv T/A 0,49 0,47 0,57 0,6 0,49 

Finanční páka A/VK 1,17 1,13 1,13 1,12 1,17 

Rentabilita VK (%) EAT/VK 5,47 5,60 5,76 4,97 5,04 

Zdroj: vlastní zpracování  

Pomocí tabulky 4.15 je zachycen rozklad ukazatele ROE za časové období let 2012 – 

2016. Z tabulky vyplývá, že z hlediska rentability vlastního kapitálu na tom byla společnost 

nejlépe v roce 2014, kdy dosahovala největšího zisku za celé sledované období. Výrazné 

rozdíly mezi jednotlivými roky však nejsou příliš viditelné, neboť hodnoty ukazatele se 

pohybují v rozmezí 4,97 – 5,76. Z toho plyne, že firma se ve sledovaném období vyvíjela 

stabilně  

a nezaznamenala během vývoje žádné velké výkyvy. 

 Finanční páka se na rozkladu ukazatele ROE podílí průměrně hodnotou 1,14 a na její 

hodnotu má vliv především vysoký podíl vlastních zdrojů. Nejvýraznější vliv zaznamenala 

rentabilita tržeb neboli provozní rentabilita, která se průměrně pohybovala okolo 11 %. Daňová 

redukce vyjadřuje, jak je výsledek hospodaření zatěžován daněmi. Z tabulky lze vidět, že daně 

zatěžují výsledek hospodaření zhruba 17 %, což znamená, že firmě po zaplacení daní zůstane 
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přibližně 83 % zisku. Úrokové zatížení se v každém roce pohybuje na stejné úrovni. Zapříčinil 

to zejména fakt, že firma za sledované období nečerpala úvěr a tudíž jí neplynuly žádné úroky. 

Nákladové úroky tedy nijak neovlivňují výsledek hospodaření a firmě zůstává celá hodnota 

zisku. 

4.4.2 Bankrotní modely 

Prostřednictvím bankrotních modelů je měřena pravděpodobnost bankrotu podniku. 

V následující části bude pravděpodobnost úpadku hodnocena podle Altmanova indexu.  

Altmanův model 

Altmanův model je stanoven jako součet pěti poměrových ukazatelů, kterým jsou 

přiřazeny různé váhy. Prostřednictvím modelu bude zjištěno, zda je podnik ohrožen bankrotem 

či nikoliv. K výpočtu byly použit vzorec 2.27. 

Tabulka 4.16 Vývoj Altmanova Z-skóre za sledované období 

  Váha 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,717 0,35 0,37 0,36 0,35 0,35 

X2 0,847 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

X3 3,11 0,18 0,18 0,20 0,17 0,16 

X4 0,42 2,25 3,05 3,04 3,15 2,26 

X5 0,998 0,49 0,47 0,57 0,60 0,49 

Z - skóre  3,30 4,11 4,21 4,30 3,29 

Zdroj: vlastní zpracování na základně účetních výkazů společnosti 

Tabulka 4.16 zaznamenává vývoj Altmanova Z-skóre za sledovaný časový horizont. 

Z tabulky je očividné, že společnost za sledované období nebyla ohrožena bankrotem a v blízké 

budoucnosti by ani být neměla, neboť hodnoty se pohybují vysoko nad stanovenou hranicí. 

Navíc pokud by firma měla být ohrožena bankrotem, vykazovala by určité symptomy, jako jsou 

problémy s likviditou nebo čistým pracovním kapitálem. V časovém horizontu let 2012 – 2015 

hodnota indexu roste, což lze označit za pozitivní. V roce 2012 je hodnota vypočítaného indexu 

nejmenší, a ačkoliv se nejvíce blíží k hranici pásma šedé zóny, stále vykazuje prosperitu 

sledovaného podniku. Lze se domnívat, že výsledné hodnoty Altmanova Z-skóre se nachází 

v prosperujících hodnotách zejména díky financování z vlastních zdrojů, neboť firma se nemusí 

zadlužit a případně shánět peněžní prostředky na úhradu cizích závazků. Tato skutečnost je 

patrná i z ukazatele x4, který tvoří největší podíl na celkovém Z-skóre. 
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Graf 4.16 Vývoj Altmanova Z-skóre za časové období 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu 4.16 je zaznamenán vývoj Altmanova Z-skóre za časové období 2012 – 2016. Podniky 

pohybující se v rozmezí větším než 2,9 predikují minimální pravděpodobnost bankrotu. 

