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Anotace 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování a vyhodnocení finanční analýzy 

společnosti Geo Trade Silesia s.r.o. pomocí použití finančních ukazatelů. Práce je 

rozdělená na čtyři části, kdy první popisuje charakteristiku firmy, druhá část je věnována 

teoretickým poznatkům. Třetí část se zabývá finanční analýzou, kde jsou prováděny 

výpočty finančních ukazatelů uvedené v teoretické části a v poslední části jsou uvedeny 

návrhy k případným zlepšením finanční situace společnosti.  

Klíčové slova: Finanční analýza, účetní výkazy, horizontální analýza, vertikální analýza, 

poměrové ukazatele, Du Pont pyramidální rozklad, analýza bankrotních modelů. 

 

 

 

 

Summary 

The aim of this diploma thesis was processing and evaluation of the financial 

analysis of the company Geo Trade Silesia s.r.o. by using the financial indicators. The 

work is divided into four parts where the first describes the characteristics of the firms, the 

second part is devoted to theoretical knowledge. The third part deals with the financial 

analysis, where they are carried out calculations of the financial indicators referred to in 

the theoretical part and in the last section are given suggestions for the possible 

improvement of the financial situation of the company. 

Keywords: financial analysis, financial statements, horizontal analysis, vertical analysis, 

ratio indicators, Du Pont pyramidal decomposition, bankruptcy models. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych tímto způsobem poděkoval vedoucí své bakalářské práce paní RNDr. 

Radmile Sousedíkové, Ph.D. za odborné rady, připomínky při vypracovávání této 

bakalářské práce a za čas věnovaný jejím procházením. 



Obsah 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 1 

2 CHARAKTERISTIKA FIRMY ......................................................................................... 3 

2.1 Základní informace .......................................................................................................... 3 

2.2 Předmět podnikání ........................................................................................................... 3 

2.3 Vrt studny ........................................................................................................................ 4 

2.4 Regenarace studní ............................................................................................................ 5 

2.5 Geologický průzkum ........................................................................................................ 5 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ........................................................................................ 6 

3.1 Finanční analýza .............................................................................................................. 6 

3.1.1 Pojetí a účel finanční analýzy ....................................................................................... 6 

3.1.2 Cíl finanční analýzy ...................................................................................................... 7 

3.1.3 Finančně zdravý podnik ................................................................................................ 7 

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu ............................................................................ 7 

3.2.1 Rozvaha ........................................................................................................................ 8 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty .................................................................................................... 10 

3.2.3 Přehled o peněžních tocích ......................................................................................... 12 

3.2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu ........................................................................ 14 

3.2.5 Příloha k účetní závěrce .............................................................................................. 14 

3.3 Metody finanční analýzy ............................................................................................... 15 

3.4 Analýza absolutními ukazateli ....................................................................................... 15 

3.5 Analýza poměrovými ukazateli ..................................................................................... 16 

3.5.1 Ukazatel rentability ..................................................................................................... 16 

3.5.2 Ukazatel likvidity ........................................................................................................ 18 

3.5.3 Ukazatel zadluženosti ................................................................................................. 20 

3.5.4 Ukazatel aktivity ......................................................................................................... 21 



3.6 Analýza soustav ukazatelů ............................................................................................. 23 

3.7 Analýza bankrotních modelů ......................................................................................... 25 

3.7.1 Altmanův model ......................................................................................................... 25 

3.7.2 Tafflerův model .......................................................................................................... 26 

4 FINAČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU ......................................................... 28 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů ...................................................................................... 28 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy ..................................................................................... 28 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy ......................................................................................... 30 

4.1.3 Horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty ................................................................ 32 

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty .................................................................... 34 

4.2 Analýza poměrovými ukazateli ..................................................................................... 37 

4.2.1 Analýza ukazatelů rentability ..................................................................................... 37 

4.2.2 Analýza ukazatelů likvidity ........................................................................................ 39 

4.2.3 Analýza ukazatelů zadluženosti .................................................................................. 40 

4.2.4 Analýza ukazatelů aktivity .......................................................................................... 42 

4.3 Analýza soustav ukazatelů ............................................................................................. 44 

4.4 Analýza bankrotních modelů ......................................................................................... 47 

4.4.1 Analýza Altmanova modelu ....................................................................................... 47 

4.4.2 Analýza Tafflerova modelu ........................................................................................ 48 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 50 

LITERATURA .................................................................................................................... 54 

INTERNETOVÉ ZDROJE .................................................................................................. 54 

SEZNAM TABULEK ......................................................................................................... 54 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................... 55 

SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................. 56 



Bc. Marek Švábík: Finanční analýza vybraného průmyslového podniku 

2018  1 

1 ÚVOD 

Diplomové práce se zabývá finanční analýzou společnosti Geo Trade Silesia s.r.o., 

která poskytuje služby v oblasti geologických prací v oborech hydrologie, inženýrské a 

sanační geologie a hlavní předmětem její činnosti je komplexní budování studní 

zásobování vodou pro průmysl a občany. Cílem práce bylo posoudit tak finanční stav 

podniku za sledované období a to od za období od 1. 4. 2013 do roku 31. 3. 2017. 

Předmětná společnost používá hospodářský rok, který je nastaven od 1. 4. do 31. 3. 

následujícího roku, jako účetní a zdaňovací období a to z důvodu sezónnosti 

poskytovaných služeb.  Za splněním cíle jsem nejdřív nastudoval informace týkající se 

finanční analýzy a poté jsem se seznámil s finanční úrovní společnosti Geo Trade Silesia. 

Cílem této analýzy bylo vytvořit ucelený pohled na současnou situaci podniku a na základě 

výsledků navrhnout doporučení ke zlepšení vyhlídek hospodaření do budoucna. Jako 

vstupní data pro finanční analýzu byly použity veřejně dostupné účetní výkazy za období 

od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2017. Celá práce je rozdělená na čtyři části. 

První část práce se zaměřuje na charakteristiku společnosti Geo Trade Silesia s.r.o. 

Jsou zde popsané základní informace o společnosti, předmět podnikání, o realizace vrtů 

studní a jejich následná regenerace a o geologických průzkumech prováděné firmou.  

Druhá část se zabývá teoretickými východisky potřebné ke zpracování finanční 

analýzy. Jsou zde popsané zdroje informací finanční analýzy, dále jsou zde uvedeny 

analýzy absolutních ukazatelů, především horizontální a vertikální analýza, poměrových 

ukazatelů a to rentabilita, likvidita, zadluženost a aktivita a poté analýza soustav ukazatelů, 

kde se provádí Du Pont pyramidální rozklad a nakonec analýza bankrotních modelů, kde 

patří Altmanův a Tafflerův model. 

V třetí částí jsou všechny informace uvedené v teoretické částí převedena do praxe a 

je následně provedena finanční analýza podniku. V praktické části jsou za pomocí využití 

poskytnutých účetních výkazů provedené výpočty absolutních a poměrových ukazatelů, 

dále je provedena analýza soustav ukazatelů a analýza bankrotních modelů a jejich 

následné vyhodnocení. Pro lepší přehlednost jsou výsledky vyhodnoceny za pomocí 

vytvořených tabulek a grafů, které slouží k okomentování finančního stavu.  

Poslední kapitola je věnována navrženým a doporučeným řešením pro zlepšení 

finanční situace společnosti. Všechny informace týkající se diplomové práce jsem získal 
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jednak z uvedené literatury, jednak od odpovědných pracovníků firmy a dále 

z poskytnutých účetních výkazu.   
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

2.1 Základní informace 

Společnost Geo Trade Silesia s.r.o. vznikla 28. 12. 2005 dnem zápisu do obchodního 

rejstříku a se zapsaným vlastním kapitálem 200 000 Kč.  Společnost sídlí v Ostravě-

Porubě, na ulici V Zahradách 246/11. Je to společnost s ručením omezením. Firma byla 

založena za účelem provádění specializovaných stavebních činností, zprostředkovávání 

obchodů a služeb, poskytování softwarů a poradenství v oblasti hardware a software, 

reklamních činností a geologických prací. V současné době provádí pouze geologické 

práce jako vyhledávání pramene, vrtání vrtů, hydrogeologické průzkumy, čerpací zkoušky 

vydatnosti vodního zdroje, čištění studní a také vytváří projektové dokumentace. Firma 

vlastní oprávnění Báňského úřadu umožňující provádění vrtů s hloubkou nad 30 metrů. 

Společnost zastupuje samostatně a v plném rozsahu jednatel Ing. Rudolf Švidernoch a 

v současné době podnik zaměstnává 16 zaměstnanců.[1][2] 

 

Obrázek 1 Logo společnosti Geo Trade Silesia s.r.o.  

2.2 Předmět podnikání 

Společnost provádí celou řadu geologických prací. Mezi ně patří vyhledávání 

pramene ve spodních vrstvách, projektová dokumentace, vrtání vrtů, kompletní vystrojení 

studny, hydrogeologické průzkumy, čerpací zkoušky vydatnosti vodních zdrojů a čištění 

studny. K prioritám společnosti patří vrtání studní po celém Moravskoslezském kraji.[2] 
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2.3 Vrt studny 

Realizace vrtu studny je prioritní činnost společnosti od vyhledání zdroje vody, přes 

zpracování nutných dokumentů až k napojení zdroje vody k osobnímu užití. Vyhledávání 

vhodného místa probíhá hydrogeologickým průzkumem terénu do té doby, než se najde 

vhodné místo pro umístění studny. Poté je vypracován projekt vodního díla neboli 

projektová dokumentace stavby vrtané studny za účelem vydání stavebního povolení. 

Následné provádění vrtů probíhá s potřebnými technickými parametry vyhovující pro další 

úpravy studny. Provede se odběr vzorků spodní vody pro laboratorní analýzu, zdalivzorek 

odpovídá hygienickým předpisům. Dle zákazníkových přání se provádí úprava studny a 

dodává se různé vybavení jako čerpadlo, snímač a expanzní nádoba k využití podzemní 

vody.  V poslední fázi je provedeno čištění studny a je doporučena pravidelná údržbakaždé 

2 roky u vrtaných studní, každých 5 let u kopaných studní.[2][3] 

 

Obrázek 2 Vrtná věž 

  



Bc. Marek Švábík: Finanční analýza vybraného průmyslového podniku 

2018  5 

2.4 Regenarace studní 

Vedle provádění vrtů studní společnost nabízí také i regeneraci vyvrtaných studní. 

Díky regeneraci se zvyšuje životnost vodního zdroje, odstraňují se bakterie a zvýší se 

životnost studny. Proces čištění a regenerace začíná odčerpání vody a vhodnou technologií 

se vyberou kaly a nánosy. Poté se studna začne čistit pomocí vysokotlakého stroje, a když  

je studna čistá, je potřeba zajistit studnu před vniknutím povrchových nečistot pomocí 

vytmelení spár mezi potrubím a skružemi. Nakonec se voda dezinfikuje potřebným 

dezinfekčním prostředkem. Po vystoupení vody lze opět studnu využít k osobním 

potřebám.[3] 

2.5 Geologický průzkum 

Mezi nezbytnou práci firmy patří také geologický průzkum, což zahrnuje 

hydrologický, inženýrskogeologický a sanační průzkum.[2] 

Inženýrskogeologický průzkum patří k procesům probíhající před projektováním 

bytových, liniových, stavebních a průmyslových, či podzemních staveb. Může se také 

využít pro rekonstrukci a sanaci stavebních objektů, k odhadnutí stability svahů, k prevenci 

a sanaci svahových pohybů, nebo k zakládání skládek a jiné.[2] 

Hydrogeologický průzkum je prováděn za účelem vyhledávání nových vodních 

zdrojů, stanovení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a kontaminace podzemních 

vod, monitorování systému skládek, provádění studií proveditelnosti nebo i likvidací 

starých ekologických zátěží.[2] 

Sanace patří k součásti investorských záměrů. V zatížených krajinách průmyslem se 

provádí likvidace starých ekologických zátěží financovaným Fondem národního 

majetku.[2] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Finanční analýza 

3.1.1 Pojetí a účel finanční analýzy 

Finanční analýza slouží k celkovému vyhodnocení finanční situace podniku. 

