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1 Úvod 

Finanční analýza a následné vyhodnocení ekonomické situace je nedílnou součástí 

každé obchodní společnosti. Finanční analýza poskytuje vlastníkům a manažerům důležité in-

formace o finančním zdraví společnosti (zda je např. likvidní, solventní) a především informace 

o minulém, současném a budoucím vývoji, slouží tedy zejména pro rozhodování a plánování 

v budoucím období. Finanční analýza vychází z účetních výkazů společnosti, které jsou sou-

částí účetní závěrky. Jsou jimi zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Finanční analýza 

by neměla být prováděna pouze jedenkrát ročně v rámci sestavení účetní závěrky, ale měla by 

se stát běžnou součástí řízení podniku. 

Výsledky finanční analýzy můžeme srovnávat například v čase, s konkurencí, nebo 

s našimi plány. Velmi podstatné je, aby manažer dokázal správně interpretovat výsledky fi-

nanční analýzy, a tedy správně vyhodnotil ekonomickou situaci společnosti, zda se společnosti 

daří či nikoli. Jaká je ekonomická situace společnosti je důležité nejen pro uživatele interní, 

tedy vlastníky a manažery, ale i pro uživatele externí, kterými jsou především banky a investoři. 

Hlavním zájmem společnosti je dostatečně vysoká výnosnost vloženého kapitálu, nízké zadlu-

žení, dostatek vhodných a likvidních prostředků, spolehlivost a finanční stabilitu.  

Cílem bakalářské práce je vyhodnotit ekonomickou situaci obchodní společnosti 

CZECH ETIMEX, s.r.o. na základě využití informací z účetních výkazů. Základním zdrojem 

informací bude účetní závěrka společnosti z roku 2013, 2014 a 2015. 

Práce je řazena do tří základních částí. První část je věnována charakteristice základních 

účetních výkazů, kterými jsou rozvaha (podrobně vysvětlena z pohledu aktiv a pasiv), výkaz 

zisku a ztráty a příloha. Dále jsou v této kapitole vysvětleny další dva doplňující výkazy, a to 

přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, které jsou neméně důležité. 

V této kapitole je také vysvětlen rozsah sestavování jednotlivých účetních výkazů na základě 

kategorizace účetních jednotek. 

Druhá část je věnována finanční analýze, ukazatelům a způsobu výpočtů. Tato část je 

nejdůležitějším podkladem pro praktickou část bakalářské práce. Na začátku kapitoly je vysvět-

len pojem finanční analýzy. Dále jsou charakterizovány její jednotlivé metody včetně způsobu 

výpočtů. Mezi tyto metody patří analýza absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální ana-

lýza), analýza fondů finančních prostředků a analýza poměrových ukazatelů. 
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Třetí část obsahuje aplikaci jednotlivých vybraných metod finanční analýzy na společ-

nost CZECH ETIMEX, s.r.o. Následně je vyhodnocena ekonomická situace společnosti. 

V úvodu kapitoly je stručně charakterizována společnost CZECH ETIMEX, s.r.o., dále je pro-

vedena horizontální analýza aktiv společnosti a vybrané poměrové ukazatele (likvidity, zadlu-

ženosti, aktivity, rentability). 
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2 Charakteristika základních účetních výkazů 

Účetní výkazy jsou základním zdrojem informací při tvorbě finanční analýzy obchodní 

společnosti. Měly by být přehledné, srozumitelné a musí věrně a poctivě zobrazovat skutečnost.  

Jsou součástí účetní závěrky, jejímž cílem je podat informace o stavu majetku a závazků, vlast-

ním kapitálu, nákladech, výnosech, a především o výsledku hospodaření. 

Účetní závěrka je tvořena zejména těmito výkazy (§18 ZÚ): 

• rozvaha,  

• výkaz zisku a ztráty, 

• příloha. 

Účetní závěrka může obsahovat ještě další dva výkazy, a to přehled o peněžních tocích 

a přehled o změnách vlastního kapitálu.  

Účetní výkazy lze sestavit v plném nebo ve zkráceném rozsahu na základě kategorizace 

účetních jednotek a podle toho, zda mají účetní jednotky povinnost auditu, viz Tab. 2.1.  

Tab. 2.1 Rozsah sestavení účetních výkazů 

Výkazy 
Kategorie účetních jedno-

tek 

Rozvaha 

v plném roz-

sahu 

velká ÚJ 

střední ÚJ 

malá ÚJ s povinným audi-

tem 

mikro ÚJ s povinným audi-

tem 

ve zkráceném 

rozsahu (zá-

kladní verze) 

mikro ÚJ s nepovinným au-
ditem 

ve zkráceném 

rozsahu (roz-

šířená verze) 

malá ÚJ s nepovinným au-
ditem 

Výkaz zisku a ztráty 

v plném roz-
sahu 

všechny obchodní společ-
nosti 

velká ÚJ 

střední ÚJ 

malá ÚJ s povinným audi-

tem 

mikro ÚJ s povinným audi-
tem 

ve zkráceném 

rozsahu 

malá ÚJ a mikro ÚJ pokud: 

- není obchodní společností 

- nemá povinnost auditu 
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Přehled o peněžních tocích 

obchodní společnosti 

(kromě bank, pojišťoven, 

spořitelních a úvěrních 
družstev) 

velká ÚJ 

střední ÚJ 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

všechny obchodní společ-

nosti 

velká ÚJ 

střední ÚJ 

Příloha 

v plném roz-

sahu 

velká ÚJ 

střední ÚJ 

malá ÚJ s povinným audi-

tem 

mikro ÚJ s povinným audi-

tem 

ve zkráceném 
rozsahu 

mikro ÚJ s nepovinným au-
ditem 

malá ÚJ s nepovinným au-

ditem 

Zdroj: Vlastní tvorba 

2.1 Rozvaha 

„Rozvaha, také často nazývaná bilance je výkaz, který nám podává přehled o stavu ma-

jetku (aktiva) a zdrojích jeho krytí (pasiva). Sestavuje se vždy k určitému datu, většinou k roz-

vahovému dni.  (Šteker, Otrusinová, 2016, s.240)“ 

Rozvahy členíme na: 

• zahajovací, kterou sestavujeme při zahájení podnikání, 

• počáteční, kterou sestavujeme k 1.1., 

• řádnou, kterou sestavujeme k 31.12., 

• mimořádnou, kterou sestavujeme při mimořádných situacích (pohroma, krádež). 

V rozvaze vždy musí platit bilanční princip. To znamená, že se suma aktiv rovná sumě 

pasiv. Rozvahu můžeme sestavit dvěma způsoby, a to vertikální členění rozvahy nebo horizon-

tální členění rozvahy. 

Vertikální členění rozvahy znamená, že rozvaha má formu dvoustranné tabulky. Jedna 

strana obsahuje položky aktiv, druhá položky pasiv. Aktiva jsou v rozvaze řazena podle likvid-

nosti, to znamená podle toho, jak rychle je možné je přeměnit na hotové peněžní prostředky. 
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Pasiva jsou uspořádána tak, že první jsou uvedeny vlastní zdroje a poté zdroje cizí. (Březinová, 

2014) 

Horizontální členění rozvahy znamená, že aktiva jsou rozdělena do čtyř sloupců. První 

tři jsou pro údaje za běžné účetní období (brutto, korekce, netto) a poslední pro údaje za minulé 

účetní období. V minulém účetním období jsou údaje pouze v netto hodnotě. Pasiva jsou roz-

dělena jen do dvou sloupců, a to za běžné účetní období a za minulé účetní období. 

„Sloupce pro běžné účetní období u aktiv jsou označeny: 

• Brutto – v tomto sloupci je položka aktiv oceněná v okamžiku vzniku účetního 

případu, nebo v reálné hodnotě 

• Korekce – tento sloupec obsahuje dočasné snížení hodnoty aktiv (opravná po-

ložka), u dlouhodobého majetku jsou to oprávky (úhrn odpisů za dobu používání 

majetku) 

• Netto – tento sloupec je rozdílem sloupců brutto a korekce, představuje čistou 

hodnotu. (Březinová, 2014, s.74)“ 

2.1.1 Aktiva 

Aktiva tvoří dlouhodobý a oběžný majetek.  

„Dlouhodobý majetek členíme na: 

• majetek, který účetní jednotka drží déle než jedno účetní období (dlouhodobý 

majetek), 

• nebo majetek se splatností delší než jedno účetní období (dlouhodobé pohle-

dávky). (Strouhal, 2016, s. 33)“ 

Dlouhodobý majetek oceňujeme při nákupu pořizovací cenou, při vlastní produkci 

vlastními náklady a při bezúplatném nabytí reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobé pohle-

dávky oceňujeme jmenovitou hodnotou, ale pokud jsme je pořídili nákupem oceníme je poři-

zovací cenou.  