Rozmezí, ve kterém se firma za analyzované období vyskytuje, odpovídá prosperující firmě. 

4.4.3 Bonitní modely 

Pomocí bonitních modelů je hodnoceno finanční zdraví firmy. Využívá se bodová škála, 

na základě které dochází ke zhodnocení finanční situace podniku.  

Kralickův Quicktest 

Prostřednictvím modelu bude vyhodnocena nejprve finanční a výnosová situace, a na 

základě těchto výsledných údajů bude provedeno souhrnné hodnocení firmy. Výchozí vzorce 

pro výpočet jsou uvedeny v kapitole 2.5.4 a konkrétně se jedná o vzorce 2.33 – 2.36. Jelikož 

firma nemá ve výroční zprávě uveden výkaz cash flow, při výpočtu provozního zisku z CF se 

vycházelo ze vzorce dle Kislingerová, Hnilica (2008). Podrobný výpočet je uveden v příloze č. 
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Tabulka 4.17 Výsledné hodnoty rovnic Kralickova Quicktestu 

  Vzorec 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 (2.33) 0,85 0,89 0,89 0,89 0,85 

R2 (2.34) -0,93 -3,54 -1,72 -0,86 -1,87 

R3 (2.35) 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

R4 (2.36) 0,19 0,12 0,11 0,10 0,11 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Tabulka 4.18 Vyhodnocení Kralickova Quicktestu 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Finanční stabilita 4 4 4 4 4 

Výnosová situace 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Celkem 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky si lze povšimnout, že u všech analyzovaných částí dochází k dosažení 

stejných výsledků za sledované období. Podle výsledků lze firmu označit jako bonitní, neboť 

překračuje rozmezí, které je považováno za hranici bonity. Na celkovou bonitu měla největší 

vliv finanční stabilita. Tu ovlivnily rovnice R1 a R2, které vyjadřují podíl vlastního kapitálu na 

financování aktiv a dobu splácení dluhu z cash flow. Poměrně uspokojivě ovlivnily výsledek i 

rovnice R3 a R4 které označují výnosovou situaci, a v každém roce se pohybovaly na úrovni 

2,5. Firma nebyla v žádném roce ohrožena insolvencí, což lze prohlásit za pozitivní. 

Managementu lze jen doporučit udržení nastavené bonity i v budoucích letech a neustálé 

sledování vývoje hodnot v čase. 
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5 VÝSLEDKY A DOPORUČENÍ 

V této části je věnován prostor celkovému shrnutí výsledků finanční analýzy společnosti 

MESIT aerospace, s.r.o. za období 2012 – 2016. Zároveň jsou také formulovány doporučení ke 

zlepšení finančního zdraví podniku. Hodnocení finanční situace bylo provedeno na základě 

analýzy absolutních a rozdílových ukazatelů, na které navázala analýza poměrových ukazatelů. 

Následoval pyramidový rozklad ukazatele vlastního kapitálu a zhodnocení finanční situace 

prostřednictvím vybraných bankrotních a bonitních modelů. V rámci provedení finanční 

analýzy bylo zjištěno, že společnost za sledované období prosperovala a nevznikly žádné 

závažné problémy, které by ji přímo ohrožovaly. I přes pozitivní výsledky bylo zjištěno pár 

nedostatků v oblasti rentability, řízení zásob, doby obratu pohledávek a většího obnosu volných 

peněžních prostředků. 