Umožnuje odhadnout ziskovost podniku, zda podnik má vyhovující kapitálovou strukturu, 

zda efektivně využívá své aktiva, odhaluje schopnost podniku splácet své závazky vůči 

dlužníkům a mnohé další. Díky analýze dokážou manažeři správně zhodnotit danou situaci 

a rozhodnout při různých situacích, jako jsou získávání finančních zdrojů, poskytování 

obchodních úvěrů, rozdělování zisků apod. Lze říci, že bez patřičných znalostí 

z poskytnuté a vytvořené analýzy manažer nedokáže správně řídit podnik.[1] 

Údaje získané z analýzy neslouží jenom manažerům podniku, ale také i různým 

investorům, obchodním partnerům, státním institucím, zaměstnancům, auditorům a i 

konkurentůmči odborné veřejnosti. Pro každou skupinu je třeba vytvořit analýzu 

samostatně z důvodu preferovaných informací jednotlivců či skupin. Nejčastějším zájmem, 

či informací vlastníků společností bývá hodnocení rentability (ziskovost podniku). Pro 

věřitele je hlavním zájmem především likvidita obchodního partnera, což zahrnuje hlavně 

schopnost splácet své závazky. Státní instituce zajímá schopnost vytváření zisku daného 

podniku, což zahrnuje odvádění daní do státního rozpočtu. Pro konkurenty jsou 

nejdůležitější výsledky u společností s velkým vlivem na trhu z důvodu inspirace, aby 

mohli dosáhnout stejnýchnebo i lepších výsledků. Investoři získávají informace o 

finančním zdraví podniku za účelem rozhodnutí v rámci investičních záměrů. Co se týče 

zaměstnanců, lze předpokládat zájem o zvýšení mzdy a finanční stabilitu podniku, aby 

nedošlo například ke ztrátě zaměstnání.[1]  

Existuje úzká spojitost mezi účetnictvím a rozhodování podniku. Účetnictví 

předkládá z hlediska finanční analýzy přesné hodnoty finančních údajů zahrnuté 

v rozvahách, ve výkazech zisků a ztráty a přehledech o finančních tocích. Data z těchto 

výkazů se vztahují k jednomu časovému okamžiku a musí je přezkoumat finanční analýza, 

aby mohla být využita pro zhodnocení finančního zdraví podniku.[3]   
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3.1.2 Cíl finanční analýzy 

Smysl finanční analýzy spočívá v přichystání podkladů za účelem kvalitního 

fungování podniku. Mezi hlavní cíle patří posouzení finančního zdraví podniku, zjištění 

silných a slabých stránek, rozbor finanční situace, obnova či případné zlepšení výkonnosti 

podniku a identifikace finanční tísně, což znamená například problémy s včasným 

splácením závazků.[2] 

3.1.3 Finančně zdravý podnik 

Finančně zdravým podnikem se označuje společnost schopná plnit své stanovené 

úkoly a cíle. Pojem označuje také existenci podniku, neboť podnik vykazuje platební 

schopnost. Obecně platí čím vyšší úroveň finančního zdraví, tím vyšší odolnost podniku 

vůči rizikům týkající se provozu. Můžou nastat situace, kdy podnik projevuje náznaky 

finanční tísně. Nemusí ale do určité doby dojít k platební neschopnosti. Aby situace 

finanční tísně nenastala, společnost musí přehodnotit rizika vedoucí k platební 

neschopnosti.[4] 

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

K vypracování finanční analýzy je potřeba získat potřebná data, aby bylo dosaženo 

kvalitních výsledků. Je potřeba využít co největší množství kvalitních dat. Zdrojem dat 

podniku jsou účetní výkazy, a to zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních 

tocích neboli výkaz cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní 

závěrce. Údaje o společnosti lze získat i od managementu podniku, od vedoucích 

pracovníků, auditorů, z různých ekonomických statistik nebo i například ve 

zpravodajství.[1] 

Účetní výkazy slouží jako poskytovatel informací pro všechny uživatele. Existují dvě 

částí účetních výkazů. První část jsou finanční účetní výkazy, jež poskytují informace o 

struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě výsledku hospodaření nebo i o peněžních tocích. 

Jde o lehce dostupné informace, které společnost má za povinnost zveřejňovat pravidelně 

jednou za rok. Druhá část, tedy vnitropodnikové účetní výkazy, slouží k vnitřním potřebám 

firmy. Použití vnitropodnikových účetních výkazů směřuje k dosažení přesnějších 

výsledků finanční analýzy z důvodu vytváření podrobnějších časových řad.[3] 
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3.2.1 Rozvaha 

Rozvaha patří k účetním výkazům každého podniku sloužící k informování o stavu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, což jsou aktiva, a zdrojích jejich 

financování, tedy pasivech. Rozvaha bývá sestavována vždy k poslednímu dni každého 

roku.[1] 

Tabulka 1 Detailní struktura rozvahy 

Označení Položka Označení Položka 

  Aktiva   Pasiva 

A. 
Pohledávky za upsaný  
základní kapitál 

A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I Základní kapitál 

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

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

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

    A.V 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

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 

D.I. Časové rozlišení C.I. Časové rozlišení 

Tabulka 1 ukazuje detailní strukturu rozvahy. Z tabulky je zřejmé, že je sestavená 

s jistou návazností položek, kdy na levé straně jsou aktiva a na pravé straně pasiva.[1] 

Z tabulky 1 je patrné, že rozvaha se dělí na aktiva a pasiva. Aktiva popisují podrobně 

majetkovou strukturu společnosti. Aktiva chápeme jako výši ekonomických zdrojů, které 

podnik vlastní v daném časovém okamžiku. Podnik vlastní aktiva za účelem 
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ekonomického prospěchu v budoucnu, a to dvěma způsoby. Prvním způsobem, tzv. 

přímým způsobem, se rozumí přeměna cenných papírů ihned na peněžní prostředky.Druhý, 

neboli nepřímý způsob je způsob, kdy položka aktiv je začleněna do výrobního provozu 

podniku, dále se postupně přeměňuje na hotové výrobky, které se následně pomocí 

pohledávek promění na peníze. Aktiva se dají rozlišit na pohledávky za upsaný základní 

kapitál, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a ostatní aktiva.[3] 

Pohledávky za upsaný základní kapitál jsou pohledávky společníků, akcionářů nebo 

členů družstva. Tato položka v rozvaze mívá často hodnotu nula.[1] 

Dlouhodobý majetek představuje majetek používaný déle než jeden rok. Postupně se 

spotřebovává a pomocí odpisů přeměňuje přímo úměrně opotřebení do nákladů 

společnosti. Dlouhodobý majetek se dělí na dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční 

majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek představují různé patenty, licence nebo i software 

či i ochranné známky. Jedná se tedy o majetek, který není hmatatelný a finanční prospěch 

plyne z různých práv spojených s nehmotným majetkem. Dlouhodobý hmotný majetek 

slouží k zajištění běžné činnosti společnosti a díky odpisů je majetek veden do nákladů 

podniku. Do odpisů však nepatří pozemky, umělecká díla či sbírky. Poslední dlouhodobý 

majetek, tedy dlouhodobý finanční majetek, obsahuje položky pořizované za účelem 

dlouhodobého výnosu nebo za účelem důležitého vlivu v jiných podnicích. Finanční 

majetek podnik neodpisuje.[3] 

Oběžný majetek je označován jako krátkodobý majetek, u něhož se dá předpokládat 

přeměna na peníze do jednoho roku. Jedná se o zásoby, dlouhodobé a krátkodobé 

pohledávky a o finanční majetek. Oběžná aktiva slouží k zabezpečení plynulého výrobního 

provozu. Na druhou stranu z finančního hlediska je neefektivní, aby podnik oběžná aktiva 

vlastnil dlouhodobě.[3] 

Ostatní aktiva jsou tvořena zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštího období, 

čímž se rozumí předem placené nájemné, příjmy příštích období, aktivní kurzové rozdíly 

aj. U ostatních aktiv není dáván velký důraz tak, jak u předešlých položek v rámci 

celkových aktiv.[3] 

Vedle celkových aktiv jsou v rozvaze i celková pasiva. Pasiva bývají označovány 

jako zdroje financování firmy. Pomocí pasiv hodnotíme finanční strukturu firmy. Finanční 

struktura společnosti je složená z podnikového kapitálu sloužící k financování majetku 

firmy. Pasiva se dělí na vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva.[3] 
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Vlastní kapitál zahrnuje základní kapitál označující souhrn peněžních i nepeněžních 

vkladů společníků do podniku a výše vkladů se zapisuje do obchodního rejstříku. Součástí 

vlastního kapitálu jsou kapitálové fondy, což značí emisní ážio či dotace, fondy ze zisků 

zahrnující rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy. Dále výsledek hospodaření 

minulých let, což značí nerozdělený zisk, či neuhrazenou ztrátu z minulých let a výsledek 

hospodaření běžného období, což zahrnuje zisk nebo ztrátu uzavřeného účetního 

období.[3] 

Cizím kapitálem se rozumí dluh nutný k uhrazení. K cizímu kapitálu patří rezervy, 

dlouhodobé závazky se splatností delší než jeden rok, krátkodobé závazky, bankovní úvěry 

a výpomoci.[3] 

Ostatní pasiva, stejně jako ostatní aktiva, obsahují časové rozlišení označující výdaje 

a výnosy příštích období a také i dohadné účty. Stejně jako u ostatních aktiv, tak i ostatním 

pasivům není dávána velká pozornost ve srovnání s ostatními položkami pasiv.[3] 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty je písemný dokument obsahující veškerý přehled o výnosech, 

nákladech a výsledcích hospodaření v daném období. Výnosy představují peněžní částky 

získané z veškerých podnikových činností za určité období a náklady jsou peněžní částky 

vynaložené podnikem na zisk výnosů. Výsledek hospodaření podniku je označován jako 

rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady, kdy výsledek ukazuje zisk či ztrátu 

podniku.[1] 
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Tabulka 2 Základní struktura výkazu zisku a ztráty 

 Položka 

+ OBCHODNÍ MARŽE 

+ Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

- Provozní náklady 

= Provozní výsledek hospodaření 

+ Výnosy z finanční činnosti 

- Náklady z finanční činnosti 

= Finanční výsledek hospodaření 

- Daň z příjmu za běžnou činnost 

= Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

- Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření 

= Výsledek hospodaření za účetní období 

Tabulka 2 ukazuje základní strukturu výkazu zisku a ztráty sestavenou s určitou 

návazností.[1] 

Podstatnou položkou výkazu zisku a ztráty je provozní výsledek hospodaření, který 

poukazuje na výsledek hlavní výdělečné činnosti podniku. Provozní výsledek hospodaření 

se dá zjistit součtem všech provozních výnosů a odečtem všech provozních nákladů. Další 

důležitou položkou je finanční výsledek hospodaření, což je výsledek součtu všech 

finančních výnosů a odečtu všech finančních nákladů. Výsledkem provozního a finančního 

výsledku hospodaření vznikne výsledek hospodaření za běžnou činnost. Výsledkem 

hospodaření za běžnou činnost společně s mimořádným výsledkem hospodaření, zahrnující 

rozdíl mimořádných výnosů a nákladů snížený o daň z příjmů z mimořádné činnosti, 

vznikne výsledek hospodaření za účetní období, což značí účetní zisk či ztrátu.[1] 
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3.2.3 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích, neboli výkaz cash flow, je účetní výkaz srovnávající 

příjmy (přírůstky) a výdaje (úbytky) peněžních prostředků a ekvivalentů za sledované 

období. Peněžními prostředky se rozumí peníze v hotovosti, ceniny, peníze na běžných 

účtech a peníze na cestě. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek.[3] 

Výkaz cash flow se dá rozdělit na tři části, a to na provozní, investiční a finanční 

činnost. Provozní činnost je nejdůležitější částí výkazu proto, že do této části jsou 

zahrnovány základní výdělečné činnosti společnosti a další činnosti, které nejsou 

přiřazovány do dalších částí. Pokud provozní cash flow vyjadřuje zápornou hodnotu po 

určitém sledovaném období, jedná se o závažný problém. Investiční činnosti představuje 

pořízení a prodej dlouhodobého majetku a činnosti jako jsou poskytování úvěrů, půjček a 

výpomocí. Pokud se jedná o kladný investiční casf flow, dá se mluvit o odprodeji 

dlouhodobého majetku. Je-li řeč o záporném investičním cash flow, nasvědčuje to 

investicím do dlouhodobého majetku vytvářející kladný výhled do budoucnosti. Finanční 

činnost představuje peněžní toky vedoucí ke změně vlastního kapitálu a dlouhodobých 

závazků. Kladné finanční cash flow vyjadřuje přítok peněz od vlastníků a věřitelů firem, na 

druhou stranu záporné finanční cash flow odtok peněz k vlastníkům nebo věřitelům 

firem.[1] 

Cash flow se dá zjistit dvěma metodami, a to metodou přímou a nepřímou. Přímá 

metoda cash flow je vytvořena pomocí reálných plateb. Výhoda přímé metody spočívá 

v zobrazování hlavní kategorie peněžních příjmů a výdajů. Nevýhodou je znalost zdrojů a 

užití peněžních prostředků. Přímá metoda se provádí následujícím způsobem: Příjmy za 

určité období – Výdaje za určité období = Konečný stav peněžních prostředků.[1] 

Nepřímá metoda vychází z výsledku hospodaření vyjádřeného z podvojného 

účetnictví, neboli z rozdílu mezi výnosy a náklady, transformující zisk do pohybu 

peněžních prostředků. Transformace vychází z faktu, že každý náklad nemusí být výdajem 

(odpisy dlouhodobého hmotného majetku) a naopak každý výdaj nemusí být nákladem 

(nákup dlouhodobého hmotného majetku). Dále platí, že každý výnos nemusí být příjmem 

(aktivace stroje) a každý příjem nemusí být výnosem (přijaté zálohy).[1] 
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Tabulka 3 Nepřímý způsob výpočtu cash flow 

 Položka 

+ Čistý zisk 

+ Odpisy 

- Změna stavu zásob 

- Změna stavu pohledávek 

+ Změna stavu krátkodobých závazků 

= Cash flow z provozní činnosti 

- Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 

= Cash flow z investiční činnosti 

+ Změna bankovních úvěrů 

+ Změna nerozděleného zisku minulých let 

- Dividendy 

+ Emise akcií 

= Cash flow z finanční činnosti 

= Cash flow celkem 

Tabulku 3 ukazuje nepřímý způsob výpočtu cash flow, při kterém je patrné, jak 

položky vyskytující se v dané tabulce působí na cash flow z provozní, investiční a finanční 

činnosti a ty dále vyjadřují výsledek celkového cash flow.[5] 
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3.2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál podniku se během sledovaného období zvyšuje či snižuje z důvodu 

provádění změn. Tyto změny se projevují na základě změn plynoucích z transakcí 

s vlastníky, což značí například vklady do vlastního kapitálu, nebo na základě změn 

plynoucích z ostatních operací, jako například změny z přecenění některých finančních 

aktiv a závazků, či prostřednictvím dosaženého výsledku hospodaření.[1] 