Dlouhodobý majetek můžeme dále rozčlenit na hmotný, nehmotný a finanční. Hmot-

ným rozumíme např. budovu, automobil. Nehmotným rozumíme např. software, goodwill. Do 

finančního majetku řadíme např. zápůjčky a úvěry. Dlouhodobé pohledávky tvoří např. pohle-

dávky z obchodních vztahů. 

Oběžný majetek má dobu použitelnosti kratší než 1 účetní období a dělí se na: 
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• zásoby,  

• krátkodobé pohledávky, 

• krátkodobý finanční majetek,  

• peněžní prostředky. 

Mezi zásoby řadíme např. materiál, zboží. Do krátkodobých pohledávek řadíme např. 

pohledávky z obchodních vztahů. Krátkodobým finančním majetek mohou být cenné papíry 

určené k obchodování. Peněžní prostředky jsou peníze v pokladně a na běžných účtech.  

Do časového rozlišení aktiv řadíme: 

• náklady příštích období (nájemné hrazené dopředu) 

• komplexní náklady příštích období (náklady na dlouhodobou výstavbu) 

• příjmy příštích období (nájemné hrazené zpětně). (Strouhal 2016) 

Struktura aktiv je vysvětlena v Tab. 2.2.  

Tab. 2.2 Struktura aktiv obchodní společnosti 

Pohledávky za upsaný základní ka-

pitál 

Dlouhodobý majetek 

• Nehmotný majetek 

• Hmotný majetek 

• Finanční majetek 

Oběžná aktiva 

• Zásoby 

• Pohledávky (dlouhodobé a 

krátkodobé) 

• Krátkodobý finanční majetek 

• Peněžní prostředky 

Časové rozlišení aktiv 

Zdroj: Vlastní tvorba 

2.1.2 Pasiva 

Pasiva tvoří vlastní kapitál a cizí zdroje. Vlastní kapitál jsou vlastní zdroje krytí, vložené 

do obchodní společnosti z vlastních zdrojů nebo vytvořeny vlastní činností. Cizí zdroje pak 

představují cizí zdroje krytí tedy závazky. (Šteker, Otrusinová, 2016).  
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Vlastní kapitál členíme na:  

• základní kapitál,  

• ážio a kapitálové fondy,  

• fondy ze zisku,  

• výsledek hospodaření minulých let,  

• výsledek hospodaření vlastního účetního období a  

• zálohová výplata na podíl na zisku. 

Základní kapitál se rozumí základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku. Jednotlivé 

obchodní korporace mají legislativou určenou minimální výši ZK. Např. v s.r.o. je minimální 

výše vkladu 1,- Kč.  

V položce ážio evidujeme rozdíly mezi jmenovitou hodnotou akcií a jejich emisním 

kurzem, proto se tato položka týká pouze akciových společností.  

Kapitálové fondy tvoří bezúplatně nabytý majetek (ne však majetek, který byl účetní 

jednotce darován) a oceňovací rozdíly. 

Fondy ze zisku, jak už název napovídá jsou fondy, které účetní jednotka vytvoří ze 

svého zisku. Patří sem rezervní fond, který zřizujeme pro úhradu případných budoucích ztrát, a 

statutární a ostatní fondy, jejichž tvorba vyplývá ze stanov účetní jednotky.  

Do výsledku hospodaření minulých let řadíme např. nerozdělený zisk minulých let a 

neuhrazenou ztrátu minulých let. Výsledek hospodaření za běžné účetní období je hospodářský 

výsledek, kterého účetní jednotka dosáhla v tomto účetním období. 

Cizí zdroje dělíme na:  

• rezervy,  

• závazky dlouhodobé a  

• závazky krátkodobé. 

Rezervy účetní jednotka tvoří na budoucí výdaje, pokud má důvod, že nějaké nastanou 

a není jasná jejich výše nebo okamžik vzniku. Např. rezerva na daň z příjmů. Rezervy se tvoří 

na vrub nákladů, to znamená, že jejich tvorbou snižujeme zisk. Některé rezervy jsou daňově 

uznatelné, a tak snižují základ pro výpočet daně. 

Dlouhodobé závazky jsou takové závazky, u kterých se předpokládá splatnost delší než 

jedno účetní období. Jsou to např. dluhy vůči dodavatelům, dlouhodobé bankovní úvěry.  
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Krátkodobé závazky jsou takové závazky, u kterých se předpokládá splatnost kratší než 

jedno účetní období. Patří sem např. krátkodobé bankovní úvěry. 

Do časového rozlišení pasiv řadíme: 

• výdaje příštích období (nájemné hrazené zpětně), 

• výnosy příštích období (předem placené nájemné). (Strouhal 2016) 

 

Struktura pasiv je vysvětlena v Tab. 2.3. 

Tab. 2.3 Struktura pasiv obchodní společnosti 

Vlastní kapitál 

• Základní kapitál 

• Ážio a kapitálové fondy 

• Fondy ze zisku 

• Výsledek hospodaření minu-

lých let 

• Výsledek hospodaření vlast-

ního účetního období 

• Rozhodnuto o zálohové vý-

platě podílu na zisku 

Cizí zdroje 

• Rezervy 

• Závazky dlouhodobé 

• Závazky krátkodobé  

Časové rozlišení pasiv 

Zdroj: Vlastní tvorba 

2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, nazývaný též výsledovka, podává přehled o tvorbě výsledku hos-

podaření v průběhu jednoho účetního období. Je to tedy tokový výkaz (Šteker, Otrusinová, 

2016). 

Výsledek hospodaření je výsledkem rozdílu výnosů a nákladů a je sledován za provozní 

a finanční činnost zvlášť. Do konce roku 2015 se ještě sledoval za mimořádnou činnost, ale od 

roku 2016 dle vyhlášky č. 250/2015 Sb. jsou mimořádné výnosy a mimořádné náklady zařazeny 

do jiných provozních výnosů a jiných provozních nákladů. 
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„Výsledek hospodaření lze rozčlenit: 

• Provozní výsledek hospodaření (provozní výnosy – provozní náklady), 

• Finanční výsledek hospodaření (finanční výnosy – finanční náklady), 

• Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní VH + finanční VH), 

• Výsledek hospodaření po zdanění (VH před zdaněním – daň z příjmů), 

• Výsledek hospodaření za účetní období (VH po zdanění). (Šteker, Otrusinová, 

2016, s 241).“ 

Podstatou výkazu zisku a ztráty je analyzovat, jak byl výsledek hospodaření vytvořen, 

z nákladů a výnosů. Výkaz je tvořen pouze z údajů v účetních knihách, a to na výsledkových 

účtech. „Výkaz je konstruován zásadně na akruálním principu, tzn. že zahrnuje výnosy a ná-

klady, které se věcně a časově vztahují k danému účetnímu období, a to bez ohledu přijetí peněz 

nebo jejich zaplacení. (Březinová, 2014, s. 76)“  

2.3 Příloha  

Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Vysvětluje a doplňuje informace obsažené 

v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Vyhláška č. 500/2002 sb. stanovuje podle jednotlivých kate-

gorií účetních jednotek rozsah informací, které jsou tyto účetní jednotky povinny uvádět v pří-

loze.  

Jsou to například tyto informace: 

• obecné údaje o účetní jednotce,  

• informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních meto-

dách a odchylkách,  

• informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hod-

notou,  

• výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají 

dobu splatnosti delší než 5 let atd. (Šteker, Otrusinová, 2016). 

2.4 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích (cash flow) je dalším důležitým výkazem. Podává nám in-

formace o přírůstku (příjmech) a úbytku (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekviva-
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lentů během účetního období. Na rozdíl od rozvahy a VZZ není sestavován na akruálním prin-

cipu, ale na peněžní bázi. Přehled o peněžních tocích je využívám při hodnocení platební schop-

nosti účetní jednotky, řízení její likvidity a finanční analýze. (Šteker, Otrusinová, 2016). 

Podle §40 vyhlášky 500/2002 sb. jsou peněžními prostředky peníze v hotovosti, peněžní 

prostředky na bankovním účtu, a ceniny. „Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý finanční 

majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků 

(např. cenné papíry určené k obchodování na veřejném trhu). (Pilařová, Pilátová, 2014, s.88)“ 

Pohyby PP a PE sledujeme za činnosti: 

• provozní, 

• investiční, 

• finanční. 

„Provozní činností se rozumí základní výdělečná činnost účetní jednotky. Investiční čin-

ností se rozumí pořízení a prodej dlouhodobého majetku. Finanční činností se rozumí taková 

činnost, která má za následek změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých, 

popřípadě i krátkodobých závazků (Šteker, Otrusinová, 2016, s. 241).“ 

Při sestavování tohoto výkazu si může účetní jednotka vybrat, zda použije přímou nebo 

nepřímou metodu.  

Přímá metoda vychází z přesné znalosti peněžních příjmů a výdajů. Z počáteční rozvahy 

k 1.1. vyjmu počáteční stavy položek PP a PE a dosadím do samostatného výkazu, kde celý rok 

do 31.12. sleduji příjmy a výdaje. K 31.12. zjistím konečné stavy a vše přenesu do konečné 

rozvahy. Při porovnání počátečního a konečného stavu zjistím změnu peněžních toků. 