5.1 Vyhodnocení horizontální a vertikální analýzy 

Výsledky zjištěné na základě provedení horizontální analýzy rozvahy zaznamenaly 

kolísavý průběh celkových aktiv a pasiv. Na vývoj celkových aktiv měla největší význam 

položka oběžného majetku, která oproti roku 2015 razantně vzrostla. Na jejím růstu se podílely 

největší hodnotou peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech, které se meziročně 

zvýšily o více než 50 %. Výše celkových pasiv je významně ovlivněna položkou vlastního 

kapitálu, na které se nejvíce projevil výsledek hospodaření běžného účetního období. Ten 

poklesl oproti roku 2014 o 14,5 %, což odpovídá tomu, že rok 2015 byl pro podnik slabším, co 

se týkalo produkce. Ohledně cizích zdrojů byl na tom podnik nejlépe v roce 2013, kdy dokázal 

meziročně zredukovat krátkodobé závazky vůči dodavatelům o 39,46 %. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty vypovídá o převážně rostoucím výsledku 

hospodaření za účetní období. Výjimkou je rok 2015, kdy se hodnota meziročně snížila oproti 

předchozímu období. Pokles výsledku hospodaření ovlivnil především pokles celkového 

objemu tržeb a také sortimentní složení prodaných výrobků. Ve srovnání s předchozím rokem 

šlo o sortiment s nižší ziskovostí. I přestože rok 2015 zaznamenal meziroční pokles, výsledek 

hospodaření se každoročně dostával do kladných hodnot a ani v jednom roce nevykazoval 

ztrátu. Co se týče dílčích výsledků hospodaření, finanční výsledek v každém roce vykazoval 

záporné hodnoty s výjimkou posledního roku, kde ačkoliv v relativním vyjádření jeho hodnota 

klesla, v absolutním naopak vzrostla. U provozního výsledku došlo v prvních třech letech 
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k jeho nárůstu, avšak takto nastavený rostoucí trend se neudržel, a jeho hodnota od roku 2015 

mírně klesala.  

Prostřednictvím vertikální analýzy rozvahy byl zjištěn podíl jednotlivých složek na 

celkových aktivech a pasivech. Větší podíl představoval oběžný majetek, který tvořil průměrně 

57% celkových aktiv. U oběžných aktiv měla největší zastoupení položka krátkodobého 

finančního majetku s výjimkou roku 2015, kdy se více podílela položka zásoby. Nižší hodnota 

u krátkodobého finančního majetku byla způsobena snížením peněžních prostředků v pokladně 

a na bankovních účtech.  

Z pohledu pasiv využívala firma zejména vlastní zdroje, které tvořily přibližně 87,5% 

podíl na celkových pasivech. Hodnota vlastního kapitálu rostla až do roku 2015, kdy dosáhla 

největšího podílu za celé sledované období. Vliv na růst VK mělo především snížení 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů, což zároveň vedlo k poklesu cizích zdrojů. V roce 

2016 vznikly společnosti závazky vůči mateřské společnosti, které způsobily nárůst cizích 

zdrojů.  

Vertikální analýza výnosů byla nejvíce ovlivněna položkou výkony, které se podílely 

přibližně z 92 % na celkových výnosech. Výkony tvořily z největší části tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, což bylo způsobeno prodejem kvalitních výrobků na tuzemský  

a zahraniční trh. Tržby plynuly především z oblasti letecké techniky, kdy firma prodala přístroje 

pro letouny L410, L39 a vrtulníky. Co se týče tržeb v oblasti vojenské techniky, tak největší 

podíl tvořily prodeje interkomů a náhlavních souprav a v oblasti dopravní techniky tachografy, 

hlídače izolačního stavu a hladinoměry. Z pohledu celkových nákladů má větší význam 

nákladová spotřeba, která se váže ke zvýšenému objemu výroby a tržeb, a menší osobní 

náklady. 

