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Úvod 

 

Finan�ní analýza je používána v podniku k finan�nímu �ízení a rozhodování. Od 

finan�ního rozhodování se odvíjí celková majetková a finan�ní struktura podniku. Finan�ní 

analýzu v podniku provádí finan�ní manaže�i, kte�í mají p�ístup k veškerým dat�m a v�dí, jak 

spole�nost reáln� funguje. Než se manažer, analytik nebo banké� za�ne zabývat finan�ní 

analýzou konkrétn�ji, musí p�edem v�d�t jaké analytické metody a nástroje p�i zpracovávání 

informací použije. Aby mohl investor správn� porozum�t finan�nímu �ízení podniku, musí 

sám v�d�t, jaké analytické metody existují, kdy, jak a na co mohou být použity a také 

z jakých údaj� jsou �erpány informace. P�edevším manažerské a finan�ní ú�etnictví je 

základním zdrojem dat pro finan�ní analýzu.  

 

Každá informace v sob� skrývá ur�itý význam. K tomu, aby byl potenciál každého 

zdroje správn� využitý, je nutné její kvalitní zpracování. Prvotn� získané informace nám 

nemusejí podávat vždy skute�ný obraz o dané skute�nosti. Proto je velice d�ležité tato vstupní 

data neboli primární údaje upravit, odstranit zavád�jící a rušivé elementy, zpracovat  

a následn� správn� kvalitn� interpretovat.  

 

Tato bakalá�ská práce je zam��ena na finan�ní analýzu a její následnou praktickou 

aplikaci v podniku zabývající se mezinárodní a vnitrostátní spedicí. V neustále se rozvíjející 

tržní ekonomice nabývají ekonomické informace stále v�tšího významu. V p�ípad� 

nedostatku kvalitních informací není možné efektivn� �ídit podnik tak, aby toto �ízení vedlo 

k jeho rozvoji.  

 

Je d�ležité zd�raznit, že samotné vypo�ítání ukazatel� finan�ní analýzy nep�ináší 

�ešení problému v analyzovaném podniku. Pouze upozor�uje na možné potenciální problémy 

a rizika. 

 

 Cílem této bakalá�ské práce je teoretické definování finan�ní analýzy, praktická 

aplikace ve spole�nosti NH TRANS, SE a následné zhodnocení získaných výsledk� 

z hlediska stávající situace spole�nosti. Ze zjišt�ných ukazatel� analyzovat slabé stránky, 

které by mohly zp�sobit menší pop�ípad� v�tší problémy a naopak stanovit silné stránky,  
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o které by se spole�nost mohla v budoucnu opírat p�i své �innosti. Dalším cílem je prognóza 

budoucího vývoje finan�ního zdraví spole�nosti.  

 

P�i zpracování finan�ní analýzy budou použity informace z výro�ních zpráv 

spole�nosti, obchodního rejst�íku a ú�etní informace. Hlavním zdrojem informací je rozvaha 

spole�nosti, výkaz zisku a ztráty. 

 

Z d�vodu p�ehlednosti bude tato práce rozd�lena na �ty�i základní �ásti. Teoretická  

a metodologická �ást p�ibližující problematiku finan�ní analýzy, charakteristika podniku, 

praktická �ást zabývající se konkrétní analýzou finan�ního zdraví podniku a interpretace 

výsledk� a poznatk� vyplývající z provedené analýzy. 
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1 Teoretická a metodologická �ást 
 

 Finan�ní analýza je oblast, která p�edstavuje významnou sou�ást komplexu finan�ního 

�ízení podniku, nebo�  zajiš�uje  zp�tnou vazbu mezi p�edpokládaným efektem �ídících 

rozhodnutí a skute�ností.1 

 

 Kvalita rozhodování a �ízení podniku je závislá na dostupných informacích a jejich 

následném zpracování. Prost�ednictvím finan�ní analýzy se snažíme co nejp�esn�ji stanovit 

diagnózu finan�ního hospoda�ení a zhodnotit tak finan�ní pozici podniku.  

 

 Základním p�edpokladem získání kvalitních výsledk� je soustavné provád�ní finan�ní 

analýzy a komplexní vyjád�ení majetkové a finan�ní situace podniku. Na základ� finan�ní 

analýzy hodnotíme minulost, sou�asnost a  p�ijímáme vhodná �ešení a doporu�ení týkající se 

budoucího hospoda�ení podniku. Finan�ní analýza je založena p�edevším na pom�rových 

ukazatelích, ale je dopl�ována i ukazateli predikce �asové tísn�. Jde o p�edpov�� budoucího 

vývoje podniku pomocí Altmanova modelu. Cílem finan�ní analýzy je také identifikovat 

slabé stránky podniku, které mohou vést k závažným finan�ním problém�m. 

 

 Finan�n� zdravý podnik je schopen dosáhnout trvalého zhodnocení vloženého kapitálu 

s p�ihlédnutím k riziku, které je spojeno s p�íslušným druhem podnikání, velikosti podniku, 

postavením na trhu, kvalit� pracovní síly a mnoha dalších faktorech. Finan�ní zdraví podniku 

je vizitkou managementu a jeho pružnosti, p�edvídavosti a v neposlední �ad� také opatrnosti.  

 

 Pokud je likvidita podniku ohrožena, dochází k vážným problém�m v pen�žních 

tocích. Situace je ne�ešitelná bez v�tších zásah� do �innosti podniku a zp�sobu financování. 

Takto se m�že podnik dostat do finan�ní tísn�. Finan�ní tíse� m�že být zp�sobena také 

vlivem m�nících se podmínek na trhu.  

 

 Mezi uživatele informací získaných pomocí finan�ní analýzy pat�í externí i interní 

uživatelé.   