Nepřímá metoda je založena na úpravě výsledku hospodaření před zdaněním a je tedy 

o něco složitější.  

„Mezi úpravy patří: 

• nepeněžní operace (např. odpisy jsou náklad, ale nejsou spojeny s výdajem PP), 

• změny stavu zásob (snížení stavu zásob má pozitivní vliv na CF), 

• změny stavu pohledávek (snížení stavu pohledávek má pozitivní vliv na CF), 

• změny stavu krátkodobých závazků (snížení stavu krátkodobých závazků má ne-

gativní vliv na CF),  

• položky, které patří do finanční a investiční činnosti. (Strouhal, 2016, s.92)“  
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Jednotlivé položky se dle charakteru přičítají nebo odečítají, je to vysvětleno v Tab. 2.4 

Tab. 2.4 Cash flow nepřímou metodou 

Změna Položka 

+ Čistý zisk 

+ Odpisy 

+ Změna rezerv 

- Změna stavu zásob 

- Změna stavu pohledávek 

- Změna stavu krátkodobého finančního majetku 

+ Změna stavu krátkodobých závazků 

CF provozní = Cash flow z provozní činnosti 

- Změna stavu dlouhodobých aktiv 

CF investiční = Cash flow z investiční činnosti 

+ Změna stavu základního kapitálu 

+ Změna stavu ážia a kapitálových fondů 

+ Změna stavu fondů ze zisku 

+ Změna VH minulých let a úprava o zálohu na podíly na zisku 

+ Změna stavu dlouhodobých závazků 

CF finanční = Cash flow z finanční činnosti 

CF celkem Cash flow celkem = CF provozní + CF investiční + CF finanční 

Zdroj: Vlastní tvorba 

2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje informace o zvýšení či snížení jednotli-

vých dílčích složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. České účetní předpisy 

nijak neregulují formu ani obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu. 

„Přehled o změnách vlastního kapitálu má vysvětlit u každé položky vlastního kapitálu 

rozdíl mezi jejím počátečním a konečným stavem. (Šteker, Otrusinová, 2016, s. 244)“  
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3 Finanční analýza, její ukazatele a způsoby výpočtů 

Hlavním cílem obchodních společností, mimo zvyšování zisku, je zvyšování tržní hod-

noty. K naplnění tohoto cíle přispívají všechny útvary společnosti, jedním z nejdůležitějších je 

útvar finanční, respektive finanční řízení. (Strouhal, 2016) 

„Finanční řízení má ve společnosti čtyři základní úkoly: 

• obstarávání kapitálu, 

• finanční a investiční rozhodování,  

• zajištění generování zisku,  

• dividendová politika. (Strouhal, 2016, s. 101)“ 

Nedílnou součástí finančního řízení je také finanční analýza. Finanční analýza je nástroj 

pro hodnocení finanční pozice společnosti. Jejím úkolem je zhodnotit, zda společnost dosahuje 

svých cílů a zda je finančně výkonná. Slouží také jako podklad pro rozhodování o budoucím 

vývoji společnosti. Finanční analýza využívá především informace z účetních výkazů. Vý-

sledky finanční analýzy mohu srovnávat: 

• v čase, 

• v prostoru, 

• s plánem, 

• s doporučením experta. 

Výsledky finanční analýzy jsou důležité jak pro uživatele interní, mezi které patří hlavně 

vlastníci a manažeři, ale také pro uživatele externí, kterými jsou především věřitelé, banky, 

investoři, potenciální dodavatelé a odběratelé.  

Vlastníci (akcionáři) mají zájem na růstu výnosnosti jejich akcií a vloženého kapitálu. 

Manažeři se na základě výsledků snaží co nejlépe provádět finanční řízení, tedy především fi-

nanční a investiční rozhodování. Mezi interní uživatele často řadíme i zaměstnance, kterým 

není lhostejný vývoj společnosti, ve které jsou zaměstnáni. 

Věřitelé a banky se zaměřují především na likviditu a solventnost společnosti, tedy zda 

je schopna rychle přeměnit svůj majetek na peněžní prostředky. 
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„Metody finanční analýzy: 

• analýza absolutních ukazatelů 

o analýza trendů (horizontální analýza), 

o procentní neboli vertikální analýza, 

• analýza fondů finančních prostředků 

o analýza čistého pracovního kapitálu, 

o analýza čistých pohotových prostředků, 

• analýza poměrových ukazatelů 

o analýza ukazatelů likvidity, 

o analýza ukazatelů zadluženosti, 

o analýza ukazatelů aktivity, 

o analýza ukazatelů rentability. (Pilařová, Pilátová, 2014, s. 160) 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V případě že budeme analyzovat položky přímo z účetních výkazů, mluvíme o metodě 

absolutní, kde pracujeme s extenzivními ukazateli. Ty využíváme k analýze horizontální a ver-

tikální. (Strouhal, 2016) 

3.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza, také nazývaná analýza trendů, se zabývá porovnáváním změn jed-

notlivých položek účetních výkazů v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu 

období. Jedná se o sledování vývoje absolutních ukazatelů v čase. Ke zjištění můžeme použít 

procentuální změny nebo absolutní změny. Výpočet absolutní změny je znázorněn rovnicí 

(3.1), výpočet procentní změny je znázorněn rovnicí (3.2). 

Výpočty: 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡−1     (3.1) 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
× 100     (3.2) 

Zdroj: Březinová, 2014, s.184 
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3.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza, též nazývaná analýza procentní, spočívá v tom, že sledujeme pro-

centní podíl jednotlivých položek účetních výkazů na zvolené základně, která je brána jako   

100 % veličina. Pro rozbor rozvahy se nejčastěji používá bilanční suma, ve výkaze zisku a ztrát 

se používají výnosy celkem. (Březinová, 2014). Výpočet procentního podílu je znázorněn rov-

nicí (3.3) 

Březinová (2014, s. 185) uvedla, že „vertikální analýza je považována za velmi vhodný 

nástroj pro meziroční a mezi-závodové srovnání.“ 

Výpočet: 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑝𝑜𝑑í𝑙 =  
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑙𝑖𝑣é 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦

𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎
 × 100    (3.3) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

3.2 Analýza fondů finančních prostředků 

Fondy finančních prostředků jsou rozdílové ukazatele, které získáme jako rozdíl dvou 

absolutních ukazatelů. Patří sem analýza čistého pracovního kapitálu a analýza čistých pohoto-

vých prostředků. 

3.2.1 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál členíme na hrubý a čistý pracovní kapitál. Hrubý pracovní kapitál je 

tvořen součtem všech oběžných aktiv společnosti. Výpočet čistého pracovního kapitálu je zná-

zorněn v rovnici (3.4). 

Č𝑃𝐾 = ℎ𝑟𝑢𝑏ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦    (3.4) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Čistý pracovní kapitál tedy představuje oběžná aktiva, očištěná o ty závazky, které je 

nutno do 1 roku uhradit a udává, v jaké výši jsou oběžná aktiva financována dlouhodobými 

závazky.  

Jiný způsob výpočtu je znázorněn v rovnici (3.5), kde VK je vlastní kapitál a DM je 

dlouhodobý majetek. 

Č𝑃𝐾 = 𝑉𝐾 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝐷𝑀    (3.5) 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Březinová (2014, s. 185) uvádí, že „čistý pracovní kapitál tak tvoří rozhodovací prostor 

pro vedení závodu, lze manévrovat s tou částí oběžných aktiv, která není zatížená nutností brz-

kého splacení.“  

Optimální výše čistého pracovního kapitálu by měla být kladná, aby společnost byla 

schopna splácet své krátkodobé závazky. Pokud by byl ČPK záporný, znamená to, že oběžná 

aktiva jsou menší než krátkodobé závazky a vzniká tzv. nekrytý dluh. V tomto případě by mu-

sela společnost uhradit své krátkodobé závazky prostřednictvím prodeje dlouhodobých aktiv.  

(Strouhal, 2016) 

Jednotlivá oběžných aktiva ale nejsou stejně likvidní (přeměnitelné na peněžní pro-

středky). Např. nevymahatelné pohledávky. Proto nemusí vždy růst ČPK znamenat i růst likvi-

dity. (Březinová, 2014) 

3.2.2 Analýza čistých pohotových prostředků 

Ukazatel čistých pohotových prostředků se používá, aby se odstranily nedostatky ČPK 

spojené s tím, že některá oběžná aktiva nejsou stejně likvidní. Výpočet je znázorněn v rovnici 

(3.6). 

Č𝑃𝑃 =  𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  (3.6) 

Zdroj: Březinová, 2014, s. 186 

Pohotové peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti a na běžných účtech, někdy sem 

zahrnujeme i směnky, šeky, krátkodobé termínované vklady. 