Za účelem odhadnutí budoucího vývoje je nutné více nahlížet do oblastí finanční 

politiky vlastníka společnosti a do oblastí, které napovídají o vztahu vlastníka k podniku a 

daných záměrech. Za tímto účelem je tedy potřeba zdokumentovat všechny změny 

týkajících se ovlivnění položek vlastního kapitálu. Výkaz o změnách vlastního kapitálu má 

ujasnit u položek vlastního kapitálu rozdíl mezi počátečním a konečným stavem. Uvedené 

informace z výkazu jsou důležité pro externí uživatelé z důvodu odkrytí podnikových 

provedených operací.[1] 

3.2.5 Příloha k účetní závěrce 

V příloze k účetní závěrce se vyskytují informace, které nelze v rozvaze, či ve 

výkazu zisku a ztráty nalézt. Příloha slouží k objasnění situace v podniku za účelem 

vytvoření závěru o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku, či odhadnutí 

budoucího vývoje. Příloha ujasňuje a dodává informace zahrnuté v rozvaze a ve výkazu 

zisku a ztráty a v příloze lze zejména nalézt údaje o použitých účetních metodách a 

způsobech oceňování a odpisování, majetek s vyšším tržním oceněním než ocenění 

v účetnictví, údaje o cenných papírech, členění dlouhodobého finančního majetku podle 

majetkových účastí nebo cenných papírů, pohledávky rozdělené na tuzemské a zahraniční, 

členění bankovních úvěrů, odměny členům představenstva, náklady na výzkum a vývoj a 

nebo zde patří také i informace o situacích existujících ke konci rozvahového dne a mnoho 

dalších informacích.[4]  
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3.3 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy slouží k analýze finančního stavu podniku. Jedná se o 

vyhodnocení, či posouzení minulého a současného finančního stavu podniku. Finanční stav 

podniku se zjišťuje pomocí několika procesů, a to pomocí ekonomických ukazatelů, které 

jsou zobrazovány jako číselné charakteristiky podnikových činností. Ekonomické 

ukazatele jsou členěny do různých kategorií, k nimž patří ukazatelé absolutní, poměrové 

ukazatele, ukazatel soustav či bankrotní modely.[6] 

3.4 Analýza absolutními ukazateli 

Analýza absolutních ukazatelů se využívá především k analýze horizontální a 

vertikální, neboli k analýze trendů a analýze procentního rozboru. Horizontální analýza je 

analýza zabývající se časovými změnami absolutních ukazatelů. U této analýzy je nutné 

vytvářet dostatečné dlouhé časové řady z důvodu zaznamenání menšího počtu nepřesných 

výsledků. Za účelem tvorby časových řad se využívají výkazy jako je rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty a také i výkaz cash flow. Jedná se především o určení absolutní výše změny a 

procentního vyjádření k počátečnímu období.[3][6] 

Horizontální analýza se provádí pomocí následujících vzorců:[5] 

                                                                                                                     

                
       

  
 

   

    

                                                                                          

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok a t-1 je předchozí rok.[5] 

Vertikální analýza je zaměřená na analýzu vnitřní struktury ukazatelů. Jedná se o 

převedení údajů z výkazů na relativní procentní vyjádření za účelem porovnání k celkovým 

aktivům či pasivům. Vertikální analýza dokáže posoudit strukturu aktiv či pasiv, přičemž u 

struktury aktiv se dá zjistit, do kterých položek podnik investoval svůj kapitál, nebo do 

jakého rozsahu byla brána v úvahu výnosnost při investování. Struktura pasiv vyjadřuje 

zdroje pořízení majetku. Obecně platí, že krátkodobé financování je levnější a tedy čím 

delší je doba splatnosti zdroje, tím je dražší. K dražším financování patří například 

financování z vlastních zdrojů a za tímto účelem by měla společnost účelně rozvinout 

finanční zdroje.[3][6] 
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Vertikální analýza se provádí následovně:[5] 

               
  

   
                                                                                                                          

kdy Uije hodnota dílčího ukazatele,    je velikost absolutního ukazatele.[5] 

3.5 Analýza poměrovými ukazateli 

Analýza poměrovými ukazateli patří k nejčastějším využívaným postupům z důvodu 

zisku rychlé představy o finanční situaci společnosti. Analýza vychází především 

z poskytnutých údajů z účetních výkazů. Poměrové ukazatele se dále člení na ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity.[3] 

3.5.1 Ukazatel rentability 

Rentabilita, neboli také výnosnost vloženého kapitálu, představuje schopnost 

vytvářet zisk a vytvářet nové zdroje. Ukazatel rentability vychází ze dvou základních 

účetních výkazů, a to zejména z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Obecně se dá rentabilita 

vyjádřit jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Zisk v rámci finanční analýzy bývá 

vyjadřován ve třech základních kategoriích vyskytující se ve výkazu zisku a ztráty. První 

kategorií je EBIT, což znamená zisk před odečtením úroků a daní. EBIT se vyskytuje ve 

výkazu zisku a ztráty jako položka provozní výsledek hospodaření a v rámci finanční 

analýzy bývá využívána za účelem zajištění mezifiremního srovnání. Další kategorií je 

EAT, neboli zisk po zdanění, či jinak řečeno čistý zisk. Ve výkazu bývá označován jako 

výsledek hospodaření za běžné účetní období. Čistý zisk bývá využíván v ukazatelích 

používaných za účelem hodnocení výkonnosti podniku. Poslední kategorií je EBT. EBT je 

zisk před zdaněním, jinak řečeno provozní zisk snížený či zvýšený o finanční a mimořádný 

výsledek hospodaření. EBT se využívá pro srovnání výkonnosti firmy s odlišným daňovým 

zatížením. Ke zjišťování rentability se využívá řada ukazatelů, nejčastěji tedy ukazatelé 

rentability celkového vloženého kapitálu, rentability vlastního kapitálu, rentabilita tržeb, 

rentabilita nákladů a rentabilita celkového investovaného kapitálu.[3] 
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu bývá označována jako ROA a pokládá se 

za klíčový ukazatel rentability proto, že poměřuje zisk, neboli EBIT, s celkovými aktivy 

vloženými do podnikání nehledě na to, z kterých zdrojů jsou tato aktiva financována, zdali 

se jedná o cizí, či vlastní zdroje. ROA se využívá za účelem zjištění celkové efektivnosti 

společnosti nebo produkční síly.[3][6]  

    
    

              
                                                                                                                  

Rentabilita vlastního kapitálu, či ROE, bývá využívána k vyjádření výnosnosti 

kapitálu vloženého akcionáři nebo vlastníky podniku. Pokud výsledek ukazatele 

zaznamenává růstovou tendenci, může to znamenat například zlepšení výsledku 

hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu, či pokles úročení cizího kapitálu. Pro 

rentabilitu vlastního kapitálu se využívá v čitateli čistý zisk, neboli EAT, a ve jmenovateli 

vlastní kapitál. Je důležité, aby ROE vykazoval rostoucí tendenci. Dojde-li k trvalému 

poklesu, společnost může zaniknout, protože díky nízké rentabilitě nebudou investoři 

vkládat do podniku své finanční prostředky.[3] 

    
   

               
                                                                                                                  

Dalším ukazatelem rentability je rentabilita tržeb, neboli ROS, což vyjadřuje 

úspěšnost firmy na trhu. Ukazatel je závislý na výsledcích poskytování služeb, na cenách 

prodávaných výrobků, či na hospodárnosti podnikové činnosti. V rámci tržeb, které se 

vyskytují ve jmenovateli, se využívají položky zahrnuté v provozním výsledku 

hospodaření. Může také nastat situace, kdy se mohou využít všechny tržby, pokud místo 

provozního výsledku hospodaření, tedy EBIT, použijeme čistý zisk, tedy EAT. V čitateli se 

tedy využívá v prvém případě EBIT, v druhém případě kategorie EAT. Pokud z výpočtu 

rentability tržeb vzejdou nízké hodnoty, výsledek poukazuje na špatné řízení firmy. 

V opačném případě vysoké hodnoty poukazují na dobré vedení společnosti a na dobrou 

úroveň firmy.[3][5][6]  
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Rentabilita nákladů je ukazatel či ROC který vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku 

dosáhne firma vložením 1 Kč celkových nákladů. Obecně platí čím vyšší je ukazatel, tím 

jsou lépe zhodnoceny náklady vložené do hospodářského procesu a z toho plyne vyšší 

zisk.[5] 

    
    

       
                                                                                                                              

Posledním ukazatelem je rentabilita celkového investovaného kapitálu, ve zkratce 

ROCE, vyjadřující rozsah zhodnocení všech aktiv podniku placený vlastním či cizím 

dlouhodobým kapitálem. Do vzorce jsou krom zisku vyjádřeného jako EBIT a vlastního 

kapitálu přidány i dlouhodobé dluhy. Do dlouhodobých dluhů patří emitované obligace, 

dlouhodobé bankovní úvěry i vlastní kapitál.[3] 

     
    

                                
                                                                       

3.5.2 Ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity vystihuje schopnost podniku hradit své závazky. Likvidita 

poměřuje, čím je možné platit, s tím, co je nezbytné zaplatit. Likvidita pracuje s položkami 

vyskytujícími se v oběžných aktivech a s položkami týkajícími se krátkodobých cizích 

zdrojů. U krátkodobých cizích zdrojů se pracuje převážně s krátkodobými závazky, 

bankovními úvěry a s finanční výpomocí. V ekonomice se vyskytují pojmy likvidnost a 

solventnost. Likvidnost vyjadřuje vlastnost dané položky se přeměnit na peněžní hotovost 

a solventnost vyjadřuje schopnost úhrady dluhů v okamžiku jejich splatnosti. Může nastat 

situace, kdy výpočet likvidity vyjde v záporných hodnotách. V tomto případě výsledek 

ukazuje na skutečnost, že podnik není schopen využít ziskových příležitostí či nedokáže 

hradit své závazky. Likvidita se skládá ze tří základních ukazatelů, a to okamžitá, pohotová 

a běžná likvidita.[1][3] 

Okamžitá likvidita neboli likvidita prvního stupně, či také označována jako cash 

ratio, je likvidita pracující s nejlikvidnějšími položkami vyskytujícími se v rozvaze. Bývá 

vyjádřena pomocí poměru pohotových platebních prostředků a krátkodobých závazků, což 

jsou dluhy s okamžitou splatností. Pohotové platební prostředky jsou například peníze na 

bankovním účtu, peníze v pokladně a různé cenné papíry. Ke krátkodobým závazkům patří 

bankovní úvěry, či krátkodobé finanční výpomoci. U okamžité likvidity platí, že 

doporučena hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,9-1,1. Toto rozmezí je převzato 
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z americké literatury. V rámci české literatury platí rozmezí hodnot od 0,6 do 1,1 a podle 

ministerstva průmyslu a obchodu se rozmezí pohybuje v rozmezí 0,2-1,1. Hodnota 0,2 je 

označovaná jako kritická hranice, pod kterou by se likvidita neměla dostat.[3] 

                   
                            

                  
                                                                

Pohotová likvidita je označovaná jako likvidita druhého stupně a také jako acid test. 

U pohotové likvidity obecně platí, že čitatel a jmenovatel by měl být v poměru 1:1, 

případně v poměru 1,5:1 z důvodu, aby podnik byl schopen platit své závazky, aniž by byl 

donucen prodat své zásoby. Pokud by nastala situace, kdy by měl ukazatele vyšší hodnotu, 

situace by naznačovala nepříznivý vliv pro vedení podniku a pro akcionáře. Na druhou 

stranu by situace byla příznivá pro věřitele. Vzorec pohotové likvidity bývá vyjádřen 

poměrem oběžných aktiv zkrácených o zásoby ke krátkodobým závazkům. U oběžných 

aktiv se berou v úvahu platební prostředky, či přesněji například pokladní hotovost, peníze 

na bankovním účtu nebo i obchodovatelné cenné papíry.[3][5] 

                   
                    

                  
                                                                          

Běžná likvidita, též jako likvidita třetího stupně, či current ratio, je likvidita 

vyjadřující, kolikrát oběžná aktiva dokážou pokrýt krátkodobé závazky firmy nebo kolik 

jednotek oběžných aktiv dokáže pokryt jednu jednotku krátkodobých závazků. Jinak 

řečeno běžná likvidita vykazuje, zdali je podnik schopen uspokojit své věřitele proměnou 

veškerých oběžných aktiv na hotovost. U běžné likvidity platí, čím vyšší hodnota 

výsledku, tím lépe pro podnik, neboť vyšší hodnota vyjadřuje větší pravděpodobnost 

platební schopnosti podniku. Hodnota výsledku ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 

1,5-2,5.[3] 
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3.5.3 Ukazatel zadluženosti 

Zadluženost je ukazatel vyjadřující výši rizika podniku spojeného s poměrem či 

strukturou vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, že pojem zadluženost v podstatě 

vyjadřuje placení aktiv cizími zdroji, což značí dluh a tím se dá obecně vyvodit fakt, že 