 

                                                
1 VALACH, J. a kol. Finan�ní �ízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X, s. 75. 
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 K externím uživatel�m finan�ní analýza pat�í: 

� konkurenti – porovnávají finan�ní informace podobných podniku s jejich 

výsledky hospoda�ení a dalšími ukazateli, které charakterizují postavení 

finan�ní postavení podniku, 

� investo�i – neboli akcioná�i poskytují podniku primární zdroj kapitálu, proto se 

zajímají o finan�ní informace z hlediska investi�ního, kdy se soust�e�ují 

p�edevším na  míru rizika a výnosu spojených s vloženým kapitálem, 

z hlediska kontrolního se zajímají o zp�sob �ízení manažer�, 

� banka a ostatní v��itelé požadují informace z finan�ní analýzy 

k vyhodnocování finan�ního stavu podniku, tyto informace slouží p�i 

rozhodování o poskytnutí úv�ru apod., 

� stát a jeho orgány soust�e�ují svou pozornost p�evážn� na správnost 

vykazovaných daní, informace slouží také ke statistickým ú�el�m a jsou 

d�ležité v p�ípad� rozd�lování dotací a jiných výpomocí apod., 

� obchodní partne�i – pro dodavatele jsou d�ležité informace týkající se 

likvidity, solventnosti a zadluženosti, odb�ratelé cht�jí mít jistotu, že v p�ípad� 

problém� dodavatele budou schopni dostát svým závazk�m. 

 

 K interním uživatel�m finan�ní analýzy pat�í:  

� manaže�i využívají informace finan�ní analýzy k operativnímu  

a strategickému finan�nímu �ízení podniku 

� zam�stnanci  mají prioritní zájem o finan�ní informace týkající se finan�ní  

a hospodá�ské stability, protože od prosperity se odvíjí sociální a mzdové 

možnosti podniku. 

 

1.1  Zdroje informací finan�ní analýzy 

 

 P�evážnou �ást informa�ních zdroj� pro finan�ní analýzu poskytuje finan�ní 

ú�etnictví, vnitropodnikové ú�etnictví a mimo jiné také ekonomické statistiky. Mezi st�žejní 

zdroje finan�ních informací pat�í rozvaha, výkaz zisku a ztráty, p�íloha a p�ehled o pen�žních 

tocích (cash flow).  

 

 Do ekonomické statistiky m�žeme zahrnout podnikové plány, podnikovou statistiku, 

rozbory budoucího vývoje techniky a technologie a cenové a nákladové kalkulace. Z hlediska 
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nekvantifikovaných informací m�žeme použít také komentá�e manažer�, zprávy vedoucích 

auditor� nebo nezávislé hodnocení a prognózy.  

 

 Ú�etnictví tvo�í základní datovou bázi podniku. Finan�ní ú�etní výkazy zachycují 

pohyb podnikových financí a majetku ve všech jejich formách a v každé životní fázi podniku. 

P�i zpracování finan�ní analýzy však musí být n�které údaje ve finan�ních výkazech ur�itým 

zp�sobem upraveny, protože neobsahují výhled do budoucnosti, ale poskytují momentální 

údaje.  Propojení jednotlivých oblastí v podniku znázor�uje obrázek 1.1. 

 

Obr. 1.1 Propojení mezi finan�ním managementem, finan�ním ú�etnictvím a nákladovým ú�etnictvím 

 
Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-7179-

802-9, s. 32. 

 

1.1.1 Rozvaha 

 

 Rozvaha je syntetický ú�etní výkaz, který zachycuje bilan�ní formou stav 

hospodá�ských prost�edk� podniku podle jednotlivých druh� a zdroje krytí t�chto prost�edk� 

k ur�itému datu. 2 

 

                                                
2 GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika.1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-86122-75-1, s. 343. 
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 Rozvaha zachycuje jednotlivé položky aktiv a pasiv. Tedy stav majetku v podniku   

a zdroj� jeho krytí. Sestavuje se k ur�itému datu, zpravidla k poslednímu dni ú�etního období 

a to v pen�žním vyjád�ení. Hodnotu majetku zachycujeme za b�žné a minulé období. B�žné 

období je vyjád�eno v položce „brutto“, která vyjad�uje prvotní ocen�ní. Položka „korekce“ je 

p�edstavována oprávkami a opravnými položkami a položka „netto“ zachycuje rozdíl mezi 

hodnotami ve sloupcích brutto a korekce. Tato hodnota je sou�asnou ú�etní hodnotou majetku 

podniku. Základní složky rozvahy zachycuje obrázek 1.2. 

 

Obr. 1.2 Rozvaha – p�t základních segment� 

 
Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-7179-

802-9, s. 37. 

 

 Struktura jednotlivých složek rozvahy je sou�ástí p�ílohy �. 1. 

 

1.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

 Výkaz zisku a ztráty zachycuje náklady a výnosy jednotlivých �inností podniku, které 

se podílely na tvorb� výsledku hospoda�ení. Zahrnuje pouze transakce, které se v�cn� i �asov� 

týkají daného ú�etního období. Podává informace o mimo�ádném zisku (ztrát�). Je povinnou 

sou�ástí ú�etní záv�rky.   

 

 Nákladové a výnosové položky se neopírají o skute�né hotovostní toky – p�íjmy  

a výdaje, a proto ani výsledný �istý zisk neodráží �istou skute�nou hotovost získanou 

hospoda�ením podniku.  
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 Výsledek hospoda�ení je rozd�len do n�kolika typ�: 

� provozní výsledek hospoda�ení, 

� finan�ní výsledek hospoda�ení, 

� výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost, 

� mimo�ádný výsledek hospoda�ení, 

� výsledek hospoda�ení za ú�etní období. 