Březinová (2014, s. 186) uvádí, že „tento ukazatel může však být jak záměrně, tak ne-

vědomky ovlivněn časovým posunem plateb ve vztahu k okamžiku zjišťování likvidity zadržením 

nebo naopak dřívějším uskutečněním plateb.“ 

Účetní závěrky ale bohužel neposkytují vstupní údaje pro výpočet ČPP pro externí uži-

vatele. 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Metoda poměrových ukazatelů je nejrozšířenější způsob hodnocení finanční výkon-

nosti. Dělí se do 5 základních skupin, každá z nich se zaměřuje na jinou oblast. Jednotlivé sku-

piny jsou provázány a navzájem se ovlivňují.  

Jednotlivé vztahy lze popsat takto: 
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• vztah aktivity a rentability – obrat aktiv roste, ziskovost roste, 

• vztah likvidity a rentability – likvidita roste, ziskovost klesá, 

Strouhal (2016, s. 106) uvádí, že „vztah zadluženosti a rentability říká, že pokud nízká 

zadluženost roste, rentabilita roste, ale pokud vysoká zadluženost roste, rentabilita klesá.“ 

3.3.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity posuzují platební schopnost společnosti, zda je schopna dostát svých 

závazků. Ukazatele poměřují, co je nutno v brzké době uhradit, s tím, z čeho je možné platit. 

(Strouhal, 2016) 

Nejčastěji používané ukazatele likvidity jsou: 

• běžná likvidita, 

• pohotová likvidita, 

• okamžitá likvidita. 

Běžná likvidita nám říká, jak je společnost schopna dostát svým krátkodobým závaz-

kům. Kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých závazků. Optimální 

interval hodnot je mezi 1,6 – 2,5. (Březinová, 2014). Výpočet je znázorněn v rovnici (3.7) 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
      (3.7) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s. 111 

Pohotová likvidita je považována za přesnější než běžná likvidita, protože z oběžných 

aktiv odstraňuje zásoby, které představují nejméně likvidní část oběžných aktiv. Ukazatel nám 

říká, kolika korunami oběžných aktiv bez zásob je kryta jedna koruna krátkodobých závazků. 

Optimální interval hodnot je mezi 0,7 – 1. (Strouhal, 2016) Výpočet je znázorněn v rovnici 

(3.8) 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (3.8) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s. 111 

Okamžitá likvidita je nejpřesnější a nepřísnější ukazatel. Z oběžného majetku odstra-

ňuje vše kromě peněžních prostředků v pokladně a na běžných účtech. Optimální interval hod-

not je mezi 0,2 – 0,5. (Strouhal, 2016) Výpočet je znázorněn v rovnici (3.9) 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (3.9) 
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Zdroj: Strouhal, 2016 s. 112 

3.3.2 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost znamená, že společnost využívá k financování svých aktiv nejen 

vlastní zdroje, ale především cizí zdroje (cizí kapitál). Žádná společnost nevyužívá pouze 

vlastní nebo cizí zdroje, na financování aktiv se vždy podílí, jak vlastní, tak cizí kapitál.  

Cizí kapitál je využíván s tím předpokladem, že výnosnost celkového kapitálu, který 

společnost vložila, bude vyšší než náklady spojené s jeho použitím (placené úroky). Platí ale 

pravidlo, že vlastní kapitál by měl být vyšší než cizí kapitál, protože cizí kapitál musíme splatit. 

(Pilařová, Pilátová, 2014) 

Ukazatele zadluženosti nám tedy říkají, jaký je poměr mezi zdroji cizími a vlastními. 

(Březinová, 2014) Základní ukazatel zadluženosti je znázorněn v rovnici (3.10). 

 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
×100     (3.10) 

Zdroj: Březinová, 2014, s. 194 

Ukazatel věřitelského rizika se používá v praxi nejčastěji. Zahrnuje celkové dluhy spo-

lečnosti. S růstem tohoto ukazatele narůstá i riziko, že pokud bude společnost v platební ne-

schopnosti, věřitelé přijdou o svůj vložený majetek. (Březinová, 2014)  

Výpočet je znázorněn v rovnici (3.11), přičemž cizí zdroje zahrnují rezervy, dlouhodobé 

závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry. (Březinová, 2014) 

𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘é 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 ×100     (3.11) 

Zdroj: Březinová, 2014, s. 194 

Podíl by měl činit 50 %, pokud je to více než 50 %, znamená to, že cizí zdroje převažují 

nad vlastními (zadluženost roste), pokud je to méně než 50 %, znamená to, že vlastní zdroje 

převažují nad cizími (zadluženost klesá). 

Dalším ukazatelem zadluženosti je poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv. Ten vy-

jadřuje míru samofinancování a doplňuje ukazatel věřitelského rizika. Jejich součet nám dá 

hodnotu 100 %. Ukazatel nám říká, jak jsou celková aktiva společnosti financována z vlastního 

kapitálu. Výpočet je znázorněn v rovnici (3.12) 

𝑝𝑜𝑚ě𝑟 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 ×100    (3.12) 
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Zdroj: Vlastní tvorba 

Ukazatel finanční páky je převrácenou hodnotou ukazatele poměru vlastního kapitálu 

na celkových aktivech. Výpočet je znázorněn v rovnici (3.13). Čím vyšší je hodnota ukazatele, 

tím je nižší podíl vlastního kapitálu na aktivech. Pro výpočet vlivu finanční páky se použije 

ziskový účinek finanční páky. Výpočet je znázorněn v rovnici (3.14). „Pokud je hodnota uka-

zatele menší než 1, tak finanční páka snižuje rentabilitu VK, pokud je hodnota ukazatele větší 

než 1, tak finanční páka zvyšuje rentabilitu VK. (Březinová, 2014, s. 195)“ 

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =  
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 ×100     (3.13) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣ý úč𝑖𝑛𝑒𝑘 𝐹𝑃 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑑𝑎𝑛ě𝑚𝑖
 × 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (3.14) 

Zdroj: Březinová, 2014, s. 195 

Další často využívaný ukazatel je poměr cizího a vlastního kapitálu, nazývaný také jako 

stupeň zadluženosti. Tento ukazatel nám říká, kolik korun cizího kapitálu připadá na jednu ko-

runu vlastního kapitálu. Výpočet je znázorněn v rovnici (3.15) 

𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 ×100     (3.15) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Ukazatel úrokového krytí je dalším ukazatelem ze skupiny zadluženosti. Vyjadřuje, jak 

je společnost schopna pokrýt úroky z výsledku hospodaření neboli, kolikrát je zisk vyšší než 

úroky. Pro výpočet se používá zisk před úroky a daněmi, tzv. EBIT. (Březinová, 2014) Výpočet 

je znázorněn v rovnici (3.16) 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
      (3.16) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s. 113 

3.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám říkají, jak společnost využívá svůj majetek. Březinová (2014, s. 

197) uvádí, že „měří celkovou rychlost obratu majetku, ale i rychlost obratu jednotlivých složek 

majetku a hodnotí tak vázanost kapitálu v určitých formách aktiv.“ Ukazatele můžeme rozdělit 

do tří skupin, tzv. ukazatele vázanosti, obratovosti a dobu obratu. „Ukazatele vázanosti měří, 
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jaké množství konkrétní majetkové formy je třeba na vygenerování jedné koruny tržeb. (Strou-

hal, 2016, s. 108)“ Ukazatele obratovosti jsou převrácené ukazatele k ukazatelům vázanosti.  

Ukazatel vázanosti aktiv podává informaci, jaké množství aktiv připadá na jednu korunu 

tržeb. Čím nižší hodnota, tím efektivněji společnost využívá aktiva. Výpočet je znázorněn rov-

nicí (3.17) 

𝑣á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
       (3.17) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s. 109 

Ukazatel vázanosti zásob podává informaci, jaké množství zásob připadá na jednu ko-

runu tržeb. Opět se snažíme dosáhnout co nejmenší hodnoty, tedy dosáhnout jedné koruny tržeb 

s co nejmenším množstvím zásob. Výpočet je znázorněn rovnicí (3.18) 

𝑣á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
       (3.18) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s. 109 

Obrat aktiv nám udává počet obrátek, kolikrát se aktiva přemění za rok. Vždy chceme, 

aby se majetek přeměňoval co nejrychleji, proto čím vyšší hodnota, tím lépe. Výpočet je zná-

zorněn rovnicí (3.19) 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (3.19) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s. 109 

Obrat zásob nám udává kolikrát se zásoby přemění za rok, tedy kolikrát jsou prodány a 

opět naskladněny nové. Čím je hodnota ukazatele vyšší tím se zásoby točí rychleji. Nevýhoda 

ukazatele spočívá v tom, že zásoby jsou převzaty z účetních výkazů v pořizovacích cenách, ale 

tržby jsou dány tržními cenami.  Výpočet je znázorněn rovnicí (3.20) 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
        (3.20) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s. 109 