čím více podnik využívá k placení svých aktiv cizí zdroje, tím je větší zadluženost. Když 

podnik vyjadřuje větší zadluženost, obecně platí, že čím je větší zadluženost, tím vyšší 

riziko bere podnik na sebe, neboť firma musí být schopná platit své závazky nehledě na 

skutečnost, jestli je daný podnik úspěšný či ne. Na druhou stranu je však určitá zadluženost 

pro podnik prospěšná z důvodu, že cizí kapitál je levnější než vlastní. Je to dáno faktem, že 

z cizího kapitálu jsou využívány úroky za účelem snížení daňového zatížení, neboť úrok 

jako složka nákladů způsobuje pokles zisku, ze kterého se platí daně. Analýza ukazatele 

zadluženosti je využívaná za účelem hledání ideálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem. V tomto případě je řeč o kapitálové struktuře. Na kapitálovou strukturu se 

ohlížejí zejména věřitelé a akcionáři. V rámci věřitelů platí, že čím vyšší je podíl cizího 

kapitálu na celkovém kapitálu, tím vyšší je riziko pro věřitele. Riziko pro věřitele vzniká 

půjčkami, které si podnik pořizuje a tím pádem se roste riziko spojené s neplněním 

závazků, a proto by věřitelé měli požadovat vyšší úrokové sazby. Ze strany akcionářů je 

pohled na tuhle tématiku taktéž důležitý, neboť i akcionáři nesou riziko spojené 

s dluhovým financováním, neboť čím vyšší je podíl dluhového financování, tím jsou akcie 

rizikovější. V rámci analýzy se používá celá řady různých ukazatelů, které využívají 

především údaje z rozvahy. Jsou analyzovány položky rozvahy a na základě výpočtu se 

zjistí, do jaké míry jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. Mezi ukazatele patří 

například ukazatel celkové zadluženosti, zadluženosti vlastního kapitálu, ukazatel 

úrokového krytí a ukazatel koeficientu samofinancování.[1][3] 

Ukazatel celkové zadluženosti, či také debt ratio, patří k základním ukazatelům, jimž 

se vyjadřuje celková zadluženost podniku pomocí poměru celkových závazků k celkovým 

aktivům. U celkové zadluženosti platí, že čím nižší je hodnota ukazatele, tím menší je 

riziko pro věřitele.[3] 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, nebo také dept-equity ratio, vyjadřuje 

poměr mezi cizím a vlastním kapitálem. Výsledek ukazatele podává informaci například 

bankám, které se rozhodují, zdali na danou žádost poskytnout úvěr, či ne. U ukazatele by 

se měly hodnoty pohybovat v rozmezí od 80% do 120%. Dané rozmezí určuje, zdali se 

podnik nachází ve stabilní fázi vývoje.[1][5] 

                               
            

               
                                                             

Dalším důležitým ukazatelem je ukazatel úrokového krytí. Ukazatel vyjadřuje, 

kolikrát je zisk vyšší než nákladové úroky a tedy kolikrát jsou úroky kryty danou výší 

zisku. Obecně platí, že čím je úrokové krytí vyšší, tím je finanční situace lepší. Hodnota by 

měla přesahovat 100%. Je-li výsledek rovný 100%, výsledná hodnota ukazuje na fakt, že 

společnost vydělává jenom na úroky a zisk je nulový. Pokud nastane situace, kdy výsledná 

hodnota klesne pod 100%, společnost nevydělává ani na úroky.[5] 

              
    

               
                                                                                         

Posledním důležitým ukazatelem je ukazatel koeficientu samofinancování, známý 

také jako equity ratio. Daný ukazatel je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové 

zadluženosti a obecně platí, že součet obou ukazatelů by měl být rovný 100%. Ukazatel 

slouží k celkovému zhodnocení finanční situace podniku, a proto je brán jako jeden 

z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti. Vzorec je vyjádřen poměrem vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům.[5] 

                           
               

              
                                                                   

3.5.4 Ukazatel aktivity 

Ukazatele aktivity mají za úkol změřit a zjistit, jak je podnik schopný používat 

investované finanční prostředky a spojitost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých 

druzích aktiv a pasiv. Jinak řečeno ukazatelé měří účinnost hospodaření firmy se svými 

aktivy pomocí měření celkové rychlosti jejich obratu či rychlosti obratu daných položek. 

Analýza ukazatele aktivity spočívá v počtu obratů, tedy počtu obrátek za rok, a v době 

obratu, tedy počtu dnů. Jinak řečeno počet obrátek je vyjádřen jako počet obratů daného 

druhu majetku za stanovený časový interval a doba obratu je doba vázanosti majetku 
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v daném tvaru. Mezi základní ukazatele aktivity patří dobra obratu aktiv, rychlost obratu 

aktiv, doba obratu pohledávek a rychlost obratu pohledávek.[3][6] 

Doba obratu aktiv udává dobu, za jak dlouho dojde k obratu majetku ve spolupráci s 

tržbami. Obecně platí, že hodnota ukazatele by měla vyjádřit co nejkratší dobu. Výsledná 

hodnota bývá ovlivňována obratem fixního a provozního kapitálu a tedy čím vyšší je podíl 

fixních aktiv, tím vyšší je hodnota ukazatele.[5] 

                  
                  

     
                                                                                  

 Rychlost obratu aktiv vyjadřuje účinnost neboli intenzitu využití celkového 

majetku. Oproti době obratu aktiv, u rychlosti obratu aktiv platí čím vyšší je výsledná 

hodnota, tím účelněji firma používá majetek.[5] 

                      
     

              
                                                                                      

Doba obratu pohledávek udává průměrnou dobu platby faktur. Ukazatel doby obratu 

pohledávek je důležitý zejména v oblasti zamýšlení a plánování peněžních toků, neboť 

v případě, kdy ukazatel překračuje stanovenou dobu splatnosti, podnik se musí zaměřit na 

platby odběratelů.[5] 

                       
              

     
                                                                          

Dalším ukazatelem je ukazatel rychlosti obratu pohledávek vyjadřující počet obrátek 

týkajících se pohledávek měnících se na peněžní hotovost. Obecně platí, že čím rychleji 

dochází k obratu pohledávek, tím rychleji firma dostane z pohledávek peníze a může je 

využít na další potřeby.[2] 

                           
     

          
                                                                               

Posledním ukazatelem je ukazatel doby obratu závazků, který se poměřuje s 

ukazatelem doby obratu pohledávek. Obecně platí, že by měl ukazatel doby obratu závazků 

dosahovat alespoň stejných hodnot, jak u doby obratu pohledávek. Pokud ukazatel 

vyjadřuje vyšší hodnoty, výsledek poukazuje na skutečnost, že dodavatelské úvěry 

financují pohledávky, což je výhodné.[1] 
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3.6 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů slouží k rozkladu ukazatele vyskytujícího se na vrcholu 

pyramidové soustavy a cílem analýzy je tedy na jedné straně popsat oboustrannou závislost 

ukazatelů pyramidové soustavy a na druhé straně rozbor komplikovaných vnitřních vazeb. 

Typickým příkladem je Du Pontův pyramidální rozklad vyvinutý a následně prvně použitý 

v chemické společnosti Du Pont de Nemours. Du Pont je zaměřený na rozložení rentability 

vlastního kapitálu do jednotlivých položek vstupujících do ukazatele na vrcholu pyramidy 

a díky rozložení do různých položek se dá zjistit, v jaké oblasti je potřeba zvýšit úsilí. 

Výhoda pyramidálního rozkladu spočívá v učinění závěru strategické povahy vztahujícího 

se na finanční vývoj celého podniku na základě malého počtu ukazatelů. Du Pont vychází 

z teorie, že záměrem vrcholového managementu je usilování o dosažení maximalizace 

rentability vlastního kapitálu, neboť rentabilita je kritériem výhodnosti kapitálu 

investovaného do dané firmy.[3][6] 

 

Obrázek 3 Schéma Du Pont pyramidální rozklad 
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Obrázek 3 ukazuje schéma Du Pont pyramidálního rozkladu. Zde je zřejmé, jak je 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) rozložena na rentabilitu celkového vloženého kapitálu 

(ROA) a na multiplikátor vlastního jmění (znám také jako finanční páka), což je ukazatel 

převrácené hodnoty k equity ratio. Multiplikátor se dá vypočítat jako poměr celkových 

aktiv k vlastnímu kapitálu. Je tedy patrné, že při používání většího množství cizího 

kapitálu se dá docílit vyšších hodnot ukazatele ROE.  Podobně jako ROE, se rozčlenil 

ukazatel ROA na pravou a levou větev, kdy v levé větvi se dá dojít k analýze ziskovosti 

podnikatelské činnosti počítaje se spotřebou vstupních nákladových položek, jako jsou 

odpisy, daně, úroky a ostatní náklady, které vedou k ziskovosti. Pravá větev umožňuje 

analýzu obratu celkových aktiv a vázanosti jednotlivých položek za účelem dosažení 

případné úrovně tržeb a zisku rozebírané v levé části pyramidálního rozkladu. Z obrázku je 

taktéž zřejmé, jak na sebe působí dané položky.[3][6]  

Pyramidální struktura tedy podává syntetický pohled na finanční situaci firmy. Lze 

tedy hledat cesty směřující k zlepšení finančního stavu podniku díky výpočtům celé 

struktury podílových ukazatelů na nižších stupních pyramidy pro ukazatele na vrcholu 

rozkladu pomocí kvantifikace vlivu těchto faktorů. Kvantifikace vlivů neboli vztahů, se 

provádí mezi syntetickými a analytickými ukazateli. K syntetickým ukazatelům patří 

ukazatelé vyjadřující celek a k analytickým ukazatelům patří ukazatelé, kteří rozkládají 

daný celek. Analýza je prováděná pomocí srovnávání dosažených hodnot ukazatele 

minulého a současného období za účelem zjištění, do jaké míry (absolutně či relativně) 

měla změna analytického ukazatele vliv na změnu syntetického ukazatele. V rozkladu jsou 

uplatněny následující vzorce:[6] 
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3.7 Analýza bankrotních modelů 

Bankrotní modely patří do kategorie soustav účelově vybraných ukazatelů, kde také 

patří i bonitní modely. Bankrotní modely informují uživatele o případném bankrotu 

sledovaného podniku. Model vychází ze skutečnosti, že pokud podnik je ohrožená 

bankrotem, už jistý čas vykazuje typické příznaky. Mezi symptomy patří problémy s 

běžnou likviditou, s rentabilitou celkového vloženého kapitálu či s výší čistého pracovního 

kapitálu. V rámci bankrotních modelů se provádějí analýzy pomocí Altmanova či 

Tafflerova modelu.[3] 

3.7.1 Altmanův model 

Altmanův model vychází výpočtů indexů celkového hodnocení. Často se využívá pro 

svoji jednoduchost. Model se vypočítává pomocí součtu pěti běžných poměrových 

ukazatelů, kterým je dána určitá váha. Největší váha je přiřazována rentabilitě celkového 

kapitálu. Analýza modelu spočívá k analyzování firem buď patřících do skupiny veřejně 

obchodovatelných na burze, nebo firem nepatřících do dané skupiny.[3] 

Pro firmy patřící do skupiny veřejně obchodovatelných na burze platí následující 

vztah[3]: 

                                                                                                  ,  

kde X1 vyjadřuje podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům, X2 rentabilitu 

čistých aktiv, X3 rentabilitu celkového vloženého kapitálu, X4 podíl vlastního kapitálu 

k cizím zdrojům a X5 podíl tržeb k celkovým aktivům.[3] 

Výsledky se pak porovnávají dle dané interpretace výsledků. Je-li výsledná hodnota 

vyšší než 2,99, jedná se o podnik nacházející se v pásmu prosperity, což značí dobrou 
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finanční situaci. Pokud se hodnota pohybuje v rozmezí od 1,81 do 2,98, jedná se o pásmo 

šedé zóny. Pokud tato situace nastane, společnost nelze označit za úspěšnou ani za 

společnost s finančními problémy. Posledním pásmem je pásmo bankrotu. Pokud se 

výsledné hodnoty pohybují pod 1,81, hodnota značí výrazné finanční problémy směřující 

k možnému bankrotu.[3] 

U firem, jež nejsou veřejně obchodovatelné na burze, platí jiný vztah a jiná 

interpretace výsledků[3]:  

                                                                                                

Interpretace výsledků: 

 hodnoty nižší než 1,2 = pásmo bankrotu 

 hodnoty od 1,2 do 2,9 = pásmo šedé zóny 

 hodnoty nad 2,9 = pásmo prosperity[3] 

Aby model mohl dojít k výsledným hodnotám v rámci interpretace výsledků, je 

zapotřebí následujících výpočtů[3]: 

                          
                                

              
                                   

                          
                             

              
                                                   

                                         
    

              
                                                 

                                         
               

           
                                                  

                               
     

              
                                                                   

3.7.2 Tafflerův model 

Stejně jako Altmanův model se Tafflerův model využívá za účelem sledování rizika 

bankrotu. Stejně jako u předešlého modelu se i zde provádějí výpočty poměrových 

ukazatelů a podle výsledků dojde k interpretaci výsledků. Tafflerův model se vyskytuje 

v základním a modifikovaném tvaru. Základní tvar je následující:[3]  
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kde EBT znamená zisk před zdaněním, KD krátkodobé dluhy, OA oběžná aktiva, CZ 

cizí zdroje, CA celková aktiva, FM finanční majetek a PN provozní náklady.[3] 

Pokud je výsledná hodnota nižší než 0, výsledek ukazuje na velkou pravděpodobnost 

bankrotu. Naopak pokud výsledná hodnota je vyšší než 0, pravděpodobnost bankrotu je 

malá.[3] 

Dojde-li k situaci, kdy nejsou k dispozici podobnější údaje, místo základního tvaru se 

využívá modifikovaná verze, která se liší v poslední složce, kde místo (FM-KD)/PN se 

nachází T/CA, což je podíl tržeb k celkovým aktivům. Modifikovaná verze je 

následující:[3] 

           
   

  
      

  

  
      

  

  
      

 

  
                                                    

U modifikovaného tvaru platí, je-li výsledná hodnota menší než 0,2, 

pravděpodobnost bankrotu je velká. Pokud výsledná hodnota je větší než 0,3, 

pravděpodobnost bankrotu je malá.[3] 
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4 FINAČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na provedení a vyhodnocení výpočtů 

ekonomických ukazatelů analyzující ekonomickou situaci společnosti Geo Trade Silesia 

s.r.o. ve sledovaném období od roku 2013 do roku 2016. Za účelem provedení a 

vyhodnocení výpočtů byla využita data z účetních výkazů společnosti. Veškeré údaje a 

výpočty vycházejí z přílohy 1 a 2. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V této kapitole se zaměřím na analýzu absolutních ukazatelů, především na analýzu 

horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

V první části horizontální analýzy se zaměřuji na analýzu vývoje rozvahy a jejích 

vybraných položek aktiv či pasiv. V rámci horizontální analýzy jsem provedl výpočet 

absolutní a relativní změny aktiv či pasiv v letech 2013 až 2016 za pomocí využití vzorců 

(1) a (2) uvedených v teoretické části.   