 

 Nejv�tší význam z hlediska finan�ní analýzy p�i výpo�tu r�zných pom�rových 

ukazatel� je kladen na tržby, provozní hospodá�ský výsledek, nákladové úroky a hospodá�ský 

výsledek za b�žnou �innost a výsledek hospoda�ení za ú�etní období.  

 

 P�i výpo�tu finan�ní analýzy jsou rovn�ž d�ležité jednotlivé formy zisku. Mezi 

nejpoužívan�jší kategorie zisku pat�í: 

� �istý zisk neboli hospodá�ský výsledek za ú�etní období (EAT – Earnings 

after  Taxes) je zisk po zdan�ní, který je ur�ený k rozd�lení mezi držitele všech 

akcií, akcioná�e a podnik, 

� zisk p�ed zdan�ním (EBT – Earnings befor Taxes) p�edstavuje �istý zisk 

(EAT) zvýšený o da� z p�íjmu za mimo�ádnou �innost a da� z p�íjmu za 

b�žnou �innost, tento zisk se používá p�edevším p�i podnikovém srovnávání  

a p�i trendové  analýze, 

� zisk p�ed zdan�ním a úroky (EBIT – Earnings befor Interest and Taxes) 

p�edstavuje �istý zisk p�ed zdan�ním (EBT) zvýšený o nákladové úroky, 

� zisk p�ed zdan�ním, úroky a odpisy (EBITDA – Earnings befor Interest, 

Taxes, Depreciations and Amortization Charges) je zisk p�ed zdan�ním  

a úroky (EBIT) zvýšený o odpisy.  

 

 Jednotlivé formy zisku jsou znázorn�ny v p�íloze �. 2. 

 

1.1.3 P�íloha a p�ehled o pen�žních tocích  

 

 P�íloha svým obsahem charakterizuje a dopl�uje informace o podniku, používaných 

ú�etních metodách a zásadách, zp�sobu oce�ování, sestavování odpisových plán�, údaje 

k ú�etním výkaz�m a v neposlední �ad� také p�ehled o pen�žních tocích (CF). P�íloha je 

rovn�ž sou�ástí ú�etní záv�rky. 
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 P�ehled o pen�žních tocích (CF) dopl�uje rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Zachycuje 

informace o zm�n� stavu pen�žních prost�edk�, pen�žních ekvivalent� a o skladb� p�íjm�  

a výdaj�, které vedly ke zm�n�. Cash Flow zachycuje p�ír�stek a úbytek pen�žních 

prost�edk� v rámci hospodá�ské �innosti podniku za ur�ité období.  

  

 Koncepce výkazu cash flow je založena na p�íjmech a výdajích, resp. skute�ných 

hotovostních tocích. Vychází z �asového nesouladu hospodá�ských operací a jejich finan�ního 

zachycení, tj. z rozdíl� mezi náklady a výnosy na jedné stran� a výdaji a p�íjmy na stran� 

druhé.3 

 

 Podnik m�že vykazovat zisk v ú�etnictví, avšak stav pen�žních prost�edk� m�že být 

velice nízký. To m�že být d�sledkem �asového a obsahového nesouladu mezi výnosy  

a p�íjmy, náklady a výdaji,  ziskem a stavem pen�žních prost�edk�.  

 

 Pen�žní prost�edky a pen�žní ekvivalenty  p�edstavují peníze v pokladn� v�etn� cenin, 

peníze na ú�tu a peníze na cest�, za pen�žní ekvivalenty se považují nap�. termínované vklady 

s maximální výpov�dní lh�tou do t�í m�síc� a likvidní obchodovatelné cenné papíry.4 

 

 P�ehled o pen�žních tocích (CF) �leníme na tyto �ásti: 

� provozní �innost – zahrnuje rozdíl mezi p�íjmy a výdaji vzniklé v d�sledku 

b�žné �innosti podniku, odvozujeme ji úpravou údaj� založených na nákladech 

a výnosech, sou�ástí provozního CF je také CF ze samofinancování, 

� investi�ní �innost – zahrnuje p�edevším výdaje vzniklé po�ízením stálých 

aktiv a  p�íjmy z prodeje stálých aktiv , 

� finan�ní �innost – zahrnuje úbytky a p�ír�stky ve struktu�e vlastního  jm�ní  

a dlouhodobých závazk�. 

 

 Struktura jednotlivých CF podniku je znázorn�na v p�íloze �. 3.   

 

                                                
3-4 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-7179-802-9,  

s. 58. 
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 Výkaz CF poskytuje informace pro posouzení platební schopnosti podniku a likvidity. 

Existují dva zp�soby výpo�tu CF – p�ímá metoda, prost�ednictvím které sledujeme p�íjmy  

a výdaje podniku v daném období a nep�ímá metoda, ve které je zisk transformován do 

pohybu pen�žních prost�edk� a dále upravován o vzniklé pohyby v souvislosti se zm�nami 

majetku a kapitálu. V praxi je nejvíce používána práv� nep�ímá metoda. Zp�sob výpo�tu je 

sou�ástí p�ílohy �. 4. 

 

1.2  Metodické ukazatele finan�ní analýzy 

 

 V literatu�e se m�žeme setkat s rozd�lením metod finan�ní analýzy na dv� základní 

�ásti, a to na fundamentální analýzu a technickou analýzu.  