Ukazatel doby obratu zásob je dalším ukazatelem aktivity. Tento ukazatel udává jak 

dlouho (počet dnů) jsou jednotlivé zásoby vázány ve společnosti, než jsou spotřebovány nebo 

prodány. U zásob výrobků a zboží můžeme mluvit o ukazateli likvidity, protože udává počet 

dnů, za které se přemění např. v peněžní prostředky. Snahou společnosti je, aby byl ukazatel co 
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nejnižší, aby zásoby nesetrvaly ve společnosti příliš dlouho. Výpočet je znázorněn rovnicí 

(3.21) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
     (3.21) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Doba obratu pohledávek, také doba splatnosti pohledávek udává, jak dlouho (počet dnů) 

musí společnost čekat, než dostane skutečně zaplaceno od odběratelů. Pro společnost je nejvý-

hodnější, aby doba splatnosti pohledávek byla co nejkratší, v opačném případě ale společnost 

může získat konkurenční výhodu, pokud svolí delší dobu splatnosti. Výpočet je znázorněn rov-

nicí (3.22) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑎
     (3.22) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Doba obratu závazků, také doba splatnosti závazků udává, jak dlouho (počet dnů) může 

čekat, než bude muset skutečně zaplatit svým dodavatelům. Pro společnost je nejvýhodnější, 

aby doba splatnosti závazků byla co nejdelší, protože tak může zadržovat peněžní prostředky 

pro své účely. Výpočet je znázorněn rovnicí (3.23) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑎
     (3.23) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

3.3.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, také nazývané ziskovosti patří mezi nejsledovanější, protože po-

měřují celkový zisk a zdroje společnosti. Zisk čerpáme z výkazu zisku a ztrát, zdroje čerpáme 

z rozvahy. Pro výpočty jednotlivých ukazatelů používáme různé druhy zisku, podle toho, co 

chceme zjistit. (Strouhal, 2016) 

Druhy zisku jsou: 

• EBDIT – zisk před odpisy, úroky a daněmi, 

• EBIT – zisk před úroky a daněmi, 

• EBT – zisk před zdaněním (hrubý zisk), 

• EAT – zisk po zdanění (čistý zisk). 
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Rentabilita investovaného kapitálu ROCE (Return on Cupital Employed) říká, kolik 

zisku připadá na jednu korunu dlouhodobě investovaného kapitálu. Vyjadřuje výnosnost vlast-

ního kapitálu při použití cizích zdrojů. Nejčastěji se k výpočtu používá čistý zisk. Výpočet je 

znázorněn rovnicí (3.24) 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
      (3.24) 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) vyjadřuje, jaké množství zisku 

připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Tento ukazatel je důležitý pro vlastníky, jelikož 

vložili do společnosti kapitál a očekávají vyšší výnos, než kdyby kapitál vložili např. do banky.  

K výpočtu se používá čistý zisk, protože právě ten se mimo jiné používá pro rozdělení mezi 

vlastníky. (Březinová, 2014). Výpočet je znázorněn rovnicí (3.25) 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
         (3.25) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s. 107 

Rentabilita aktiv ROA (Return on Assets) vyjadřuje, jaké množství zisku připadá na 

jednu korunu aktiv. Při výpočtu nejčastěji vycházíme ze zisku před úroky a zdaněním. Výpočet 

je znázorněn rovnicí (3.26) 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
         (3.26) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s. 108 

Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) také nazývaná zisková marže vyjadřuje, jaké 

množství zisku připadá na jednu korunu tržeb. Pro výpočet nejčastěji používáme čistý zisk. 

Výpočet je znázorněn rovnicí (3.27) 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
         (3.27) 

Zdroj: Strouhal, 2016, s 108 

 

  



26 

 

4 Vyhodnocení ekonomické situace obchodní společnosti CZECH 

ETIMEX, s.r.o. 

4.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní společnost CZECH ETIMEX, s.r.o. je vedoucím dodavatelem vyfukovaných 

plastových systémů pro rozvod vody a vzduchu ve vybraných oblastech trhu v Evropě a severní 

Americe. Zabývají se zpracováním plastů, které zajišťují především pro automobilový průmysl. 

Specializují se na recyklace plastových směsí. Provádí recyklace plastových směsí pro násled-

nou výrobu pro automobilový průmysl. Nabízí výrobu vodících vřetenových manžet na míru 

dle zákaznických požadavků. Zajišťují prodej plastových systémů pro rozvod vody a vzduchu 

pro automobily. Dodávají kvalitní vzduchové kanály pro sušičky, které vyrábí sériově nebo 

kusově dle zákaznických požadavků. 

CZECH ETIMEX, s.r.o. sídlí v olomouckém kraji v městě Hranice. Je vedená v ob-

chodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44214. Hlavní předmět podni-

kání je výroba plastových a pryžových výrobků. Společnost má 2 společníky jejichž podíly byly 

splaceny a základní kapitál společnosti činí 100 000 000,- Kč. V roce 2013 dosahovala společ-

nost zisku ve výši 11 376,- Kč. V roce 2014 se zvýšil zisk na 45 828,- Kč. V roce 2015 zisk 

poklesl na 18 683,- Kč díky tomu, že společnost vyráběla výrobky s nižší přidanou hodnotou a 

tvořila více opravných položek k zásobám. V roce 2016 očekává společnost opět lepší výsledek 

hospodaření. 

Společnost CZECH ETIMEX, s.r.o. dodává své výrobky zejména do Německa, Francie, 

Mexika, Velké Británie. Celkem 96% obratu představuje export. Mezi nejvýznamnější odběra-

tele společnosti patří ABC, BMV, Daimler, GM, Mecaplast, skupina VW, Veritas a Woco.  

 Logo společnosti je znázorněno v Obr. 4.1. Organizační struktura je znázorněna v    

Obr. 4.2. Vývoj počtu zaměstnanců je znázorněn v grafu 4.1. 

Obr. 4.1 Logo společnosti 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obr. 4.2 Organizační struktura společnosti 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Organizační struktura společnosti znázorňuje členění společnosti, při kterém se reali-

zuje proces řízení.  

Graf. 4.1 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2012 - 2015  

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Z grafu 4.1 vyplívá, že počet zaměstnanců společnosti meziročně klesá. To je způso-

beno zvýšením produktivity, respektive snížením vadných výrobků. Počet zaměstnanců v ad-

ministrativě se výrazně neliší.  

 

4.1.1 Obecné účetní zásady společnosti 

Způsoby oceňování, které společnost používala pro rok 2014 a 2015 jsou následující. 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 

pořízení a náklady s pořízením související. DNM do 25 tis. Kč je odepisován jednorázově do 

spotřeby a veden v operativní evidenci. DNM nad 25 tis. Kč je odepisován do nákladů dle před-

pokládané doby životnosti. 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu po-

řízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. DHM do 25 tis. Kč je 

odepisován jednorázově do spotřeby a veden v operativní evidenci. DNM nad 25 tis. Kč je 

odepisován do nákladů dle předpokládané doby životnosti. 

Finanční majetek obsahuje ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

Zásoby nakupované jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého 

aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob obsahuje náklady na jejich pořízení, náklady na 

dopravu, clo a další náklady s pořízením související. 

Výrobky a nedokončená výroba jsou oceněny plánovanými vlastními náklady (přímé 

náklady a výrobní režie) 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku kraj-

ského soudu. Vklady přesahující ZK se vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy 

jsou důsledkem fúze mezi nástupnickou a zanikající společností a stanovení příplatkové povin-

nosti společníkům. Rezervní fond tvoří společnost ze zisku nebo z příplatků společníků nad 

ZK. 

Zákonné rezervy společnost vytváří ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a 

rizika v případech kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín pl-

nění. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovité hodnotě. 

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě.  
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4.1.2 Historie společnosti 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 7. listopadu 2007 jako Furtada, s.r.o. 

se sídlem v Praze. Společnost měla 2 společníky a základní kapitál ve výši 200 000,- Kč. Od 

června roku 2009 do konce září roku 2009 byla společnost přejmenována na ETIMEX CZ, s.r.o. 

již se sídlem v městě Hranice. 1. září roku 2009 se společnost naposledy přejmenovala, a to na 

CZECH ETIMEX, s.r.o. a její název je platný dodnes.  

4.2 Výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy 

V této kapitole bude provedena finanční analýza společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. 

pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy vysvětlených v kapitole 3 Finanční analýza, její 

ukazatele a způsoby výpočtů.  Pro jednotlivé výpočty jsou údaje čerpány z účetní závěrky spo-

lečnosti z roku 2013, 2014 a 2015.  

4.2.1 Horizontální analýza 

Na základě informací z kapitoly 3.1.1 Horizontální analýza je níže provedena horizon-

tální analýza aktiv společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. a znázorněna v Tab. 4.1. V grafu 4.2 je 

znázorněna procentuální změna jednotlivých položek aktiv v letech 2014 a 2015. 

Tab. 4.1 Horizontální analýza aktiv společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. 