5.2 Vyhodnocení ukazatele čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapitál patří mezi rozdílové ukazatele a vyjadřuje schopnost firmy hradit 

své závazky. Ukazatel ČPK vykazuje za sledovaný časový horizont proměnlivý vývoj. 

Výsledné hodnoty lze hodnotit pozitivně, neboť v průběhu analyzovaného období se firma 

pohybovala v rámci kladných hodnot a v žádném roce se nedostala do hodnot záporných. 

Společnost se tak z hlediska likvidity řadí mezi bezpečné.  
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5.3 Vyhodnocení ukazatelů likvidity 

Prostřednictvím ukazatelů likvidity bylo hodnoceno, zda je firma schopna dostát svých 

závazků a zároveň byla tato schopnost porovnána v rámci odvětví. Společnost v každém roce 

dosahovala nadprůměrných hodnot, které několikanásobně překračovaly doporučené hodnoty. 

V rámci srovnání s odvětvím se společnost taktéž pohybovala vysoko nad oborovými 

hodnotami, a to u všech tří stupňů likvidity. Vzhledem k dosaženým výsledkům je zřejmé, že 

společnost nemá problém s úhradou svých krátkodobých závazků. Nutno brát v úvahu také fakt, 

že vysoká likvidita neefektivně váže finanční prostředky ve formě oběžných aktiv, což 

ovlivňuje zejména potenciální akcionáře či věřitele. Pro tuto cílovou skupinu je vhodné 

udržovat hodnotu na spodní hranici. Naopak vyšší hodnoty jsou prospěšné pro věřitele, neboť 

hodnoty překračující doporučenou hranici poskytují záruky z hlediska návratnosti finančních 

prostředků. 

Doporučení 

Ačkoliv jsou vyšší hodnoty považovány za lepší, společnost ve sledovaném období 

dosahovala v oblasti likvidity příliš vysokých hodnot. Tento jev je způsoben vázáním velkého 

množství peněžních prostředků, které nepřináší úrok. Doporučením by mohlo být výhodně 

zhodnotit volné peněžní prostředky a uložit je na termínovaný učet, kde by došlo k jejich 

lepšímu zhodnocení. Hodnota je ovlivněna také podílem zásob, který je patrný u horizontální 

analýzy aktiv. Úroveň zásob se nedaří zcela optimalizovat, neboť firma podniká ve třech 

oborech, a tím je dán velký sortiment výrobků i nakupovaného materiálu. Zásoby však firma 

potřebuje k zajištění provozu výroby a proto nelze snižovat jejich hodnotu.  

5.4 Vyhodnocení ukazatelů rentability 

Pomocí ukazatelů rentability lze získat představu o výnosnosti analyzované společnosti. 

Všechny ukazatele rentability dosahovaly ve sledovaném období kladných hodnot, ačkoliv byl 

zaznamenán jejich proměnlivý vývoj. Ukazatele ROA, ROCE a ROE jsou ovlivněny 

výsledkem hospodaření, který v roce 2014 dosahoval nejvyšších hodnot, a měl tak největší vliv 

i na zmíněné ukazatele. Výsledky vybraných ukazatelů byly srovnány v rámci oborových 

hodnot. U ukazatele ROA se podařilo překročit oborové hodnoty v každém roce s výjimkou 

roku 2014. Naopak ukazatel ROE se při srovnání s oborovými hodnotami nacházel převážně 

pod jejich výší, výjimkou byl pouze rok 2012. Rentabilitu tržeb a nákladů lze hodnotit 

pozitivněji, neboť dosahuje vyšších hodnot než předchozí tři ukazatele.  
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Doporučení 

Jelikož se rentabilita vlastního kapitálu pohybuje převážně pod oborovými hodnotami, 

je společnosti doporučeno zvyšovat zisk, čerpat cizí kapitál s nižší úrokovou mírou nebo 

snižovat podíl vlastního kapitálu. Ovšem do určité míry, protože pokud by převažoval 

v podniku cizí kapitál, přinášel by sebou i značné riziko. Zisk lze zvýšit prostřednictvím 

snižování nákladů nebo zvyšování výnosů. 