 

 Fundamentální finan�ní analýza se soust�e�uje na vyhodnocování spíše kvalitativních 

údaj� o podniku, p�i�emž základní metodou analýzy je odborný odhad založený na hlubokých 

empirických i teoretických  zkušenostech analytika.  Informace  kvantitativní povahy se do 

analýzy zahrnují, zpravidla se však nezpracovávají pomocí algoritmizovaného matematického 

aparátu.5 

 

 Technická finan�ní analýza je založena na zpracování ekonomických dat 

prost�ednictvím matematicko-statistických, matematických a jiných algoritmizovaných 

metod. Vzorce uvedené v metodické �ásti jsou �erpány z publikace uvedené v seznamu 

literatury pod �íslem 11. Výjimku tvo�í vzorec �íslo 13 a 24, tyto jsou �erpány z literatury 

uvedené pod �íslem 9. 

 

1.2.1 Analýza extenzivních ukazatel� 

 

Analýza extenzivních (absolutních) ukazatel� p�edstavuje ur�itou kvantitu, informuje 

o rozsahu a objemu. Pomocí této analýzy m�žeme hodnotit stavové ukazatele vycházející 

z ú�etních výkaz�. Prost�ednictvím t�chto údaj� provádíme taky horizontální a vertikální 

analýzu.  

 

                                                
5 MRKVI�KA, J. KOLÁ�, P. Finan�ní analýza. 2. p�ep. a dopl. vyd. Praha: Aspi, 2006. 228 s. ISBN  80-7357-

219-2, s. 44.  
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1.2.1.1 Horizontální analýza 

 

 Horizontální analýza (analýza trend�) porovnává zm�ny položek v jednotlivých 

výkazech v �asové posloupnosti. P�i porovnávání jednotlivých dat v �ádku zjiš	ujeme o kolik 

se absolutn� zm�nila konkrétní položka a její zm�nu v procentech. Tato analýza podává 

informace o pohybech v jednotlivých položkách ú�etních výkaz� a o intenzit� pohybu. P�i 

interpretaci výsledk� posuzujeme absolutní a procentní zm�ny sou�asn�.  

  

Absolutní zm�na =  ukazatel t – ukazatel t-1      (vzorec �. 1) 

 

Procentní zm�na =         (vzorec �. 2) 

  

Kde t = posuzovaný rok 

 

 Metoda horizontální analýzy se uplat�uje také p�i porovnávání mezi podniky, které 

p�sobí ve stejném odv�tví. Ale vzhledem k odlišnosti po�tu zam�stnanc�, velikosti majetku 

apod. se pro srovnání používá p�edevším procentní zm�na.  

 

1.2.1.2 Vertikální analýza 

 

 Vertikální nebo-li procentní analýza, která je v n�kterých literaturách uvedena pod 

pojmem strukturální analýza, pom��uje jednotlivé položky ú�etních výkaz� k jedné zvolené 

základn�. P�i analýze výkazu zisku a ztráty bude základna tvo�ena celkovými výnosy. Pokud 

provedeme rozbor rozvahy, budeme považovat za základ (100%) �ástku celkových aktiv pop�. 

pasiv.  

 

 Procentní analýza umož�uje porovnávání ú�etních výkaz� podniku v delším �asovém 

horizontu, ale také pro porovnání podniku mezi sebou. Nevýhodou této metody je, že ukazuje 

pouze zm�ny a nikoliv p�í�iny t�chto zm�n v jednotlivých letech.  

 

 

 

absolutní zm�na * 100 

ukazatel t-1 
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1.2.2 Analýza fond� finan�ních prost�edk� 

 

 Fondem finan�ních prost�edk� nebudeme uvažovat zdroje krytí aktiv, jak tomu je 

v ú�etnictví, ale máme tím namysli ukazatele rozdílu mezi ur�itými položkami aktiv a pasiv. 

Analýza fond� finan�ních prost�edk� je zam��ena p�edevším na �istý pracovní kapitál  

a ur�ení optimálního financování ob�žných aktiv.  

 

1.2.2.1 Analýza �istého pracovního kapitálu 

 

 Za �istý pracovní kapitál (�PK) považujeme volné pen�žní prost�edky, které 

z�stanou podniku k dispozici. Avšak tyto pen�žní prost�edky musí být o�išt�ny od úhrady 

krátkodobého cizího kapitálu.  

 

 �istý pracovní kapitál charakterizuje ob�žná aktiva o�išt�ná o ty závazky podniku, 

které bude nutno v nejbližší dob� uhradit a �ást ob�žných aktiv, která je financována 

dlouhodobými zdroji krytí – dlouhodobým kapitálem (dlouhodobé závazky, bankovní úv�ry  

a vlastní kapitál podniku).6 

 

Existují tyto zp�soby výpo�tu: 

�PK = Ob�žná aktiva – Krátkodobá pasiva      (vzorec �. 3) 

 

�PK = (Dlouhodobé závazky + Vlastní kapitál) – Stálá aktiva   (vzorec �. 4) 

 

�PK = Dlouhodobé zdroje – Stálá aktiva      (vzorec �. 5) 

 

 �ím je hodnota �istého pracovníku kapitálu vyšší, tím je vyšší schopnost podniku 

hradit své finan�ní závazky. V p�ípad� že je hodnota ukazatele záporná, jedná se o tzv. 

nekrytý kruh.  

 

                                                
6 MRKVI�KA, J. KOLÁ�, P. Finan�ní analýza. 2. p�ep. a dopl. vyd. Praha: Aspi, 2006. 228 s. ISBN  80-7357-

219-2, s. 60.  
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 Tento ukazatel je vyjád�en v absolutních hodnotách a je používán v kombinaci 

s likviditou. Jestliže je hodnota krátkodobých aktiv podniku vysoká, tím vyšší je také její 

likvidita. Na druhé stran� výnos z krátkodobých aktiv je minimální.  