Tabulka 4 Horizontální analýza rozvahy-Aktiva 

Položky rozvahy 
2014/2013 2015/2014 2016/2015 

AZ (tis. 

Kč) 
RZ  
(%) 

AZ (tis. 

Kč) 
RZ 

(%) 
AZ (tis. 

Kč) 
RZ 

(%) 

AKTIVA CELKEM 237 7,85 -555 -17,03 86 3,18 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 0 0 565 39,29 -309 -15,43 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ 

MAJETEK 
0 0 565 39,29 -309 -15,43 

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ 

MAJETEK 
0 0 0 0 0 0 

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ 

MAJETEK 
0 0 0 0 0 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 237 15,78 -1039 -59,75 395 56,43 

ZÁSOBY 0 0 0 0 0 0 

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY -12 -28,57 -30 -100 0 0 

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 414 32,34 -1054 -62,22 293 45,78 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ 

MAJETEK  
-165 -94,29 45 450 102 185,45 

OSTATNÍ AKTIVA 0 0 -81 -100 0 0 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve sledovaném období můžeme spatřit výraznou změnu, a to v letech 2014/2015. 

Nejvýraznější změna nastává u krátkodobého finančního majetku, kdy došlo k navýšení o 

cca 544 %. K nárůstu došlo z důvodu navýšení peněžních prostředků, které i 

v následujících letech zaznamenaly nárůst o 185,45 %. Další výrazná změna proběhla u 

krátkodobých pohledávek, kdy pohledávky zaznamenaly v období 2015/2016 poklesly a 

pak zaznamenaly nárůst v období 2016/2015 z -62,22 % až na 45,78 % z důvodů nárůstu 

pohledávek z obchodních vztahů. Za zmínku stojí i dlouhodobý hmotný majetek, který 

zaznamenal v letech 2015/2014 nárůst o 39,29 %. Důvodem navýšení bylo zakoupení 

samostatných movitých věcí, hlavně druhé vrtné soupravy a následné zařazení do 

podnikání.  

Tabulka 5 Horizontální analýza rozvahy-Pasiva 

Položky rozvahy 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 

AZ 

(tis. 

Kč) 

RZ 

(%) 

AZ 

(tis. 

Kč) 

RZ 

(%) 

AZ 

(tis. 

Kč) 

RZ 

(%) 

PASIVA CELKEM 237 7,85 -555 -17,03 86 3,18 

VLASTNÍ KAPITÁL -22 -3,57 1924 301,57 -12 -0,93 

ZAKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 0 0 

KAPITALOVÉ FONDY 0 0 1790 0 0 0 

FONDY ZE ZISKU 0 0 0 0 0 0 

HV MINULÝCH LET 42 4,84 -24 2,91 136 16,02 

HV BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO 

OBDOBÍ 
-64 -156,10 158 686,96 -148 -109,63 

CIZÍ ZDROJE 259 7,12 -2479 -63,63 98 6,92 

REZERVY 0 0 0 0 0 0 

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 0 0 0 0 0 0 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 11 0,32 -2800 -80,21 190 27,50 

BANKOVNÍ ÚVĚRY A 

VÝPOMOCI 
248 157,96 321 79,26 -92 -12,67 

OSTATNÍ PASIVA 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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U kapitálové struktury lze poukázat na velmi vysoký nárůst vlastního kapitálu o 298 

% v období 2015/2014, což je  hlavně z důvodu převedením závazku společníka do 

přívlastku kapitálu . 

Z tabulky lze vidět velký nárůst bankovních úvěrů a výpomocí v období 2014/2013 o 

157,96 % a dále růst v dalším období o 79,26% z důvodu navýšení krátkodobých 

bankovních úvěrů. Nicméně v dalším období položka vykazuje pokles o -12,67%. 

U krátkodobých závazků můžeme vidět procentuální pokles ve sledovaném období 

2015/2014 o 80,21 %. Tento pokles byl zapříčiněn výrazným poklesem závazků ke 

společníkům v roce 2015. Stalo se tak na základě převedení tohoto závazku na přívlastek 

k vlastnímu kapitálu, k tomuto se věnuji podrobněji v jiné části práce. Závazky ke 

společníkům v roce 2016 opět mírně porostly, jak je v tabulce 5 u krátkodobých závazků 

patrné, které zaznamenaly nárůst o 27,50 %. 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

V rámci vertikální analýzy jsem pomocí poskytnutých dat vypočítal a provedl 

procentní rozbor jednotlivých položek aktiv či pasiv za pomocí využití vzorce (3) 

uvedeného v teoretické části a díky výpočtům vyjádřím procentní podíl jednotlivých 

položek na celkových aktivech a pasivech.  

Tabulka 6 Vertikální analýza rozvahy 

Položky rozvahy 
2013 2014 2015 2016 

(Tis. Kč) % (Tis. Kč) % (Tis. Kč) % (Tis. Kč) % 

AKTIVA CELKEM 3021 100% 3258 100% 
2703 100% 2789 100% 

DLOUHODOBÝ 

MAJETEK 
1438 47,60% 1438 44,14% 

2003 74,10% 1694 60,74% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 1502 49,72% 1739 53,38% 700 25,90% 1095 39,26% 

OSTATNÍ AKTIVA 81 2,68% 81 2,49% 
0 0% 0 0% 

PASIVA CELKEM 3021 100% 3258 100% 
2703 100% 2789 100% 

VLASTNÍ KAPITÁL -616 -20,39% -638 -19,58% 1286 47,58% 1274 45,68% 

CIZÍ ZDROJE 3637 120,39% 3896 119,58% 1417 52,42% 1515 54,32% 

OSTATNÍ PASIVA 0 0% 0 0% 
0 0% 0 0% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak je z tabulky 6 zřejmé, dlouhodobý majetek a oběžná aktiva měly ve sledovaném 

období od roku 2013 do roku 2014 dohromady více než 90% podílu na celkových 

aktivech. Významnými položkami dlouhodobé majetku byly samostatné movité věci a u 

oběžných aktiv to byly krátkodobé pohledávky. Ostatní aktiva měla v letech 2013-2014  

podíl jenom cca 3% na celkových aktivech. U ostatních aktiv tvořily 3% náklady příštích 

období. V následujících letech měly dlouhodobý majetek a oběžná aktiva 100% podílu na 

celkových aktivech. 

Z podílu jednotlivých položek na celkových pasivech lze vyčíst, že v období 2013-

2014 vlastní kapitál má zápornou hodnotu. V následujících letech vlastní kapitál 

zaznamenal velký nárůst, až na hodnotu 45,58 % v roce 2015, v roce 2016 vidíme naopak 

pokles o pouhých 1,9%. Naopak cizí zdroje zaznamenaly ve všech letech kladné hodnoty, 

v období od 2013-2014 dokonce vyšší hodnoty, než celkové pasiva, jak můžeme z tabulky 

vyčíst. Bylo to zapříčiněno velkým množstvím závazků z obchodních vztahů, ale 

v následujících letech došlo k poklesu závazků a tedy ke snížení podílu cizích zdrojů na 

pasivech z 120% na 53%.  

 

Obrázek 4 Vývoj struktury aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázku 4 je patrné, že dlouhodobý majetek společně s oběžnými aktivy tvoří od 

roku 2013 do roku 2014 více než 90% podílu. V následujících letech tvoří 100 % podílu na 

celkových aktivech.  
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Obrázek 5Vývoj struktury pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázku je zřejmé, že cizí zdroje tvořily více než 100% podílu na celkových 

pasivech. V následujících letech se hodnota cizího kapitálu snížila z důvodu nárůstu 

vlastního kapitálu. Ostatní pasiva jsou nulová, jak lze vyčíst z obrázku 5. 

4.1.3 Horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty 

 Další částí horizontální analýzy je analýza zabývající se výkazem zisku a ztráty. 

V této kapitole se zaměřuji především na celkový vývoj nákladů a výnosů ve sledovaném 

období od roku 2013 do roku 2015 a v rámci analýzy jsem zjistil absolutní a relativní 

změnu nákladů a výnosů, kdy jsem použil vzorec (1) a (2). 

Tabulka 7 Horizontální analýza výnosů 

Položky výkazu 

zisku a ztrát-výnosy 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 

AZ (tis. 

Kč) 
RZ (%) 

AZ (tis. 

Kč) 
RZ (%) 

AZ (tis. 

Kč) 
RZ (%) 

VÝNOSY 

CELKEM -1 748 -32,78 618 17,24 192 4,57 

Tržby za prodej 

zboží 1 0 -1 -100 5 0 
Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku a materiálu -3 -100 0 0 6 0 
Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb -1747 -32,78 586 16,36 183 4,39 
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Ostatní provozní 

výnosy 
1 0 33 3300 -34 -100 

Finanční výnosy 
0 0 0 0 32 0 

Mimořádné výnosy 
0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze z tabulky 7 vyčíst, celkové výnosy ve sledovaném narůstaly. V období 

2014/2013 byl zaznamenán pokles o -32,78% z důvodu zapříčinění havárie na dálnici, kdy 

byla zlikvidovaná jedna ze dvou vrtných souprav ve vlastnictví společnosti a na takovou 

událost nebyla společnost pojištěná. V té době firma nevlastnila potřebné finanční 

prostředky na nákup nového či použitého stroje, který proto byl pořízen až v následujícím 

období. Od roku 2014 jak tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tak i celkové výnosy 

narůstaly z důvodu poskytování služeb. 

Tabulka 8 Horizontální analýza nákladů 

Položky výkazu 

zisku a ztrát-

náklady 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 

AZ (tis. 

Kč) 
RZ (%) 

AZ (tis. 

Kč) 
RZ (%) 

AZ (tis. 

Kč) 
RZ (%) 

NÁKLADY 

CELKEM  -1 684 -31,83 459 12,73 335 8,24 

Náklady 

vynaložené na 

prodej zboží -77 -100,00 0 0 0 0,00 

Výkonová spotřeba 

-1377 -41,66 637 33,04 266 10,37 

Osobní náklady 
-203 -12 -248 -16 -195 -15 

Daně a poplatky 
-7 -100 31 0 0 0 

Ostatní provozní 

náklady 0 0 15 19 -76 -80 

Nákladové úroky 
-3 -8 -10 -29 -8 -32 

Ostatní finanční 

náklady -10 -38,46 33 206,25 -8 -16,33 

Mimořádné 

náklady -7 -100,00 0 0 48 0 
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Odpisy dlouh. 

nehmotn. a hmot. 

majetku 0 0 0 0 309 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové náklady mají obdobný vývoj jako celkové výnosy. V období 2014/2013 

zaznamenaly náklady pokles až na -31,83% z důvodů poklesu výkonové spotřeby, 

především poklesu poskytnutých služeb. V následujících letech jak výkonová spotřeba, tak 

i celkové náklady zaznamenaly rostoucí tendenci. 

Osobní náklady naopak vykazovaly klesající tendenci z důvodu poklesu mzdových 

nákladů. Ostatní finanční náklady nejdříve klesly o -38,46 %, v následujícím období 

výrazně porostly o 206,25% a v dalších letech opět klesly jenom o -16,33%.  

V posledním roce výrazně porostly odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku, a to hlavně příčinou mimořádného odpisu z důvodu vyřazení zůstatkové ceny 

vrtné soupravy a to z důvodu škodní události.   

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Poslední částí vertikální analýzy je analýza jednotlivých položek výkazu zisku a 

ztráty. V rámci analýzy jsem za sledované období od roku 2013 až do roku 2016 provedl 

procentní rozbor položek nákladů a výnosů a vypočetl jsem procentní podíl položek 

k celkovým nákladům a výnosům za pomocí vzorce (3). 

Tabulka 9 Vertikální analýza výnosů 

Položky výkazu zisku 
a ztrát-výnosy 

2013 2014 2015 2016 

(Tis. Kč) % (Tis. Kč) % (Tis. Kč) % (Tis. Kč) % 

VÝNOSY CELKEM  5333 100% 3585 100% 4203 100% 4395 100% 

Tržby za prodej zboží 
0 0% 1 0,03% 0 0% 5 0,11% 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku a materiálu 3 0,06% 0 0% 0 0% 6 0,14% 
Tržby za prodej 
vlastních výrobků a 
služeb 5330 99,94% 3583 99,94% 4169 99,19% 4352 99,02% 

Ostatní provozní 
výnosy 

0 0% 1 0,03% 34 0,81% 0 0% 

Finanční výnosy 
0 0% 0 0% 0 0% 32 0,73% 
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Mimořádné výnosy 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší podíl na celkových výnosech měly tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb, které ve sledovaném období představovaly v průměru 99,5%. Je tedy zřejmé, že 

poskytování služeb jsou převažující činností.  