5.5 Vyhodnocení ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, do jaké míry využívá společnost cizí zdroje 

k financování svých potřeb. Jak již bylo několikrát zmíněno, firma používala převážně vlastní 

kapitál, který se přibližně pohyboval okolo 87 %. Z toho vyplývá, že společnost kryla svůj 

majetek průměrně 13 % formou cizích zdrojů. Ačkoliv je vlastní kapitál z hlediska nákladů na 

kapitál méně výhodný, v rámci dlouhodobého hlediska dochází k zajištění finanční stability. 

Nízká zadluženost je také známkou nízkého rizika, neboť v budoucnosti nemusí být tolik 

pozornosti věnováno tvorbě prostředků na zaplacení vzniklých závazků. Pokud by společnost 

žádala o úvěr, měla by oproti zadluženým podnikům větší šanci na úspěch. Další výhodou nízké 

zadluženosti je situace, při které by se společnost ocitla v krizi. Banky by totiž raději poskytly 

své finanční prostředky méně zadlužené firmě. 

Doporučení 

Pokud by měla firma zájem o snížení nákladů na kapitál, které jsou vyšší v důsledku 

používání převážně kapitálu vlastního, je doporučeno zvýšit financování majetku formou cizích 

zdrojů. Náklady by tak klesaly vlivem fungování finanční páky a daňového štítu. Zároveň by 

také představovaly úroky, které by byly daňově uznatelné. Využíváním cizího kapitálu by došlo 

také ke zvýšení rentability vlastního kapitálu, který se pohyboval s výjimkou jednoho roku pod 

oborovými hodnotami. Zadluženost společnosti je nízká, a proto si může dovolit používat více 

cizích zdrojů k financování. Toto zvážení stojí na firmě, neboť má dostatečné množství 

vlastního kapitálu a není nutné se zbytečně zadlužovat.  

5.6 Vyhodnocení ukazatelů aktivity 

Pomocí analýzy ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že společnost za sledované období 

neefektivně využívala svůj majetek. To vyplývá z ukazatele obrátky celkových aktiv, u kterého 

nebylo dosaženo minimální doporučené hodnoty. Nízké hodnoty svědčí o tom, že firma váže 
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v podniku více majetku než je účelné, a tím vznikají přebytečné náklady spojené s jeho 

údržbou, které negativně ovlivňují výši hospodářského výsledku. 

U vývoje doby obratu zásob se nedá říct, že by se vyvíjel negativně, neboť firma 

přirozeně potřebuje držet určité množství zásob v podniku. Pro ukazatele doby obratu 

pohledávek se doporučuje, aby byl kratší než doba obratu závazků, neboť pro podnik je lepší 

aby odběratelé platili včas a podnik naopak nakupoval na obchodní úvěr. To se však 

analyzovanému podniku za sledované období nepodařilo a došlo k nedodržení obchodně 

úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů. Vývoj doby obratu pohledávek může být 

ovlivněn dobou splatnosti, kterou společnost využívá v rámci některých obchodních partnerů, 

kterým poskytuje delší dobu na úhradu inkasa pohledávek. Standardně je však poskytována 

splatnost 21 – 30 dnů, čehož ve většině případů nebylo dosaženo. Nutno brát také ale v úvahu, 

že tyto data se vážou pouze ke konci účetního období. Z toho plyne, že v průběhu let se úhrada 

pohledávek mohla vyvíjet zcela jinak a tento stav byl vykazován pouze ke konci roku. Firma 

vykazuje od roku 2014 pohledávku po splatnosti ve výši 81 000 Kč. Tato nedobytná pohledávka 

už pravděpodobně uhrazena nebude, a společnosti ji tak bude muset odepsat. Kratší doba 

závazků značí dobrou platební kázeň z pohledu věřitelů. Ačkoliv je i zde sjednána splatnost 21 

– 30 dnů a ve výsledcích zaznamenána vyšší doba úhrady, musíme opět vycházet z toho, že 

tyto údaje se vážou pouze ke konci roku. Celkově společnost nemá problém s úhradou závazků, 

neboť dosahuje vysokých hodnot v oblasti likvidity. 