 

1.2.2.2 Analýza �istých pen�žn� pohledávkových fond� 

 

 �isté pen�žn� pohledávkové fondy (�PPF) jsou ur�itým kompromisem mezi �istým 

pracovním kapitálem a  �istými pohotovými prost�edky. P�i výpo�tu dochází k vylou�ení 

zásob a nelikvidních pohledávek z ob�žných aktiv a ode�tení krátkodobých závazk�.  

 

�PPF = Ob�žná aktiva – Zásoby – Nelikvidní pohledávky – Krátkodobé závazky 

(vzorec �. 6) 

 

1.2.3 Analýza pom�rových ukazatel� 

 

 Analýza pom�rových ukazatel� pat�í k hlavním metodám finan�ní analýzy. Mezi 

finan�ními manažery je nejvíce používaná. Jednotlivé ukazatele pokrývají veškeré složky 

výkonnosti podniku. P�i zpracování této metody je d�ležité v�d�t, pro jaký okruh uživatel�  

bude finan�ní analýza použita a jaký je cíl analýzy. Z jednotlivých ukazatel� jsou vytvá�eny 

soustavy, a to bu� v paralelním nebo pyramidovém uspo�ádání. V paralelním uspo�ádání mají 

všechny ukazatele stejný význam. Hodnotí se jednotlivé ukazatele, které m��í ur�itou oblast 

finan�ní situace, nap�. likviditu, rentabilitu apod. Prost�ednictvím pyramidového uspo�ádání 

rozkládáme jednoho ukazatele. Vzniklá pyramida pak charakterizuje a objas�uje p�í�iny, 

které ovliv�ují vybraný vrcholový ukazatel. Nejznám�jší je Du Pont�v rozklad. Metoda 

pom�rových ukazatel� sestává z níže uvedených ukazatel�. 

 

1.2.3.1 Analýza ukazatel� likvidity 

 

 Likvidita je  vyjád�ením schopnosti podniku p�em�nit svá aktiva na pen�žní prost�edky 

a t�mi krýt v�as, v požadované podob� a na požadovaném míst� všechny splatné závazky.7 

                                                
7 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-7179-802-9, 

s. 88.  
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 Likvidnost znázor�uje míru p�em�ny majetku do pen�žní formy. Z hlediska 

likvidnosti rozd�lujeme majetek na t�i stupn�: 

1. stupe� likvidnosti zahrnuje peníze v hotovosti, na b�žném ú�tu, krátkodobé 

obchodovatelné cenné papíry apod., 

2. stupe� likvidnosti zahrnuje pohledávky, 

3. stupe� likvidnosti zahrnuje zásoby. 

 

 Solventnost charakterizuje schopnost podniku uhradit v každé dob� své platební 

povinnosti.  

 

 Ukazatel b�žné likvidity udává platební schopnost podniku v delším období. 

P�ijatelnou hodnotou jsou hodnoty v intervalu 1,5 – 2, 5. Jestliže je hodnota b�žné likvidity 

vyšší, znázor�uje to neefektivní využívání prost�edk�. B�žná likvidita reaguje citliv� na 

strukturu a oce�ování zásob a pohledávek.  Tento ukazatel �asto používají banky p�i 

rozhodování o možnosti poskytnout podniku krátkodobý úv�r.  

 

B�žná likvidita  =         (vzorec �. 7) 

 

 Ukazatel pohotové likvidity je o�išt�n od málo likvidní �ásti majetku, tedy zásob. 

Kone�ná hodnota by se m�la pohybovat v intervalu 1,1 – 1,5. Pokud jsou hodnoty ukazatel� 

p�íliš vysoké, tvo�í zna�ný objem ob�žných aktiv pen�žní prost�edky. Tyto však nep�inášejí 

tém�� žádný výnos.  

 

Pohotová likvidita =                    (vzorec �. 8) 

 

 Ukazatel pen�žní (hotovostní) likvidity je posledním a nejp�ísn�jším ukazatelem 

likvidity. V n�které literatu�e se m�žeme setkat s pojmem okamžitá likvidita. V rámci 

okamžité likvidity by se hodnota ukazatele m�l a pohybovat v intervalu 0,9 – 1,1.  

 

Pen�žní likvidita =                                (vzorec �. 9) 

 

Okamžitá likvidita =  
dluhy splatné okamžit�

prost�edky pen�žní
              (vzorec �. 10) 

       Ob�žná aktiva  

   Krátkodobá pasiva 

Finan�ní majetek + Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobá pasiva 

Finan�ní majetek    

Krátkodobá pasiva 
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1.2.3.2 Analýza ukazatel� finan�ní stability 

 

 Finan�ní stabilita (zadluženost) vyjad�uje skute�nost, že podnik používá k financování 

svých aktiv cizí zdroje. Používání cizích zdroj� ovliv�uje jak výnosnost kapitálu akcioná��, 

tak riziko podnikání.8  

 

 Hlavním d�vodem, pro� volí podniky p�i financování svých �inností cizí zdroje je 

jejich nižší cena oproti cen� vlastních zdroj�. V�tšina velkých podnik� financuje svá aktiva 

jak z vlastních tak z cizích zdroj�. Optimální struktura se v jednotlivých podnicích liší podle 

odv�tví a oboru podnikání.  

 

 Ukazatel v��itelského rizika udává míru zadluženosti podniku. Není možné p�esn� 

stanovit v jakém intervalu by se tato hodnota m�la pohybovat. Pokud budeme dodržovat 

„zlaté pravidlo“, m�la by hodnota být 50%. 9 

 

Ukazatel v��itelského rizika =         *100             (vzorec �. 11) 

 

 Koeficient samofinancování slouží jako dopl�kový ukazatel k p�edchozímu. Sou�et 

ukazatele v��itelského rizika a koeficientu samofinancování je roven 100%.  Tento koeficient  

udává, jaká �ást aktiv je financována kapitálem akcioná��.  