Tabulka 10 Vertikální analýza nákladů 

Položky výkazu zisku 
a ztrát-náklady 

2013 2014 2015 2016 

(Tis. Kč) % (Tis. Kč) % (Tis. Kč) % (Tis. Kč) % 

NÁKLADY CELKEM 5291 100% 3607 100% 4066 100% 4401 100% 

Náklady vynaložené 

na prodej zboží 77 1,46% 0 0% 0 0% 0 0% 

Výkonová spotřeba 3305 62,46% 1928 53,45% 2565 63,08% 2831 64,33% 

Osobní náklady 1751 33,09% 1548 42,92% 1300 31,97% 1105 25,11% 

Daně a poplatky 7 0,13% 0 0% 31 0,76% 31 0,70% 

Ostatní provozní 

náklady 80 1,51% 80 2,22% 95 2,34% 19 0,43% 

Nákladové úroky 38 0,72% 35 0,97% 25 0,61% 17 0,39% 

Ostatní finanční 

náklady 26 0,49% 16 0,44% 49 1,21% 41 0,93% 

Mimořádné náklady 7 0,13% 0 0% 0 0% 48 1,09% 

Odpisy dlouh. 

nehmotn. a hmotn. 

majetku 0 0 0 0% 0 0% 309 7,02% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 10 ukazuje, že ve sledovaném období výkonová spotřeba a osobní náklady 

tvoří nejdůležitější položky celkových nákladů. Výkonová spotřeba se ve sledovaném 

období podílela v průměru 61% na celkových nákladech, osobní náklady se podílely 

v průměru 33%. V roce 2016 v procentuálním podílu se zvýšila hodnota odpisů 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na 7,02%. 
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Obrázek 6 Vývoj struktury výnosů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak jde na obrázku vidět, prodej vlastních výrobků a služeb patří k převažujícím 

činnostem společnosti.  
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Obrázek 7 Vývoj struktury nákladů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 7 ukazuje, že výkonová spotřeba s osobními náklady představují největší 

podíl na celkových nákladech. V posledním roce narostly odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku na hranici 7%. 

4.2 Analýza poměrovými ukazateli 

V následující kapitole se zaměřím na analýzu poměrových ukazatelů, která patří 

mezi nejběžnější metody ekonomické analýzy. V rámci analýzy jsem provedl analýzu 

ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

4.2.1 Analýza ukazatelů rentability  

V této kapitole se zaměřuji na analýzu ukazatelů rentability, kdy pro výpočet 

používám vzorce pro rentabilitu celkového kapitálu (4), rentabilitu vlastního kapitálu (5), 

rentabilitu tržeb (6), rentabilitu nákladů (7) a rentabilitu celkového investovaného kapitálu 

(8) uvedené v teoretické části. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2013 2014 2015 2016 

H
o

d
n

o
ty

 v
 %

 

Období 

Vývoj struktury nákladů Náklady vynaložené na 

prodej zboží 

Výkonová spotřeba 

Osobní náklady 

Daně a poplatky 

Ostatní provozní 

náklady 

Nákladové úroky 

Ostatní fínanční náklady 

Mimořádné náklady 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 



Bc. Marek Švábík: Finanční analýza vybraného průmyslového podniku 

2018  38 

Tabulka 11Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability  2013 2014 2015 2016 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
2,65% 0,4% 6,03% 0,39% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
-6,82 

 
10,65% -1,1% 

Rentabilita tržeb (ROS) 
1,5% 0,36% 3,91% 0,25% 

Rentabilita nákladů  
1,51% 0,36% 4,01% 0,25% 

Rentabilita celkového investovaného 

kapitálu (ROCE) -12,99% -2,04% 12,67% 0,63% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 11 lze vyčíst, že všechny rentability mají nestabilní průběh vývoje. 

Největší rentabilita byla naměřena v roce 2015, přičemž rentabilita celkového kapitálu 

dosáhla 6,03%. Obecně platí, že rentabilita celkového kapitálu by se měla pohybovat nad 

7%. Ve sledovaných letech se firma pohybovala pod danou hranicí, což ukazuje na 

skutečnost, že firma není efektivní, či jinak řečeno nehospodaří dobře s investicemi. 

U rentability vlastního kapitálu je důležité, aby vykazovala rostoucí tendenci 

z důvodu, aby potenciální investoři vkládali své finanční prostředky do podniku. Tabulka 

spíše vyjadřuje nestabilní rostoucí tendenci, což značí špatný vývoj. V tabulce v roce 2014 

je prázdné pole z důvodů záporného vlastního kapitálu a hospodářského výsledku, přičemž 

pomocí matematického vyjádření je výsledek kladný, což nedává smysl, a proto zde 

neuvádím žádnou hodnotu.  

Rentabilita tržeb vykazuje ve sledovaném období velmi nízké hodnoty, což 

poukazuje na špatný vývoj společnosti. Rentabilita nákladů má podobný vývoj i výnosnost, 

jako rentabilita tržeb. U rentability nákladů platí čím vyšší výnosnost, tím jsou lépe 

zhodnoceny náklady vloženého do hospodářského procesu. Tabulka díky nízké výnosnosti 

poukazuje na špatný vývoj.  

Posledním ukazatelem je rentabilita celkového investovaného kapitálu, která 

vyjadřuje rozsah zhodnocení všech aktiv podniku placený vlastním či cizím dlouhodobým 

kapitálem. Z tabulky můžeme vidět roustoucí tendenci do roku 2015 na hodnotu 12,67%. 

V následujícím roce sice ukazatel klesl o 12,04 %. Avšak i přes roustoucí tendenci 

rentabilita vykazovala velmi nízké hodnoty, což značí špatný vývoj. 
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Obrázek 8 Ukazatele rentability 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázku je zřejmé, jak všechny rentability vykazovaly nízké hodnoty, což 

poukazuje na špatný vývoj společnosti.  

4.2.2 Analýza ukazatelů likvidity 

V další kapitole provádím analýzu ukazatelů likvidity, které vyjadřují schopnost 

podniku hradit své závazky. Pro výpočet ukazatelů likvidity rozlišuji a používám vzorce 

pro okamžitou (9), pohotovou (10) a běžnou likviditu (11). 

Tabulka 12 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 0,432 0,498 1,013 1,243 

Pohotová likvidita 0,430 0,497 1,006 1,237 

Okamžitá likvidita 0,050 0,003 0,080 0,178 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve sledovaném období měly likvidity v roce 2016 nejvyšší hodnoty. Můžeme 

sledovat mírnou rostoucí tendenci všech ukazatelů. Běžná likvidita se ve sledovaném 

období pohybovala pod hranicí 1,5, což poukazuje na finanční neschopnost hradit své 

závazky. U pohotové likvidity můžeme vidět obdobné hodnoty jako u běžné likvidity 

z důvodu nízkých hodnot zásob.  
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Pohotová likvidita by měla vyjít v poměru 1:1, případně 1,5:1, aby podnik byl 

schopný hradit své závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Tabulka ukazuje, že likvidita 

v období 2013-2014 vykazovala nízké hodnoty, avšak v následujících letech se hodnota 

likvidity zvýšila, což ukazuje, že podnik byl schopný hradit své závazky, aniž by musel 

prodat své zásoby. 

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí od 0,7 do 1 a neměla by se dostat 

pod hranicí 0,2. Tabulka ukazuje, že se okamžitá likvidita pohybovala ve sledovaném 

období pod hranicí 0,2 a z toho vyplývá, že společnost nebyla schopná platit své závazky.  

 

Obrázek 9 Ukazatele likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek ukazuje mírnou rostoucí tendencí všech ukazatelů, ale skoro ve všech 

případech nedosahovaly potřebných hodnot, které by poukazovaly na skutečnost, že 

podnik dokáže splácet své závazky, což jak jde vidět na obrázku, společnost nedokáže. 

4.2.3 Analýza ukazatelů zadluženosti 

V této kapitole se zabývám analýzou ukazatelů zadluženosti, které vyjadřují, jaké 

množství cizích zdrojů využívá podnik k placení svých aktiv. Pro výpočet zadluženosti 

používám vzorce pro celkovou zadluženost (12), zadluženost vlastního kapitálu (13), 

úrokové krytí (14) a pro koeficient zadluženosti (15). 
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Tabulka 13 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 
120,39% 119,58% 52,42% 54,32% 

Zadluženost vlastního 

kapitálu -590,42% -610,66% 110,19% 118,92% 

Úrokové krytí 210,53% 37,14% 652% 64,71% 

Koeficient samofinancování  -20,39% -19,58% 47,58% 45,68% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková zadluženost měla klesající tendenci, kdy z roku 2013 klesla z hodnoty 

120,39% na hodnotu 54,32% v roce 2016. Zadluženost společnosti byla zapříčiněná 

převážně závazkem vůči společníkovi. V období 2016 se společník rozhodl podílet se na 

ztrátách společnosti a tento závazek společnosti použít jako dobrovolný příplatek mimo 

vlastní kapitál společnosti. Tímto rozhodnutím snížil celkový ukazatel zadluženosti 

společnosti a uvolni možnost žádat bankovní instituce o provozní či kontokorentní úvěr. 

Příplatek nemá vliv na výši vkladu společnosti a nemá vliv na výši základního kapitálu. 

Příplatek, který společnost již obdržela, může zcela anebo částečně vrátit zpět 

společníkovi. Nicméně tak ze zákona učinit vůbec nemusí, ledaže by smlouva o 

dobrovolném příplatku anebo společenská smlouva stanovila jinak. Zda bude možné vrátit 

příplatek celý anebo jeho část, závisí zejména na hospodářské situaci ve společnosti.  

. Obecně platí, že čím vyšší celková zadluženost, tím vyšší finanční riziko a věřitelé 

by nemuseli poskytovat žádné finanční prostředky. Hodnota ukazatele by se měla 

pohybovat pod hranicí 60%, což jak tabulka ukazuje, od roku 2015 se ukazatel pod danou 

hranicí pohybuje, což naznačuje příznivý vývoj. 

Výsledek ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu podává informaci například 

bankám, zdali poskytnou úvěr danému podniku a platí, že ukazatel by se měl pohybovat 

v rozmezí od 80 % do 120 %. Ve sledovaném období 2013-2014 ukazatel klesl až k 

hodnotě -610,66% z důvodů záporného vlastního kapitálu. V následujících letech vlastní 

kapitál nabyl kladných hodnot a zadluženost vlastního kapitálu se navýšila až na hodnotu 

118,92% v roce 2016. 

Ukazatel úrokového krytí vykazoval nestabilní průběh, kdy v roce 2016 zaznamenal 

nejvyšší hodnotu, a to 652% a nejnižší hodnotu v roce 2014, kdy ukazatel se pohyboval na 

37,14%. Nestabilní průběh byl způsobený poklesem a nárůstem zisku. Ukazatel by se měl 
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pohybovat nad hranicí 100%. Pokud ukazatel přesahuje 100%, výsledek poukazuje na 

skutečnost, že společnost je zisková. Je-li výsledek rovný 100%, zisk je nulový a podnik 

vydělává jenom na úroky. Pokud hodnota klesne pod stanovenou hranící, zisk je záporný. 

Tabulka tedy ukazuje, že v roce 2014 a 2016 podnik není ziskový, v letech 2013 a 2015 

podnik dosahoval zisku.  

Posledním ukazatelem zadluženosti je koeficient samofinancování, který je brán jako 

doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti. Součet obou ukazatelů by měl být 

roven 100% z důvodů celkového zhodnocení finanční situace podniku. Tabulka ukazuje, 

že tomu tak je, což dokazuje příznivý vývoj společnosti. 

 

Obrázek 10 Ukazatele zadluženost 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak obrázek ukazuje, v roce 2013 a 2014 ukazatele zadluženosti vykazuje ve většině 

případů příznivé hodnoty. V následujících letech se situace v podniku zlepšila, jak jde 

vidět na obrázku ukazatelů zadluženosti.  

4.2.4 Analýza ukazatelů aktivity 

V poslední podkapitole v rámci analýzy poměrových ukazatelů se budu zabývat 

analýzou ukazatelů aktivity. Výsledky analýzy vyjádří účinnost hospodaření podniku se 

svými aktivy, a to za pomocí výpočtu vzorců pro rychlost obratu aktiv (16), dobu obratu 
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aktiv (17), rychlost obratu pohledávek (18), dobu obratu pohledávek (19) a pro dobu 

obratu závazků (20). 

Tabulka 14 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2013 2014 2015 2016 

Rychlost obratu aktiv 1,77 1,10 1,54 1,56 

Doba obratu aktiv   206,76 331,80 236,65 233,32 

Rychlost obratu pohledávek 5,03 2,58 7,58 4,88 

Doba obratu pohledávek 72,62 141,66 48,15 74,79 

Doba obratu závazků 238,18 355,53 60,5 73,7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rychlost obratu aktiv vyjadřuje účinnost využití celkového majetku. U rychlosti 

obratu aktiv platí čím vyšší je výsledná hodnota, tím účelněji podnik používá majetek a ve 

sledovaném období tabulka ukazatele ukazuje ve všech letech vysoké hodnoty. V průměru 

se aktiva za rok obrátí 1,50 krát, což ukazuje příznivý vývoj.  

Dobra obratu aktiv ve sledovaném období zaznamenala hodnoty v průměru 252 dnů. 

Platí, že by ukazatel měl vykazovat co nejkratší dobu a pozitivní je skutečnost, že ukazatel 

ve všech letech vykazuje nižší hodnoty, než je jeden rok. Nejnižší hodnota nastala v roce 

2013, naopak nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2014, a to 331,80 dnů, což je 

vysoká hodnota, ale pořád menší, než jeden rok.  

Rychlost obratu pohledávek zaznamenala ve sledovaných letech v průměru 5,01 

obratů za rok, což ukazuje na skutečnost, že firma dostávala relativně rychle peníze 

z pohledávek. Nejvyšší hodnota byla v roce 2015, kdy ukazatel zaznamenal hodnotu 7,58 

obratů za rok.   

Dalším ukazatelem aktivity je ukazatel doby obratu pohledávek. U ukazatele platí, že 

by se měla výsledná hodnota pohybovat pod hranicí 30 dní a při nejhorším nepřekročit 

hranicí 90 dní. Jak tabulka ukazuje, v žádném roce se doba obratu pohledávek nedostala 

pod hranicí 30 dní, ale ani nepřekročila hranici 90 dní až na výjimku v roce 2014, kdy 

hodnota narostla na 141,66 dnů z důvodů poklesu tržeb.  