Položka aktiv 
2013 
v tis. Kč 

2014 
v tis. Kč 

2015 
v tis. Kč 

Změna 2014 Změna 2015 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Dlouhodobý majetek 60 067 64 560 64 145 4 493 7,47 -415 -0,64 

DNM 362 357 385 -5 -1,38 28 7,84 

DHM 59 705 64 203 63 760 4 498 7,53 -443 -0,68 

Oběžná aktiva 106 333 131 365 128 480 25 032 23,54 -2 885 -2,19 

Zásoby 56 985 58 421 65 672 1 436 2,51 7 251 12,41 

Krátkodobé pohledávky 48 032 63 518 61 427 15 486 32,24 -2 091 -3,29 

Krátkodobý finanční ma-
jetek 3 316 9 426 2 381 6 110 184,25 -7 045 -74,74 

Časové rozlišení 29 948 23 688 20 904 -6 260 -20,90 -2 784 -11,75 

Aktiva celkem 198 348 219 613 213 529 21 265 10,72 -6 084 -2,77 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hodnoty znázorněné v tabulce 4.1 vycházejí z rovnic (3.1) a (3.2), které jsou aplikovány 

na data získaná z přílohy č. 1.  
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Zaměříme-li se na rok 2014, tak z tabulky 4.1 je patrné, že položka dlouhodobý majetek 

nám vzrostl o 4 493 tis. Kč oproti roku 2013. V procentní změně je to nárůst o 7,47 %. DNM 

se nepatrně snížil o 1,38 %, ale DHM se zvýšil o 7,53 %. To signalizuje, že společnost je 

v tomto roce z pohledu dlouhodobého majetku prosperující. Položka oběžná aktiva nám taktéž 

vzrostla o 23,54 %. Nejvíce se z oběžného majetku zvýšila položka krátkodobý finanční maje-

tek a to o 184,25 %, to mohlo být způsobeno připsáním nových peněžních prostředků do po-

kladny nebo do banky. Položka, která nejvíce poklesla oproti minulému roku je časové rozlišení 

(náklady příštích období), a to o 20,90 %. Z tabulky vyplívá, že celková aktiva společnosti se 

zvýšila o 10,72 % 

 T tabulky 4.1 lze vyčíst, že v roce 2015 dlouhodobý majetek klesl o 415 tis. Kč oproti 

roku 2014. V procentní změně je to nepatrný pokles o 0,64 %. DNM se zvýšil o 28 tis. Kč, ale 

DHM klesl o 443 tis. Kč. Oběžná aktiva taktéž poklesla, a to o 2,19 %, absolutně pak o 2 885 

tis. Kč. Z oběžného majetku nejvíce poklesla položka krátkodobý finanční majetek a to o 

74,74 %, to může být způsobeno úbytkem peněz v pokladně a na účtech v bankách. Položka 

časové rozlišení (náklady příštích období) poklesla o 11,75 %, v absolutním vyjádření pokles o 

2 784 tis. Kč. %. Z tabulky je patrné, že celková aktiva poklesla o 2,77 %, což je v absolutním 

vyjádření 6 084 tis. Kč. 

Grafu 4.2 Srovnání procentuální změny aktiv společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. v letech 2014 

a 2015 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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V grafu 4.2 můžeme vidět, že procentuální změny aktiv společnosti CZECH ETIMEX, 

s.r.o. jsou v jednotlivých letech velmi odlišné. Aktiva celkem v roce 2014 vzrostly o 10,72 % 

oproti roku 2013, ale v roce 2015 poklesly o 2,77 % oproti roku 2014. 

 Detailněji v roce 2014 položky dlouhodobý majetek a oběžná aktiva vzrostly oproti 

roku 2013 o 31,01 %. V roce 2015 položky dlouhodobý majetek a oběžný majetek klesly oproti 

roku 2014 o 2,83 %. Položka časové rozlišení v roce 2014 klesla o 20,9 % oproti roku 2013. 

Oproti roku 2014 položka časové rozlišení také poklesla v roce 2015, ale již jen o 11,75 %. 

4.2.2 Vertikální analýza 

Na základě poznatků z kapitoly 3.2.1 Vertikální analýza je níže provedena vertikální 

analýza aktiv společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. pro roky 2013, 2014 a 2015 Podíly jednotli-

vých položek na celkových aktivech jsou znázorněny v grafu 4.3. 

Graf 4.3 Vertikální analýza aktiv společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o.  

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hodnoty znázorněné v grafu 4.3 vycházejí z rovnice (3.3), která je aplikována na data 

získaná z přílohy č. 1.  Celková aktiva jsou v grafu vyjádřena jako 100 %. 
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V letech 2013 – 2015 se dlouhodobý nehmotný majetek společnosti podílí na všech ak-

tivech pouze zanedbatelnými 0,18 %, proto jej v grafu neuvádím. 

Zaměříme-li se na rok 2013, tak z grafu 4.3 vyplívá, že nejvyšší podíl na aktivech má 

dlouhodobý hmotný majetek, celkem 30 %. To je zapříčiněno investicemi do výrobního zaří-

zení. Druhý nejvyšší podíl zabírají zásoby, poté krátkodobé pohledávky, časové rozlišení a ne-

jmenší podíl, pouhá 2 % krátkodobý finanční majetek. Podíl oběžných aktiv je tedy nejvyšší a 

to 55 %, za ním podíl dlouhodobého majetku s 30 % a poslední podíl časového rozlišení jen   

15 %. 

V grafu 4.3 vidíme, že v roce 2014 se podíly aktiv moc nelišily od roku 2013. Podíl 

zásob klesl o 2 %, s tím může úzce souviset růst podílu krátkodobých pohledávek o 5 %, jelikož 

společnost mohla prodat část zásob a nyní má pohledávky za odběrateli. Podíl KFM vzrostl o 

2 %, což muže být způsobeno nákupen cenných papíru. Celkově tedy podíl oběžných aktiv tvoří 

60 %, podíl dlouhodobého majetku činí 29 %, a poslední je podíl časového rozlišení s 11 %.   

Podíváme-li se na rok 2015, tak z grafu 4.3 je patrné, že podíl dlouhodobého majetku 

se opět moc neliší. Podíl zásob vzrostl na 31 %, což je způsobeno nákupem nového materiálu. 

S tím souvisí, že podíl krátkodobého finančního majetku poklesl o 3 %, jelikož peněžní pro-

středky byly použity právě na nákup zásob. Nejvyšší podíl opět zabírají oběžná aktiva s 61 %, 

následuje podíl dlouhodobého majetku 30 % a podíl časového rozlišení jen 10 %.  

4.2.3 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Na základě kapitoly 3.2.1 Analýza čistého pracovního kapitálu je níže v Tab. 4.2 vypo-

čítán čistý pracovní kapitál pomocí vzorce (3.4). Hodnoty použité ve vzorci vychází z přílohy 

č. 1. 

Tab. 4.2 Hodnota čistého pracovního kapitálu společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. 

Ukazatel 2014 2015 

ČPK v Kč 103 300 93 113 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V tabulce 4.2 je spočítána hodnota ČPK společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o., která 

v roce 2014 vyšla na 103 000,- Kč, v roce 2015 na 93 113,- Kč. Je patrné, že po uhrazení krát-

kodobých závazků má společnost v obou letech ještě dostatek peněžních prostředků.  
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4.2.4 Vybrané poměrové ukazatele 

V této části kapitoly jsou vypočítány vybrané poměrové ukazatele společnosti CZECH 

ETIMEX, s.r.o. na základe poznatků z kapitoly 3.3 Analýza poměrových ukazatelů. Hodnoty 

použité ve vzorcích vychází z přílohy č. 1 a 2. 

a) analýza ukazatelů likvidity 

V Tab. 4.3 jsou spočítány ukazatele likvidity běžné, pohotové a okamžité na základě 

rovnic (3.7), (3.8), (3.9) z kapitoly 3.3.1 Ukazatele likvidity.  

Tab. 4.3 Hodnoty ukazatelů likvidity společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. 

Ukazatel 2014 2015 

Běžná likvidita 4,68 3,63 

Pohotová likvidita 2,60 1,78 

Okamžitá likvidita 0,34 0,07 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Na základě poznatků z tabulky 4.3 je patrné, že všechny stupně likvidity mají klesající 

tendenci. Přesto se skoro všechny vypočtené hodnoty liší od intervalů doporučených hodnot. 

Do intervalu ideálních hodnot pro běžnou likviditu, který je uváděn (1,6 – 2,5) se společnost 

v roce 2014 ani 2015 nedostala. Společnost tedy není rychle schopna dostát svým krátkodobým 

závazkům.  

Hodnoty pohotové likvidity společnosti se v letech 2014 a 2015 také velmi liší od inter-

valu doporučených hodnot, který je uváděn (0,7 – 1). Společnost tedy, i když vyloučí všechny 

své zásoby, není dostatečně rychle schopna dostát svým krátkodobým závazkům.  