 

Koeficient samofinancování = 100*
aktiva Celková

VK
                    (vzorec �. 12) 

  

 Ukazatel finan�ní páky udává, �ím vyšší je podíl cizích zdroj� na celkovém 

financování, tím vyšší je i hodnota ukazatele. V praxi se tento ukazatel používá ve smyslu 

dlouhodobého financování.  

 

                                                
8 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-7179-802-9, 

s. 96.  
9 MRKVI�KA, J. KOLÁ�, P. Finan�ní analýza. 2. p�ep. a dopl. vyd. Praha: Aspi, 2006. 228 s. ISBN  80-7357-

219-2, s. 88. 

 

Cizí zdroje 

Celková aktiva 
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Finan�ní páka = 100*
VK
zdroje Cizí                 (vzorec �. 13) 

 

 Ukazatel úrokového krytí udává kolikrát vytvo�ený zisk p�evyšuje platby úrok�. �ím 

je hodnota ukazatele vyšší, tím je pokrytí úrok� ziskem bezproblémov�jší.  

 

Úrokové krytí = 
úroky Nákladové

EBIT                 (vzorec �. 14) 

 

1.2.3.3 Analýza ukazatel� aktivity 

 

 Ukazatele aktivity jsou d�ležitý p�i �ízení aktiv podniku. Udávají efektivnost 

využívání aktiv podnikem. Jestliže má podnik zbyte�n� hodn� aktiv, váží se v nich zbyte�né 

náklady v opa�ném p�ípad� p�ichází podnik o zisk. V praxi jde o ukazatele rychlost obratu a 

doba obratu. 

 

 Ukazatel obratu celkových aktiv udává kolikrát se celková aktiva obrátí za rok.  

 

Obrat celkových aktiv = 
Aktiva
Tržby

               (vzorec �. 15) 

 

 Ukazatel obratu stálých aktiv udává jak efektivn� podnik využívá budov, za�ízení, 

stroj�  a jiných stálých aktiv.   

 

Obrat stálých aktiv = 
aktiva Stálá

Tržby
                (vzorec �. 16) 

 

 Ukazatel doby obratu stálých aktiv  udává kolik dní jsou stálá aktiva vázána 

v podnikání do doby jejich spot�eby. Je d�ležité, aby doba obratu stálých aktiv byla co 

nejnižší a naopak po�et obrátek byl co nejvyšší. 

 

Doba obratu stálých aktiv  = 
360)(Tržby / 

aktiva Stálá
              (vzorec �. 17) 
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 Obrat pohledávek udává kolikrát se pohledávky p�em�ní do hotovosti. Žádoucí je, 

aby po�et obrátek byl co nejvyšší, protože v tom p�ípad� rychle získaná hotovost pro podnik 

znamená možnost dále nakupovat a investovat.  

 

Obrat pohledávek = 
Pohledávky

Tržby
               (vzorec �. 18) 

 

 Ukazatel doby obratu pohledávek udává kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve 

form� pohledávek. Tento ukazatel je d�ležitý p�i �ízení pohledávek a následnou kontrolou 

podnikové obchodn�-úv�rové politiky.  

 

Doba obratu pohledávek = 
360)(Tržby / 

Pohledávky
               (vzorec �. 19) 

 

 Ukazatel splatnosti krátkodobých závazk� se používá p�i �ízení závazk�. Spolu 

s ukazatelem doby obratu pohledávek by tyto ukazatele m�ly být v rovnováze.  

 

Doba obratu krátkodobých závazk� = 
360)(tržby / 
závazky krátkodobé

            (vzorec �. 20) 

 

1.2.3.4 Analýza ukazatel� rentability 

 

 Rentabilita je m��ítkem schopnosti podniku vytvá�et nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjád�ení míry zisku, která v tržní ekonomice 

slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu.10 

 

 Ukazatele rentability udávají, kolik K� zisku p�ipadá na 1 K� vložených prost�edk�. 

Ukazatele jsou také ozna�ovány jako ukazatele návratnosti nebo výnosnosti. Níže zmín�né 

ukazatele jsou v praxi nejvíce používané. 

 

                                                
10 VALACH, J. a kol. Finan�ní �ízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X, 

s. 78. 
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 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) pat�í mezi 

klí�ové ukazatele, na které se soust�e�ují p�edevším akcioná�i, investo�i a spole�níci. 

Vytvo�ený zisk  je posuzován jako výd�lek vlastního kapitálu a zhodnocení by m�lo pokrýt 

obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii. Pokud bude hodnota ROE dlouhodob� nižší 

nebo rovna výnosnosti cenných papír� garantovaných státem, podnik bude nejspíš odsouzen k 

zániku.  

 

ROE = 100*
VK
EAT

                  (vzorec �. 21) 

 

 Ukazatel rentability aktiv (ROA – Return on Assets) vyjad�uje celkovou 

efektivnost podniku. Pom��uje  zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do podniku 

bez ohledu na to, zda jde o vlastní nebo cizí kapitál. Ukazatel ROA se využívá ke zhodnocení 

výd�le�né schopnosti podniku.  

 

ROA = 100*
celkem Aktiva

EBIT
                      (vzorec �. 22) 

 

 Ukazatel rentability celkového vloženého jm�ní (ROI – Return on Investment) 

udává �istou rentabilitu firmy z pohledu vlastníka (akcioná�e) a sou�asn� podnikatele. 