Posledním ukazatelem je ukazatel doby obratu závazků. V letech 2013-2014 ukazatel 

vykazoval výrazně vyšší hodnoty, než doba obratu pohledávek, což značí dobrý vývoj. 

V následujících letech ukazatel klesl z důvodu poklesu krátkodobých závazků, avšak 
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ukazatel stále vyjadřoval příznivé hodnoty, neboť dosahoval alespoň stejných, či 

podobných hodnot jako ukazatel doby obratu pohledávek. 

 

Obrázek 11 Ukazatele aktivity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak obrázek ukazatelů aktivity ukazuje, všechny aktivity vykazuji relativně příznivé 

hodnoty, které nasvědčují o dobrém vývoji společnosti. V roce 2014 sice hodnoty doby 

obratu aktiv a doby obratu pohledávek porostly, ale jenom u doby obratu pohledávek tento 

nárůst znamenal špatný vývoj. V následujících letech ukazatel klesl. Ukazatel doby obratu 

závazků vykazoval ve většině případů vyšší hodnoty, než ukazatel doby obratu 

pohledávek, což značil příznivý vývoj. 

4.3 Analýza soustav ukazatelů 

V následující kapitole se zabývám rozkladem ukazatele vlastního kapitálu, který se 

nachází na vrcholu pyramidové soustavy. Z důvodu záporných hospodářských výsledků 

nelze použít logaritmickou metodu a z toho důvodů používám funkcionální metodu. 

V rámci analýzy jsem k potřebným výpočtům využil vzorce (21-29) uvedené v teoretické 

části. V následujících tabulkách a výpočtech jsou uváděny údaje jen z období 2015-2016 

z důvodu záporného hospodářského výsledků a vlastního kapitálu, od kterého se dále 

odvíjejí další výpočty, a proto vyjádřené výsledky nedávají smysl, neboť i přes záporné 

hodnoty jsou výsledky kladné díky matematického výpočtu. Z daného důvodu proto 

analýzu soustav ukazatelů provádím pomocí poskytnutých údajů z roku 2015 a 2016.  
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Tabulka 15 Vstupní hodnoty Du Pont pyramidálního rozkladu 

Vstupní hodnoty [tis. Kč] 2015 2016 

Zisk 137 -14 

Vlastní kapitál 1286 1274 

Tržby 4169 4363 

Celkové náklady 4 066 4 401 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0 0 

Výkonová spotřeba 2 565 4 352 

Osobní náklady 1 300 1 105 

Daně a poplatky 31 31 

Ostatní provozní náklady 95 19 

Nákladové úroky 25 17 

Ostatní finanční náklady 49 41 

Mimořádné náklady 0 48 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  0 309 

Celková aktiva 2 703 2 789 

Fixní aktiva 2 003 1 694 

Oběžná aktiva 700 1 095 

Ostatní aktiva 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 16 je uveden vývoj jednotlivých položek, které ovlivňují hodnoty 

syntetického ukazatele ROE.  

Tabulka 16 Du Pont pyramidální rozklad v letech 2015-2016 

Relativní změna [%] 2015/2016 

ROE -110,32 

Zisková marže -112,73 

Obrat aktiv 0,53 

Multiplikátor 1,88 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak jde vidět v tabulce, v období 2015/2016 se na změně syntetického ukazatele ROE 

nejvíce negativně podílela zisková marže. Absolutní hodnota tohoto ukazatele poklesla 

mezi oběma obdobími, především vlivem záporného hospodářského výsledku. Obrat aktiv 

měl pozitivní vliv. Absolutní hodnota ukazatele vzrostla z důvodu nárůstu tržeb v roce 

2016. Pozitivní vliv měl i multiplikátor. Důvodem kladné hodnoty byl nárůst vlastního 

kapitálu. 
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Tabulka 17 Rozklad celkové nákladovosti v letech 2015-2016 

Relativní změna [%] 2015/2016 

Celková nákladovost  -112,73 

Vliv prodaného zboží  0 

Vliv výkonové spotřeby  -114,13 

Vliv osobních nákladů  198,85 

Vliv daní a poplatků  1,12 

Vliv ostatních provozních nákladů  64,15 

Vliv nákladových úroků  7,13 

Vliv ostatních finančních nákladů  8 

Vliv mimořádných nákladů  -37,36 

Vliv odpisů  -240,49 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je z tabulky zřejmé, v období 2015/2016 se na celkové nákladovosti nejvíce 

negativně podílely odpisy. Výkonová spotřeba měla taktéž negativní vliv na celkovou 

nákladovost. Absolutní hodnota ukazatele poklesla mezi oběma obdobími vlivem záporné 

ziskové marže, která klesla z důvodu záporného hospodářského výsledku. Mimořádné 

náklady měly také negativní vliv. Naopak pozitivní vliv na celkovou nákladovost měly 

osobní náklady a také i ostatní provozní náklady.  

Tabulka 18 Rozklad celkových aktiv v letech 2013-2016 

Relativní změna [%] 2015/2016 

Celkové aktiva  0,53 

Vliv fixních aktiv  5,4 

Vliv oběžných aktiv  -4,87 

Vliv ostatních aktiv  0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 18 jde vidět, že na kladném výsledku obratu aktiv měly největší pozitivní 

vliv fixní aktiva, které vykazovaly v přepočtu vyšší hodnotu, než oběžná aktiva, které měly 

naopak negativní vliv. Položka vlivu ostatních aktiv neměla žádný vliv z důvodů žádných 

ostatních aktiv. 
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4.4 Analýza bankrotních modelů 

Analýza bankrotních modelů má za úkol informovat o případném blížícím se 

bankrotu. V následujících kapitolách provádím analýzu bankrotních modelů, a to 

především analýzu Altmanova či Tafflerova modelu. 

4.4.1 Analýza Altmanova modelu 

V následující kapitole provádím analýzu Altmanova modelu pomocí výpočtu pěti 

běžných poměrových ukazatelů (32-36) uvedených v teoretické části a na základě výpočtů 

provedu výpočet výsledného indexu Z pomocí vzorce (31). 

Tabulka 19 Altmanův model 

ALTMANŮV MODEL 2013 2014 2015 2016 

Podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům -0,655 -0,538 0,003 0,077 

Rentabilita čistých aktiv 0,030 0,041 0,049 0,096 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu 0,026 0,004 0,060 0,004 

Podíl vlastního kapitálu k cizím zdrojům -0,169 -0,164 0,908 0,841 

Podíl tržeb k celkovým aktivům 1,77 1,10 1,54 1,56 

Výsledný index Z 1,33 0,69 2,15 2,06 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při pohledu na tabulku 19 je evidentní, že se společnost ve všech letech, kromě roku 

2014, pohybovala v pásmu šedé zóny, která je daná hodnotami v rozmezí od 1,2 do 2,9. 

Tenhle výsledek vypovídá o tom, že podnik ani nelze označit za úspěšný a ani za podnik 

s finančními problémy. V roce 2014 byl výsledný index 0,69, což značí pásmo bankrotu. 

Nízká hodnota byla zapříčiněná především zápornými hodnotami podílu pracovního 

kapitálu k celkovým aktivům a podílem vlastního kapitálu k cizím aktivům. V prvním 

případě příčinou záporného výsledku byly velké krátkodobé závazky, které v roce 2015 

klesly, jak jde vidět v tabulce, kdy ukazatel vykazuje kladné hodnoty. V druhém případě 

byl důsledkem záporného výsledku záporný vlastní kapitál, který v roce 2015 zaznamenal 

nárůst, jak lze vidět v tabulce, kdy ukazatel vykazuje taktéž kladný výsledek. 

Ostatní ukazatele vykazují kladné hodnoty, což dokazuje, že společnost nebyla 

ohrožena bankrotem. 
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Obrázek 12 Altmanův model 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze z tabulky vidět, výsledný index vykazuje kladné a vysoké hodnoty, což 

ukazuje na to, že se společnost pohybovala v pásmu šedé zóny, krom roku 2014. Ve 

většině případů tudíž společnost se nenacházela v pásmu bankrotu, ale ani nebyla úspěšná. 

4.4.2 Analýza Tafflerova modelu 

V poslední kapitole se zabývám analýzou Tafflerova modelu, který se používá za 

účelem sledování rizika bankrotu, stejně jako Altmanův model. Pro výsledný výpočet, 

který použiju k interpretaci výsledků pomocí modifikovaného tvaru rovnice (38), využiju 

k vyjádření výsledků výpočty čtyř ukazatelů různých vah.  

Tabulka 20 Tafflerův model 

TAFFLERŮV MODEL 2013 2014 2015 2016 

EBT / krátkodobé dluhy 0,01 -0,01 0,20 -0,01 

Oběžná aktiva / cizí zdroje 0,41 0,45 0,49 0,72 

Krátkodobé dluhy / celková aktiva 1,15 1,07 0,26 0,32 

Tržby celkem / celková aktiva 1,77 1,10 1,54 1,56 

Výsledný model 0,55 0,42 0,46 0,40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 20 ukazuje, že ve sledovaném období všechny výsledky výsledného modelu 

se pohybovaly nad hranicí 0,3. Tato skutečnost ukazuje, že podnik se pohyboval v pásmu 

malé pravděpodobnosti bankrotu. Velkou zásluhu na příznivý výsledek měl podíl tržeb 
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k celkovým aktivům díky vysokým tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Nejvyššího výsledku společnost dosáhla v roce 2013, kdy hodnota modelu byla 0,55.  

 

Obrázek 13 Tafflerův model 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze na obrázku vidět, výsledný model dosahoval ve všech letech příznivých 

hodnot, což ukazuje na skutečnost, že společnost měla malou pravděpodobnost dosáhnutí 

bankrotu. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Geo Trade 

Silesia s.r.o., sídlící v Ostravě – Porubě.  

Zhodnotím-li provedenou analýzu předmětné společnosti, tak je vidět od období 

2015 ve firmě pozitivní vývoj s překonáním krizového stavu, který zapříčinila škodní 

událost a další vnější vlivy.  Společnost je v rámci své činnosti v oblasti trvale usazena na 

lokálním trhu jako jedna ze tří stabilních firem. Hlavní předmět činnosti, a to realizace 

vrtaných studní, je vzhledem k dlouhodobým prognózám v hospodaření s vodními zdroji 

perspektivní a smysluplnou činností z důvodu získání pro odběratele firmy nezávislého 

zdroje vody a vzhledem k vývoji cen za vodné a stočné i jisté návratnosti investice. 

Samotná finanční analýza vycházela z poskytnutých účetních výkazů za období 

2013-2016, které mi poskytla společnost a jen některé doplňující informace jsem získal na 

základě mi dodaných interních informací od společníka firmy nebo z internetu. 

 Byly provedeny analýzy absolutních ukazatelů, zejména horizontální a vertikální 

analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, dále byla provedena analýza poměrových 

ukazatelů, především ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity, analýza 

soustav ukazatelů a analýza bankrotních modelů a to Altmanův a Tafflerův model. 

Z vypracované horizontální analýzy rozvahy vyplývá, že u kapitálové struktury lze 

poukázat na velmi vysoký nárůst vlastního kapitálu o 298 % v období 2015/2014, a to 

hlavně již z důvodu několikrát zmíněného převodu závazku vůči společníkovi na přívlastek 

ke kapitálu, což považuji za velmi dobré a odpovědné rozhodnutí společníka. Tento dobrý 

krok lze i sledovat v analýze, díky němu poklesly výrazně cizí zdroje společnosti, 

konkrétně krátkodobé závazky společnosti. Toto rozhodnutí mělo pozitivní vliv i na změny 

ukazatelů likvidity, zadluženosti, atd. v průběhu sledovaných období, 

Vertikální analýza rozvahy ukázala, že dlouhodobý majetek a oběžná aktiva tvořily 

ve sledovaném období od roku 2013 do roku 2014 dohromady více než 90% podíl na 

celkových aktivech. Cizí zdroje tvořily více než 100% podílu na celkových pasivech. Po 

období 2015 se hodnota cizího kapitálu snížila z důvodu nárůstu vlastního kapitálu. 

Z horizontální analýzy výkazu zisků a ztrát vyplývá, že mimo období 2013/2014, 

kdy došlo ke škodní události na výrobních prostředcích, výnosy, které jsou dosahovány 

převážně z poskytnutých služeb (99% podílu na celkových výnosech), ve sledovaném 
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období rostly a naopak např. osobní náklady vykazovaly klesající tendenci z důvodu 

poklesu mzdových nákladů zapříčiněným snížením počtu pracovníků převážně 

v administrativě. Výkonová spotřeba s osobními náklady představují největší podíl na 

celkových nákladech. V posledním roce narostly odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

na hranici 7%, a to hlavně z důvodu vyřazení z majetku společnosti škodou zničenou 

vrtnou soupravu. 

Ukazatele rentability vykazovaly nízké hodnoty, mimo roku 2015, kdy dosahovaly 

vyšších hodnot. Nejvyšší hodnotu dosáhla rentabilita dlouhodobého kapitálu, když dosáhla 

hodnoty 12,67%. V ostatních letech byla výnosnost podniku velmi nízká, spíše vykazovala 

nestabilní vývoj. 