Doporučení 

Z vývoje obrátky celkových aktiv vyplývá, že společnost za sledované období 

nedosahuje minimální doporučené hodnoty. Jednou z možností aby ukazatel dosahoval správné 

výše, by bylo prodat svůj majetek nebo jej lépe využít. V tomto případě však společnost nemůže 

prodat majetek, neboť jej potřebuje k hlavní výrobní činnosti. Dalším možným řešením je tedy 

zjistit, zda je všechen majetek podniku dostatečně využíván a pokud není, bylo by možné ho 

pronajmout, což by mohlo vést ke zvýšení objemu tržeb. 

Dosažené hodnoty vypovídají o tom, že doba obratu pohledávek překračovala přibližně 

o 80 dnů dobu obratu závazků. Společnost MESIT aerospace, s.r.o. tedy platila svým 

dodavatelům dříve, než dostávala zaplaceno od svých odběratelů. Tímto se společnosti 

zadržovaly peněžní prostředky v pohledávkách, které by jinak mohla využít k financování 

svých potřeb. Podnik by se měl zaměřit na snižování doby obratu pohledávek a uvažovat  
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o zavedení pokut při prodlení s platbou, nebo možnosti skonta při dřívějším inkasu. Zajišťovací 

instrumenty by tak dopomohly společnosti omezit množství pohledávek po splatnosti. 

5.7 Vyhodnocení rozkladu vlastního kapitálu 

Pomocí pyramidového rozkladu ROE bylo zjištěno, že analyzovaná společnost na tom 

byla nejlépe v roce 2014, kdy dosahovala největšího zisku za celé sledované období. Největší 

vliv na tento ukazatel měla rentabilita tržeb neboli provozní rentabilita, která se průměrně 

pohybovala okolo 11 %. Mimo jiné jej ovlivnilo také daňové zatížení, které činilo zhruba 17 % 

a finanční páka, na jejíž výši měl vliv především vysoký podíl vlastních zdrojů. Z hlediska 

rentability vlastního kapitálu nejsou rozdíly mezi jednolitými roky příliš viditelné. Z toho 

plyne, že firma se ve sledovaném období vyvíjela stabilně a nezaznamenala během vývoje 

žádné velké výkyvy. 

5.8 Vyhodnocení souhrnných indexů 

Prostřednictvím Altmanova Z-skóre bylo zjištěno, že společnost za sledované období 

nebyla ohrožena bankrotem, a v blízké budoucnosti by ani být neměla, neboť hodnoty se 

pohybují vysoko nad stanovenou hranicí. Navíc pokud by firma měla být ohrožena bankrotem, 

vykazovala by určité symptomy, jako jsou problémy s likviditou nebo čistým pracovním 

kapitálem. V časovém horizontu let 2012 – 2015 hodnota indexu roste, což lze označit za 

pozitivní. Lze se domnívat, že výsledné hodnoty Altmanova Z-skóre se nachází 

v prosperujících hodnotách zejména díky financování z vlastních zdrojů, neboť firma se nemusí 

zadlužit a případně shánět peněžní prostředky na úhradu cizích zdrojů. 

Kralickův Quicktest dosahuje u všech analyzovaných částí stejných výsledků za 

sledované období. Podle dosažených hodnot lze firmu označit jako bonitní, neboť překračuje 

rozmezí 3, které je považováno za hranici bonity. Na celkovou bonitu měla větší vliv finanční 

stabilita, nicméně poměrně uspokojivě ovlivnila výsledek i výnosová situace.  