 

ROI =  100*
celkem Aktiva

t)-(1*EBIT
                       (vzorec �. 23) 

 

Kde t = efektivní sazba dan� z p�íjmu 

 

 Ukazatel rentability tržeb (ROS – Return on Sales) se používá p�i jednoduchém 

porovnávání mezi podniky.  

 

ROS = 100*
Tržby
EAT

                  (vzorec �. 24) 
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 Ukazatel ziskového rozp�tí udává rozdíl mezi výnosy a náklady, vyjád�ený 

v procentech z tržeb. Používá se rovn�ž v mezipodnikovém srovnávání, ale vzhledem 

k metodám výpo�tu, musí být v porovnávaných podnicích zvolené stejné postupy výpo�tu. 

 

Ziskové rozp�tí po zdan�ní = 100*
tržby
EAT

               (vzorec �. 25) 

 

Ziskové rozp�tí p�ed zdan�ním = 100*
tržby
EBT

              (vzorec �. 26) 

 

Provozní ziskové rozp�tí po zdan�ní = 100*
tržby
EBIT

             (vzorec �. 27) 

 

1.3  Du Pont�v pyramidový rozklad ukazatel� 

 

 Pyramidové struktury pom�rových ukazatel� pat�í mezi oblíbené metody používané ve 

finan�ní analýze. Tento rozklad vychází z vrcholového ukazatele, který je dále rozd�len na 

další ukazatele tak, aby vznikla hierarchie ukazatel�. Mezi nejznám�jší a nejpoužívan�jší pat�í 

Du Pont diagram.  

 

 Du Pont�v rozklad vychází ze základní Du Pontovy rovnice: 

 

ROA = 
aktiva

zisk �istý
aktiva
tržby

tržby
zisk �istý

 ��                (vzorec �. 28) 

 

V praxi však v�tšina podniku používá cizí kapitál, proto byla základní rovnice rozší�ena: 

ROE = 
kapitál vlastní

aktiva
aktiva
tržby

tržby
zisk �istý

��                (vzorec �. 29) 

 

Grafické vyjád�ení analýzy ROA a ROE je uvedeno v p�íloze �. 5 a 6.  
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1.4 Bankrotní a bonitní modely 

 

 Správný finan�ní manažer musí um�t nejen posoudit minulost podniku, ale také 

p�edpov�d�t jeho budoucí vývoj. Prost�ednictvím bankrotních a bonitních model� má analytik 

možnost  zhodnotit budoucí vývoj podniku. Rozdíl mezi bankrotním a bonitním modelem 

spo�ívá v �erpání dat. U bankrotního modelu používáme skute�né údaje, naopak u bonitních 

model� vycházíme spíše z teoretických poznatk�.  

 

K bankrotním a bonitním model�m �adíme Altmanovo Z-skóre a Kralick�v Quicktest, 

které jsou sou�ástí p�ílohy �. 7 a 8. 
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2 Charakteristika spole�nosti 

2.1 Základní údaje spole�nosti 

� Obchodní jméno: NH – TRANS, SE 

� Datum vzniku: 31. 8. 1992 

� Právní forma:  Evropská spole�nost 

� Sídlo spole�nosti: Pod�bradova 28, 702 00 Ostrava 1 

� Základní kapitál: 50 000 000,-- K� 

� Identifika�ní �íslo: 476 79 115 

 

2.2 Historie spole�nosti 

 

 Spole�nost NH – TRANS, a. s. vznikla v roce 1992. P�edm�t podnikání spole�nosti 

sestává z t�chto �innosti: 

� vnitrostátní zasilatelství, 

� mezinárodní zasilatelství, 

� zprost�edkování obchodu, 

� jiná vedlejší �innost v doprav�, 

� koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej, 

� poradenská �innost krom� p�íloh zák. �. 455/1001 Sb., 

� zprost�edkování finan�ních služeb, 

� nákup, prodej a skladování paliv a maziv v�etn� jejich dovozu s výjimkou 

provozování �erpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv 

a maziv ve spot�ebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení, 

� pronájem a p�j�ování v�cí movitých.  

 

 Spole�nost NH – TRANS, SE je p�idruženým �lenem Mezinárodní federace 

zasilatelských svaz� FIATA, �lenem Svazu spedice a logistiky �eské republiky a �lenem 

Svazu dopravy �eské republiky.  

 

 Od roku 1997 je spole�nost držitelem certifikátu systému �ízení jakosti (QMS). Tento 

certifikát jí byl ud�len za kvalitn� poskytované služby obchodním partner�m. Od té doby byly 

provedeny již 3 recertifika�ní audity. V listopadu v roce 2006 došlo k poslední certifikaci dle 
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požadavk� normy ISO 9001:2000. Tato certifikace byla provedena spole�ností Bureau 

Veritas Certification Cezch Republic.  

 

 Rok 2006 byl rokem pozitivních zm�n ve vývoji hospoda�ení spole�nosti ve srovnání 

s minulým období. Došlo ke zm�n� v�tšinového akcioná�e, kterým se v dubnu 2006 stala 

spole�nost STRAIGHTED ENTERPIRSES PLC, ke zm�nám v managementu a statutárním 

orgánu spole�nosti. Za ú�elem zefektivn�ní a rozší�ení nabízených služeb došlo 

k reorganizaci obchodního úseku podle p�epravovaných komodit a druhu dopravy. Spole�nost 

tak pružn� reagovala na dynamicky se m�nící konkuren�ní prost�edí a stále rostoucí nároky 

zákazník�. Smyslem reorganizace bylo zajišt�ní komfortu pro zákazníky, individuální p�ístup 

a snadn�jší orientace v nabízených službách.  