Analýza ukazatelů likvidity ukazuje, že výsledné hodnoty téměř ve všech obdobích 

nedosahovaly doporučených hodnot, což by poukazovalo na skutečnost, že firma nebyla 

schopná hradit své závazky.  Je třeba ale podotknout, že závazky tvořila převážně půjčka 

společníka, tzn. majitele společnosti. Nejednalo se o závazky u obchodních vztahů.  Změna 

nastala v roce 2016, kdy likvidita zaznamenala nárůst na hodnotu 1,237, což už 

poukazovalo i ve výkaznictví na schopnost hradit své závazky. Tato skutečnost měla 

samozřejmě vliv i na výpočet ukazatele zadluženosti. V období 2013 - 2014 zadluženost 

vykazovala negativní hodnoty.  

Posledními zkoumanými poměrovými ukazateli jsou ukazatelé aktivity, které 

vykazovaly skoro ve všech případech ve sledovaných letech příznivé hodnoty.  

Rychlost obratu aktiv vykazuje v průměru 1,5 obratů za rok. Doba obratu aktiv 

zaznamenala v průměru 252 dnů. I když doba obratu aktiv vykazuje vyšší hodnoty, stále se 

ukazatel pohybuje pod hranicí jednoho roku.   

Rychlost obratu pohledávek taktéž vykazovala nízké hodnoty, v průměru dosahoval 

ukazatel hodnoty 5,01 obratů za rok, což poukazuje na skutečnost, že společnost získávala 

relativně rychle peníze z pohledávek. Doba obratu pohledávek se pohybovala v období 

2013-2015 nad hranicí 30 dnů a pod kritickou hranicí 90 dnů.  

V roce 2016 hodnota vzrostla na hodnotu 141,66 dnů z důvodu poklesu tržeb. 

Posledním ukazatelem je ukazatel doba obratu závazků, který se poměřuje s ukazatelem 

doby obratu pohledávek. Jak lze vidět, v letech 2013-2014 vykazovala doba obratu 

závazků vyšší hodnoty než doba obratu pohledávek, což poukazovalo na příznivý vývoj. 
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V následujících letech ukazatel klesl z důvodu poklesu závazků, ale stále vyjadřoval 

příznivé hodnoty. 

Další částí finanční analýzy byl Du Pont pyramidální rozklad. Analýzu jsem provedl 

pomocí funkcionální metody z důvodů záporného hospodářského výsledku a kvůli 

zápornému hospodářskému výsledku jsem poměřoval pouze roky 2015 a 2016. 

Nejvýznamnější vliv na celkové výsledky ukazatele ROE měla zisková marže, která se 

negativně podílela na změně syntetického ukazatele. Zisková marže poklesla v období 

2015-2016 na hodnotu -112,73% z důvodu záporného hospodářského výsledku. Na 

relativní změně celkové nákladovosti se nejvíce negativně podílely odpisy. Výkonová 

spotřeba měla taktéž negativní vliv. Co se týče relativních změn vázanosti celkových aktiv 

neboli obratu aktiv, lze vidět, že na kladném výsledku obratu aktiv měly největší pozitivní 

vliv fixní aktiva, která vykazovala v přepočtu vyšší hodnotu než oběžná aktiva, které měla 

naopak negativní vliv 

Bankrotní modely dopadly pro společnost spíše neutrálně, jelikož výsledky 

Altmanova modelu spadaly do pásma tzv. šedé zóny, což poukazuje na skutečnost, že 

podnik nelze označit za úspěšný a ani za podnik s finančními problémy. Výjimkou byl rok 

2014, kdy model klesl na hodnotu 0,69 z důvodu velkých krátkodobých závazků a 

záporného vlastního kapitálu.  

Výsledky Tafflerova modelu se pohybovaly nad hranicí 0,3, což značilo pásmo malé 

pravděpodobnosti bankrotu. Důvodem vysokých hodnot byly vysoké tržby za poskytování 

služeb. Nejvyššího výsledku společnost dosáhla v roce 2013, kdy model dosáhl hodnoty 

0,55. 

Jak jsem finanční analýzou prokázal, společnost ve sledovaném období udělala kroky 

ke zlepšení své situace. Společnost by se měla pokusit navýšit své výnosy a zaměřit na 

zvyšování rentability.  

Při zkoumání poskytnutých podkladů jsem zjistil, že odběratelé společnosti jsou 

převážně koneční odběratelé z řady chalupníků či majitelů rodinných domů. 

Doporučením do budoucna je pokusit se získat nové zákazníky ze stran velkých 

firem zabývajících se např. výstavbou nových nemovitostí (zde může partner zařadit do 

své nabídky vrtanou studnu), průmyslových objektů nebo společností s větší spotřebou 

vody ve svých objektech nacházejících se dále od vodovodních sítí jako jsou např. 

zemědělská družstva či výrobní subjekty. Dále by zástupce společnosti mohli oslovit 
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subjekty, které mají významné náklady na zavlažováním, např. majitelé golfových nebo 

fotbalových hřišť, zahradnictví či majitelé vinic, sadů apod.  

Hledání strategického partnera z okruhu např. větších stavebních či výrobních firem 

by mohlo vyřešit i problémy s tzv. sezónností prováděných činností, kdy se většina služeb 

provádí v exteriéru, a to jen za vhodného počasí. Tady je třeba v zimních měsících zajistit 

pro zaměstnance zakázky. Mělo by se tedy pokusit o rozšíření nabídky svých služeb, na 

které by nemělo vliv počasí. Náklady na mzdy v období, kdy nejsou zakázky, jsou 

neefektivní přítěží pro firmu, a tudíž by společnost měla provádět další přidruženou 

výdělečnou činnost, která by směřovala ke zvýšení zisku.  

S hledáním obchodního partnera souvisí i zlepšení a zkvalitnění propagace. Zde bych 

doporučil využít služeb specializované firmy. 

Společnost by se měla i zajímat o dotační programy, jako je např. Dešťovka a 

poskytovat v tomto potenciálním zájemcům poradenství nejlépe spojenou s vlastní 

realizací projektu. 

 Cílem uvedeného dotačního programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných 

domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané 

pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Mezi podporované oblasti patří také 

zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody 

pro splachování WC a zálivku zahrady. 

Dle mého názoru lze předpokládat, že společnost jde relativně správným směrem a 

v dalších letech by mělo dojít ještě k výrazným zlepšením finanční situace než ke kterým 

došlo v letech 2015-2016, jak lze vidět v uvedených tabulkách výpočtů. Velkou zásluhu na 

zlepšení ekonomické situace mělo použití vkladu jako dobrovolný příplatek mimo vlastní 

kapitál. Další případná opatření jsou dle mého názoru pouze v rozšíření okruhu možných 

odběratelů a rozšíření portfolia služeb. Věřím, že společnost bude v následujícím období 

zlepšovat svoji finanční situaci.  
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Příloha 1 Rozvaha firmy Geo Trade Silesia s.r.o. v letech 2013-2016 

ROZVAHA ( hodnoty vedené v tis.) 

  2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem  3 021  3 258  2 703  2 789  

Pohledávky za upsaný základní kapitál         

Dlouhodobý majetek 1 438  1 438  2 003  1 694  

Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  

Zřizovací výdaje         

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti         

Software         

Ocenitelná práva         

Goodwill         

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek         

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

Dlouhodobý hmotný majetek 1 438  1 438  2 003  1 694  

Pozemky         

Stavby 54  54  54  54  

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 1 384  1 384  1 949  1 640  

Pěstitelské celky trvalých porostů         

Základní stádo a tažná zviřata         

Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek         

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek         

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  

Podíly v ovládaných a řízených osobách         

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly         
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Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 

jednotkám pod podstatným vlivem         

Jiný dlouhodobý finanční majetek         

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

Oběžná aktiva 1 502  1 739  700  1 095  

Zásoby 5  5  5  5  

Materiál         

Nedokončená výroba a polotovary         

Výrobky         

Zvířata 5  5  5  5  

Zboží         

Poskytnuté zálohy na zásoby         

Dlouhodobé pohledávky 42  30  0  0  

Pohledávky z obchodních vztahů 42        

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem         

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení         

Dlouhodobé poskytnuté zálohy         

Dohadné účty aktivní         

Jiné pohledávky   30      

Odložená daňová pohledávka         

Krátkodobé pohledávky 1 280  1 694  640  933  

Pohledávky z obchodnch vztahů 1 061  1 391  550  894  

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem         

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení         

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

Stát - daňové pohledávky 139  106  30  39  

Krátkodobé posyktnuté zálohy -2  40  60    

Dohadné účty aktivní         

Jiné pohledávky 82  157  0    

Krátkodobý finanční majetek 175  10  55  157  

Peníze 173  10  55  67  

Účty v bankách 2      90  

Krátkodobé cenné papíry a podíly         

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         

Časové rozlišení 81  81  0  0  

Náklady příštích období 81  81  0    

Komplexní náklady příštích období         

Příjmy příštích období         

          

Pasiva celkem 3 021  3 258  2 703  2 789  
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Vlastní kapitál -616  -638  1 286  1 274  

Základní kapitál 200  200  200  200  

Základní kapitál 200  200  200  200  

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly         

Změny základního kapitálu         

Kapitálové fondy 0  0  1 790  1 790  

Emisní ažio         

Ostatní kapitálové fondy   0  1 790  1 790  

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků         

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách         

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10  10  10  10  

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 10  10  10  10  

Statutární a ostatní fondy         

Výsledek hospodaření z minulých let -867  -825  -849  -713  

Nerozdělený zisk minulých let 90  132  132  268  

Neuhrazená ztráta minulých let -957  -957  -981  -981  

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 41  -23  135  -13  

Cizí zdroje 3 637  3 896  1 417  1 515  

Rezervy 0  0  0  0  

Rezervy podle zvláštních právních předpisů         

Rezerva na důchody a podobné závazky         

Rezervna na daň z příjmů         

Ostatní rezervy         

Dlouhodobé závazky 0  0  0  0  

Závazky z obchodních vztahů         

Závazky k ovládaným a řízeným osobám         

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem         
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení         

Dlouhodobé přijaté zálohy         

Vydané dluhopisy         

Dlouhodobé směnky k úhradě         

Dohadné účty pasivní         

Jiné závazky         

Odložený daňový závazek         

Krátkodobé závazky 3 480  3 491  691  881  

Závazky z obchodních vztahů 1 218  1 092  418  448  

Závazky k ovládaným a řízeným osobám         

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem         
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 1 797  1 797  57  267  

Závazky k zaměstnancům 410  497  86  85  

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 45  61  45  55  



Bc. Marek Švábík: Finanční analýza vybraného průmyslového podniku 

2018  59 

Stát - daňově závazky a dotace 10  44  12  26  

Krátkodobé přijaté zálohy     73  0  

Vydané dluhopisy         

Dohadné účty pasivní         

Jiné závazky         

Bankovní úvěry a výpomoci 157  405  726  634  

Bankovní úvěry dlouhodobé       464  

Krátkodobé bankovní úvěry 157  405  726  170  

Krátkodobé finanční výpomoci         

Časové rozlišení 0  0  0  0  

Výdaje příštích období         

Výnosy příštích období         

Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty firmy Geo Trade Silesia s.r.o. v letech 2013-2016 

Výkaz zisku a ztrát (hodnoty vedené v tis.) 

      2013 2014 2015 2016 

1 I Tržby za prodej zboží   1    5 

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 77        

3 + Obchodní marže -77  1  0  5  

4 II Výkony 
5 

330  
3 

583  
4 

169  
4 

352  

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 
5 

330  
3 

583  
4 

169  4352 

6 II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby         

7 II. 3 Aktivace         

8 B Výkonová spotřeba 
3 

305  
1 

928  
2 

565  
2 

831  

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 
1 

629  
1 

365  
1 

875  1900 

10 B. 2 Služby 
1 

676  563  690  931 

11 + Přidaná hodnota 
1 

948  
1 

656  
1 

604  
1 

526  

12 C Osobní náklady 
1 

751  
1 

548  
1 

300  
1 

105  

13 C. 1 Mzdové náklady 
1 

487  
1 

257  
1 

053  956 

14 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva         

15 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 261  288  245  147 

16 C. 4 Sociální náklady 3  3  2  2 

17 D Daně a poplatky 7  0  31  31 

18 E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku       309 

19 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3  0  0  6  

20 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3      6 

21 III. 2 Tržby z prodeje materiálu         

22 F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0  0  0  0  

23 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku         
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24 F.2 Prodaný materiál         

25 G Změna stavu rezerv a opravných položek         

26 IV. Ostatní provozní výnosy   1  34    

27 H Ostatní provozní náklady 80  80  95  19 

28 V. Převod provozních výnosů         

29 I. Převod provozních nákladů         

30 * Provozní výsledek hospodaření 113  29  212  68  

31 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů         

32 J. Prodané cenné papíry a vklady         

33 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  

34 
VII. 

1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině         

35 
VII. 

2 Výnosy z ostatních CP a vkladů         

36 
VII. 

3 Výnosy z ostatních finančních investic         

37 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku         

38 K. Náklady finančního majetku         

39 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů         

40 L. Náklady z přecenění CP a derivátů         

41 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti         

42 X. Výnosové úroky         

43 N. Nákladové úroky 38  35  25  17 

44 XI. Ostatní finanční výnosy       32  

45 O Ostatní finanční náklady 26  16  49  41 

46 XII. Převod finančních výnosů         

47 P. Převod finančních nákladů         

48 * Finanční výsledek hospodaření -64  -51  -74  -26  

49 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0  0  0  8  

50 Q1. splatná       8 

51 Q2. odložená         

52 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 49  -22  138  34  

53 XIII. Mimořádné výnosy         

54 R. Mimořádné náklady 7      48 

55 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  1  0  

56 S1. splatná     1    

57 S2. odložená         

58 * Mimořádný výsledek hospodaření -7  0  -1  -48  

59 T Převod podílu na HV společníkům         

60 *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 42  -22  137  -14  

61   Výsledek hospodaření před zdaněním 42  -22  138  -6  

 

 