Ke změně dochází u ukazatele okamžité likvidity. V roce 2014 se hodnota ukazatele 

společnosti nachází v optimálním intervalu (0,2 – 0,5). Společnost je tedy okamžitě schopna 

dostát svých krátkodobých závazků, a to pomocí krátkodobého finančního majetku. V roce 

2015 se hodnota ukazatele společnosti nachází mimo optimální interval (0,2 – 0,5), ale jen ne-

patrně, proto nedochází k výraznému narušení schopnosti společnosti dostát svých krátkodo-

bých závazků. 

b) analýza ukazatelů zadluženosti 
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V Tab. 4.4 jsou spočítány ukazatele zadluženosti a stupně zadluženosti na základě rov-

nice (3.10), (3.15). V grafu 4.4 je znázorněn vývoj ukazatelů věřitelského rizika a poměru VK 

na základě rovnic (3.11), (3.12).  

Tab. 4.4 Hodnoty ukazatelů zadluženosti společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. 

Ukazatel 2014 2015 

Stupeň zadluženosti v % 92,69 74,98 

Zadluženost v % 64,49 38,58 

Zdroj: Vlastní tvorba  

Z tabulky 4.4 vyplývá, že zadluženost i stupeň zadluženosti společnosti meziročně kle-

sají. Stupeň zadluženosti je však velmi vysoký v obou letech a společnost by v blízké budouc-

nosti neměla využívat nový cizí kapitál. V roce 2014 připadá 64,49 % dlouhodobých závazků 

a 92,69 % cizího kapitálu na VK. V roce 2015 připadá už jen 38,58 % dlouhodobých závazků 

a 74,98 % cizího kapitálu na VK.   

Graf 4.4 Ukazatel věřitelského rizika a poměr VK společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z grafu 4.4 vyplývá, že v roce 2014 byl ukazatel věřitelského rizika pod úrovní 50 %, 

tedy vlastní zdroje převažují nad cizími a zadluženost je nízká. Ukazatel poměru VK na akti-

vech vyjadřuje, že aktiva společnosti jsou financována z 51,87 % vlastním kapitálem.  

V roce 2015 byl ukazatel věřitelského rizika také pod úrovní 50 % a aktiva společnosti 

jsou financována z 57,14 % vlastním kapitálem, což signalizuje jistou míru samofinancování.  
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c) analýza ukazatelů aktivity 

V Tab. 4.5 jsou vypočteny vybrané ukazatele aktivity na základě rovnic (3.17), (3.18), 

(3.19), (3.20), (3.22), (3.23) z kapitoly 3.3.3 Ukazatele aktivity. 

Tab. 4.5 Hodnoty ukazatelů aktivity společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. 

Ukazatel 2014 2015 

obrat aktiv 1,76 1,69 

obrat zásob 6,60 5,52 

doba obratu pohledávek 59,31 61,00 

doba obratu závazků 26,20 35,12 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V tabulce 4.5 můžeme vidět, že v roce 2014 i 2015 mají obraty aktiv i zásob společnosti klesa-

jící tendenci. Obrat aktiv je v jednotlivých letech skoro totožný. Aktiva se za rok 2014 obrátí 

(přemění v tržby) 1,76krát, a za rok 2015 se obrátí 1,69krát.  

Obrat zásob je ale odlišný, zatímco v roce 2014 se zásoby obrátí 6,6krát, v roce 2015 

jen 5,52krát. Zásoby se tedy točí rychleji, jsou častěji prodány a naskladněny nové. 

Zaměříme-li se na dobu obratu pohledávek v tabulce 4.5, je patrné, že splatnost pohle-

dávek společnosti je dlouhá, skoro 2 měsíční. Počet dnů, než společnost dostane zaplaceno od 

odběratelů (doba obratu pohledávek) je v roce 2014 59,31 dní, zatímco v roce 2015 dokonce 61 

dní.  

Jinak je tomu u doby obratu závazků (krátkodobých), kdy společnost může déle čekat, 

než bude muset zaplatit svým dodavatelům. Doba obratu závazků pro rok 2014 činila 26,20 dní. 

V roce 2015 doba obratu závazků vzrostla na 35,12 dní.  

Z tabulky 4.5 také vyplývá, že doby obratu mají rostoucí tendenci. V obou letech je 

doba obratu pohledávek téměř dvojnásobná oproti době obratu závazků. 

d) analýza ukazatelů rentability 

V Tab. 4.6 jsou vypočteny vybrané ukazatele rentability na základě rovnic (3.24), 

(3.25), (3.26), (3.27) z kapitoly 3.3.4 Ukazatele rentability. V grafu 4.5 jsou znázorněny uka-

zatele ROE a ROA v letech 2014 a 2015 
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Tab. 4.6 Hodnoty ukazatelů rentability společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. 

Ukazatel 2014 2015 

ROCE v % 24 11 

ROE v % 40 15 

ROA v % 24 12 

ROS v % 12 5 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z tabulky 4.6 je patrné, že meziročně rentabilita společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. 

klesá. V roce 2014 byla rentabilita poměrně vysoká u všech ukazatelů. Nejvyšší byla rentabilita 

vlastního kapitálu s 40 %, nejnižší potom rentabilita tržeb s 12 %. 

V roce 2015 všechny ukazatele rentability výrazně poklesly. Rentabilita investovaného 

kapitálu klesla z 24 % na pouhých 11 %, což značí že se výnosnost dlouhodobých zdrojů spo-

lečnosti zhoršuje. Rentabilita vlastního kapitálu klesla z vysokých 40 % na 15 %, tedy výnos-

nost kapitálu vloženého vlastníky společnosti klesá. Rentabilita aktiv klesla o polovinu, a to na 

12 %. To znamená že na 1 korunu aktiv připadne 0,12 korun zisku. Rentabilita tržeb je velmi 

nízká, pouhých 5 %, což znamená, že na 1 korunu tržeb připadne pouze 0,05 korun zisku.  

Graf 4.5 Ukazatele ROE a ROA společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o. v letech 2014 a 2015 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Z grafu 4.5 vyplývá, že rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita aktiv meziročně klesá. 

Nejvyšší pokles zaznamenal rok 2015 u rentability vlastního kapitálu, která klesla o 25 %. To 

značí výrazné zhoršení výnosnosti kapitálu, který do společnosti vložili vlastníci. Vlastníci po-

žadují vždy ten nejvyšší možný výnos, jelikož své volné peněžní prostředky nemuseli vkládat 

do společnosti, ale mohli je investovat jinak a získat tak třeba i rychleji vyšší výnos. Pokles 

rentability aktiv v roce 2015 činil 12 %. ROA tedy klesla o polovinu a znamená to, že výnosnost 

aktiv se zhoršuje. 

4.3 Vyhodnocení ekonomické situace společnosti 

Na základě výše provedené finanční analýzy, se tato kapitola věnuje vyhodnocení eko-

nomické situace společnosti CZECH ETIMEX, s.r.o.  

4.3.1 Vyhodnocení horizontální a vertikální analýzy 

Na základě tvorby horizontální analýzy aktiv společnosti provedené v kapitole 4.2.1 ho-

rizontální analýza, majetková struktura společnosti v letech 2013 a 2014 roste a v roce 2015 

mírně klesá. V roce 2014 oproti roku 2013 vzrostly položky DHM, zásoby, krátkodobé pohle-

dávky, krátkodobý finanční majetek. Aktiva celkem tedy vzrostla a to o 10,72 %. V roce 2015 

oproti roku 2014 vzrostly položky DNM a zásoby. Aktiva celkem klesla o 2,77 %. Dle těchto 

výsledků lze říci, že majetek společnosti se v čase mění a nekolísá nijak zásadně. 

Na základě tvorby vertikální analýzy aktiv společnosti provedené v kapitole 4.2.2 Ver-

tikální analýza, můžeme říci, že nejvyšší podíl na celkových aktivech ve všech sledovaných 

obdobích zabírá dlouhodobý hmotný majetek, kdy společnost investuje do výrobních zařízení. 

Druhou položkou s nejvyšším podílem na celkových aktivech jsou zásoby, další potom krátko-

dobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek.  

Společnost má nejvyšší podíl oběžných aktiv a to 55 %. Je tedy rychle schopna přeměnit 

část majetku na peněžní prostředky. 

4.3.2 Vyhodnocení analýzy čistého pracovního kapitálu 

Dle kapitoly 4.2.3 Analýza čistého pracovního kapitálu, bylo vypočteno, že hodnota 

ČPK v Kč je pro rok 2014 103 000,- Kč a pro rok 2015 93 113,- Kč. Z tohoto výsledku je 

patrné, že po uhrazení krátkodobých závazků má společnost v obou letech ještě dostatek peněž-

ních prostředků, i když klesající trend hodnoty ČPK není příliš žádaný. 
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4.3.3 Vyhodnocení poměrových ukazatelů 

Na základě kapitoly 4.2.4 Vybrané poměrové ukazatele, kde byly propočítány ukazatele 

likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability, budou v této kapitole vyhodnoceny jejich vý-

sledky. 

a) vyhodnocení ukazatelů likvidity 

Všechny stupně likvidity mají klesající tendenci a liší se od intervalu ideálních hodnot.  