Doporučení 

Autor hodnotí celkovou finanční situaci podniku jako uspokojivou a toto tvrzení je 

podloženo i výsledky souhrnných metod hodnocení. Společnost nebyla v žádném roce 

ohrožena insolvencí a managementu lze jen doporučit udržení nastavené bonity i v budoucích 

letech. Dále by se měl management zaměřit na neustálé sledování vývoje hodnot v čase. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo podle teoreticko-metodických východisek zhodnotit 

finanční situaci vybraného výrobního podniku MESIT aerospace, s.r.o. za období 2012 – 2016. 

K uskutečnění tohoto cíle byly využity analýzy absolutních, rozdílových a poměrových 

ukazatelů a současně také souhrnných metod hodnocení. Poté na základě dosažených výsledků 

byly navrženy doporučení ke zlepšení finančního zdraví podniku.  

Bakalářská práce byla rozdělena na 2 hlavní části, a to teoretickou a praktickou. 

Teoretická část zahrnovala převedším popsání základních pojmů, jednotlivých vybraných 

metod a postupů finanční analýzy, které byly výchozí pro část praktickou. V následující části 

byl věnován prostor bližšímu seznámení s vybraným podnikem MESIT aerospace, s.r.o. 

Praktická část zahrnovala aplikaci jednotlivých metod finanční analýzy. Finanční situace 

podniku byla posouzena na základě horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku  

a ztráty, u které byla zjištěna převaha oběžného majetku ve struktuře aktiv a vlastního kapitálu 

ve struktuře pasiv. Posléze byla provedena analýza pomocí rozdílových ukazatelů, kde byl 

vypočítán čistý pracovní kapitál. Ten dosahoval kladných hodnot, díky kterým se společnost 

z hlediska likvidity řadí mezi bezpečné. Prostřednictvím poměrových ukazatelů bylo zjištěno, 

že společnost dosahuje uspokojivých hodnot v oblasti likvidity, rentability i zadluženosti. 

V závěru aplikační části bylo využito predikčních modelů, podle kterých se firma neocitá na 

hranici bankrotu, ale naopak se projevuje značnou prosperitou. 

Na tuto kapitolu navazovala kapitola výsledky a doporučení, ve které byly jednotlivé 

výsledky rozebrány a vyhodnoceny. Na jejich základě bylo u vybraných výsledků provedeno 

doporučení ke zlepšení finančního zdraví podniku. Doporučení se týkaly výhodnějšího využití 

volných peněžních prostředků, například uložením na termínovaný účet, kde by došlo k jejich 

lepšímu zhodnocení. Dále bylo doporučeno zvážit financování majetku formou cizího kapitálu, 

což by vedlo ke snížení nákladů. Co se týče doby obratu pohledávek, firma by měla uvažovat 

o zavedení pokut při prodlení s platbou, čímž by došlo k rychlejší úhradě pohledávek a tím  

i návratnosti peněžních prostředků. Na místě by bylo také zvážit lepší využití majetku, který 

není dostatečně využíván a nabídnout ho k pronájmu, což by zároveň vedlo ke zvýšení objemu 

tržeb. V rámci provedení finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost za sledované období 

prosperovala a nevznikly žádné závažné problémy, které by ji přímo ohrožovaly.   
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Seznam zkratek 

A   Aktiva 

CF  Cash Flow 

ČPK   Čistý pracovní kapitál 

Dl. dluhy  Dlouhodobé dluhy 

EAT   Čistý zisk  

EBIT  Zisk před úroky a daněmi 

EBITDA  Zisk před úroky, daněmi a odpisy 

EBT   Zisk před zdaněním 

Kr. závazky  Krátkodobé závazky 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

OA   Oběžná aktiva 

ROA   Rentabilita celkových aktiv 

ROCE   Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE   Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   Rentabilita tržeb 

ROC   Rentabilita nákladů 

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 

T   Tržby 

VH   Výsledek hospodaření 

VK   Vlastní kapitál 

VZZ   Výkaz zisku a ztráty 

ZK   Základní kapitál



 

 

 

 