Hodnota běžné likvidity v roce 2014 činila 4,68 a v roce 2015 klesla na 3,68, což ale 

nepomohlo a do intervalu ideálních hodnot pro běžnou likviditu, který je uváděn (1,6 – 2,5) se 

tedy společnost v roce 2014 ani 2015 nedostala. Společnost proto není rychle schopna dostát 

svým krátkodobým závazkům.  

Hodnota pohotové likvidity v roce 2014 činila 2,60 a v roce 2015 klesla na 1,78. Tyto 

hodnoty se také liší od intervalu doporučených hodnot, který je uváděn (0,7 – 1). Společnost 

tedy, i když vyloučí všechny své zásoby, není dostatečně rychle schopna dostát svým krátko-

dobým závazkům.  

Změna nastává u hodnoty okamžité likvidity, kdy se v roce 2014 společnost dostala do 

intervalu ideálních hodnot, a to s hodnotou 0,34. Společnost je proto okamžitě schopna dostát 

svých krátkodobých závazků, a to pomocí krátkodobého finančního majetku. V roce 2015 činí 

hodnota ukazatele 0,07, což je sice mimo optimální interval, ale jen nepatrně, takže nedochází 

k výraznému narušení schopnosti společnosti dostát svých krátkodobých závazků. 

b) vyhodnocení ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti i stupeň zadluženosti meziročně klesají. V roce 2014 připadá 

64,49 % dlouhodobých závazků a 92,69 % cizího kapitálu na VK. V roce 2015 připadá už jen 

38,58 % dlouhodobých závazků a 74,98 % cizího kapitálu na VK. Stupeň zadluženosti je však 

velmi vysoký v obou letech a společnost by v blízké budoucnosti neměla využívat nový cizí 

kapitál a měla by se zaměřit na využití interních zdrojů. 

Ukazatel věřitelského rizika v roce 2014 byl pod úrovní 50 %, tedy vlastní zdroje pře-

važují nad cizími a zadluženost je nízká. Ukazatel poměru VK na aktivech vyjadřuje, že aktiva 

společnosti jsou financována z 51,87 % vlastním kapitálem. V roce 2015 byl ukazatel věřitel-

ského rizika také pod úrovní 50 % a aktiva společnosti jsou financována z 57,14 % vlastním 
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kapitálem, což signalizuje jistou míru samofinancování. Meziročně společnosti klesá zadluže-

nost a roste podíl VK, to je pro společnost velmi výhodné a měla by tento trend i nadále zacho-

vat. 

c) vyhodnocení ukazatelů aktivity 

Obraty aktiv a zásob meziročně klesají. Aktiva se za rok 2014 obrátí (přemění v tržby) 

1,76krát, a za rok 2015 se obrátí 1,69krát. V roce 2014 se zásoby obrátí 6,6krát, v roce 2015 

jen 5,52krát. Zásoby se tedy v roce 2014 točí rychleji, jsou častěji prodány a naskladněny nové. 

 Doba obratu pohledávek je v roce 2014 59,31 dní, zatímco v roce 2015 dokonce 61 dní. 

Splatnost pohledávek společnosti je dlouhá, skoro 2 měsíční. K 31.12.2015 a 31.12.2014 ne-

měla společnost pohledávky po lhůtě splatností více než 150 dní. 

 Jinak je tomu u doby obratu závazků, kdy společnost může déle čekat, než bude muset 

zaplatit svým dodavatelům, a to pro rok 2014 26,20 dní a v roce 2015 35,12 dní. V obou letech 

je doba obratu pohledávek téměř dvojnásobná oproti době obratu závazků.  

d) vyhodnocení ukazatelů rentability 

V roce 2014 byla nejvyšší rentabilita vlastního kapitálu ROE s 40 %, to znamená, že na 

1 korunu VK připadne 0,40 korun zisku. Nejnižší byla rentabilita tržeb ROS s 12 %, kdy na 1 

korunu tržeb připadne 0,12 korun zisku. V roce 2015 byla nejvyšší ROE, ale pouze s 15 %, 

nejnižší opět ROS s 5 %. Společnost by se tedy měla zaměřit na zvyšování rentability.  

Důležitý ukazatel ROCE, který vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu za použití cizích 

zdrojů meziročně klesá, a tím pádem se výnosnost dlouhodobých zdrojů společnosti zhoršuje. 

Ukazatel ROA poklesl o polovinu z 24 % na 12 %, to znamená že v roce 2015 na 1 korunu 

aktiv připadne 0,12 korun zisku. Společnosti se snaží dosahovat co nejvyšší výnosnosti, ale tato 

společnost CZECH ETIMEX, s.r.o. má všechny ukazatele rentability velmi nízko.  

4.3.4 Souhrnné vyhodnocení ekonomické situace společnosti 

Na základě výše provedeného vyhodnocení je patrné, že společnost je finančně a eko-

nomicky relativně zdravá.  

Společnost dosahuje, po uhrazení krátkodobých závazků, kladných peněžních pro-

středků, i když klesající trend hodnoty ČPK není příliš žádaný.  
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Společnost má vysoký podíl oběžných aktiv, která lze rychleji přeměnit na peněžní pro-

středky. S tím souvisí, že společnost je vysoce likvidní, ale naopak dosahuje velmi malé renta-

bility. Společnost má velké procento cizích zdrojů, které ale meziročně klesají.  

Z analýzy také vyplývá, že aktiva společnosti jsou z většiny hrazena vlastními zdroji a 

podíl vlastního kapitálu mírně roste.  

Společnost má malý obrat aktiv, obrat zásob je dostatečný a značí, že jsou zásoby často 

prodávány a naskladňovány nové. DOP je téměř dvojnásobná oproti DOZ, což znamená, že 

doba, než dostane skutečně zaplaceno od svých odběratelů je delší než doba, za kterou bude 

muset skutečně zaplatit svým dodavatelům. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit ekonomickou situaci obchodní společnosti 

CZECH ETIMEX, s.r.o. na základě využití informací z účetních výkazů. 

Nutným předpokladem k vyhodnocení ekonomické situace společnosti bylo seznámení 

se s tématem finanční analýzy. Úvod byl věnován charakteristice základních účetních výkazů 

a vysvětlen rozsah sestavování těchto výkazů na základě kategorizace účetních jednotek. 

V druhé části byl vysvětlen pojem finanční analýza, dále byly charakterizovány její jednotlivé 

metody včetně způsobu výpočtů. Třetí část byla věnována aplikaci jednotlivých vybraných me-

tod finanční analýzy na společnost CZECH ETIMEX, s.r.o., která byla v úvodu této kapitoly 

stručně charakterizována. V závěru kapitoly byla vyhodnocena ekonomická situace společ-

nosti. 

 Na základě provedení finanční analýzy společnosti je patrné, že tato společnost je fi-

nančně zdravá. Společnost dosahovala ve všech sledovaných letech zisku. Svých hlavních ne-

dostatků jako je vysoký podíl oběžných aktiv, nízká rentabilita, vysoký podíl cizích zdrojů si je 

společnost CZECH ETIMEX, s.r.o. vědoma. Proto by měly být jejími hlavními cíli snižování 

zadluženosti, zvyšování obratu aktiv, zvyšování rentability. 

Na základě hlubšího analyzování bylo zjištěno, že ukazatel věřitelského rizika se na-

chází pod úrovní 50 %, což je přínosné a aktiva společnosti jsou financována z větší části vlast-

ním kapitálem, což signalizuje jistou míru samofinancování. Obrat zásob společnosti je dosta-

tečný, ale společnost by jej měla do budoucna zvyšovat. Snižuje se počet nepotřebných a 

mnohdy kvůli nutnosti kontroly přijatých zaměstnanců, důkazem je nyní stabilní a kvalifiko-

vaný kolektiv zaměstnanců.  

Společnost disponuje volnými peněžními prostředky, a proto pro další roky plánuje ně-

kolik nových projektů, zaměřuje se na investice s nízkými náklady do výrobního zařízení a na 

další zkvalitňování výroby.  
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Seznam zkratek 

CF   cash flow 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

ČPP   čisté pohotové prostředky 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DM    dlouhodobý majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

DOP   doba obratu pohledávek 

DOZ   doba obratu závazků 

EAT   čistý zisk 

EBT   zisk před zdaněním 

EBIT   zisk před úroky a daněmi 

EBDIT   zisk před odpisy, úroky a daněmi 

KFM   krátkodobý finanční majetek 

PE   peněžní ekvivalenty 

PP   peněžní prostředky 

ROA   rentabilita aktiv 

ROCE   rentabilita investovaného kapitálu 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

ÚJ    účetní jednotka 

VH   výsledek hospodaření 

VK   vlastní kapitál 

VZZ   výkaz zisku a ztráty 

ZK   základní kapitál 

ZÚ   zákon o účetnictví 
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