 

 Úmluva o mezinárodní železni�ní p�eprav� COTIF 99, která vstoupila v platnost  

1. �ervence 2006 dává dopravním spole�nostem mnohem v�tší míru volnosti p�i vytvá�ení 

smluvních vztah� jak mezi železni�ními dopravci a jejich zákazníky, tak i mezi železni�ními 

dopravci navzájem. 

 

 B�hem své patnáctileté existence na trhu p�epravila p�es 100 miliónu tun zboží. 

V oblasti zasilatelství pat�í k významným tuzemským a zahrani�ním spole�nostem v Evrop�. 

Prost�ednictvím silni�ní, �í�ní, železni�ní a námo�ní dopravy nabízí spole�nost  p�epravu 

zboží všeho druhu do celého sv�ta.  

 

2.3 Sou�asnost spole�nosti 

 

 Úsp�šnost spole�nosti je založena na dlouholetých zkušenostech v oblasti p�epravy 

vstupních surovin a výrobk� pro hutní podniky na území Ostravska. Významným okruhem 

zákazník� jsou  podniky z oblasti strojírenského, automobilového a chemického pr�myslu. 

Podstatnou �ást p�epravovaného zboží tvo�í p�eprava hutních materiál� a železné rudy 

prost�ednictvím železni�ní dopravy. Sou�ástí p�epravy je komplexní servis v polských, 

slovinských, n�meckých a chorvatských p�ístavech, p�ekládkových terminálech 

širokorozchodných tratí, tratí normálního rozchodu a logistických centrech. T�žké  

a nadrozm�rné p�epravy zásilek po železnici jsou zajiš	ovány pomocí speciálního 

hlubinového vozu, který je sou�ástí vozového parku spole�nosti.  
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 Komplexnost poskytovaných služeb je garantována úzkou spoluprací s dce�inými 

spole�nostmi – Ostravská dopravní spole�nost, a. s. (ODOS), která  je vlastníkem vnitrostátní 

a mezinárodní licence k provozování drážní dopravy a disponuje  vlastním lokomotivním 

parkem, a NH – Roadtrans, s. r. o. provozující vlastní kamionové soupravy. Spole�nost má 

vlastní železni�ní vozový park a ve spolupráci s dce�inou spole�ností ODOS nabízí také 

služby soukromého železni�ního dopravce na vybrané projekty ve vnitrostátní a mezinárodní 

doprav�.  

 

 Spole�nost intenzivn� monitoruje zm�ny, které jsou vyvolané globaliza�ními trendy. 

V d�sledku t�chto trend� dochází k vytvá�ení nadnárodních ocelá�ských spole�ností, které 

kladou velký d�raz na hledání nových synergií v rámci holding�. Tyto spole�nosti se zam��ují 

p�edevším na oblasti nákupu, výroby a vývoje a zefektiv�ování technologických proces� na 

všech úrovních.    

 

 Rostoucí náro�nost požadavk� ze strany zákazník� sebou p�ináší zvyšující se nároky 

na poskytovatele logistických a p�epravních služeb. Prost�ednictvím výborné znalosti 

oborového prost�edí, která zahrnuje mimo jiné perfektní znalost technologie ložení, mezní 

kapacity nakládacích a vykládacích míst, �asových a dodacích podmínek, kvalitativních 

požadavk� a monitoring, vytvá�í spole�nost individuální a proaktivní p�ístup ke svým 

zákazník�m bez ohledu na objem �i povahu zásilky ur�ené k p�eprav�.  

 

 Na základ� posilování partnerství s národními dopravci a hledáním nových spole�ných 

forem spolupráce se spole�nost snaží rozvíjet z pohledu spektra nabízených služeb  

a konkurenceschopnosti.  

 

 31. �ervence 2007  došlo ke zm�n� právní formy spole�nosti z akciové na evropskou 

spole�nost.  
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3 Praktická �ást 

 

V rámci praktické �ásti této bakalá�ské práce bude provedena analýza ú�etních 

výkaz�, p�i které se vychází z údaj� rozvahy, VZZ, CF za 4 po sob� jdoucí ú�etní období, a to 

roky 2003 – 2006. Tyto výkazy jsou sou�ástí p�ílohy �. 9, 10 a 11. 

 

3.1 Analýza rozvahy 

 

P�i hodnocení rozvahy byla provedena horizontální a vertikální analýza. P�i 

horizontální analýze byly analyzovány absolutní zm�ny mezi jednotlivými roky  

2004 – 2003, 2005 – 2004 a 2006 – 2005.  Sou�asn� byla vypo�tena procentní zm�na mezi 

jednotlivými roky. 

 

Pro pot�eby vertikální analýzy byly spo�teny procentní podíly jednotlivých položek na 

celkové sum� aktiv a pasiv. Data jsou spo�tena op�t za všechna sledovaná období.  

 

3.1.1 Horizontální analýza rozvahy 
 

Tab. 3.1 Zkrácená horizontální analýza aktiv v jednotlivých letech  

2004/2003 2005/2004 2006/2005 
AKTIVA absolutní 

zm�na v 
% 

relativní 
zm�na v 
tis. K� 

absolutní 
zm�na v 

% 

relativní 
zm�na v 
tis. K� 

absolutní 
zm�na v 

% 

relativní 
zm�na v 
tis. K� 

AKTIVA CELKEM                      -155 883 -16% -35 892 -5% -39 219 -5% 

Dlouhodobý majetek    -134 841 -57% 26 311 26% -33 608 -27% 

Dlouhodobý nehmotný majetek     -221 -86% 52 141% 6 7% 

Dlouhodobý hmotný majetek      -136 113 -60% 24 317 27% -43 529 -38% 

Dlouhodobý finan�ní majetek   1 493 19% 1 942 21% 9 915 89% 

Ob�žná aktiva                   -20 465 -3% -61 523 -9% -6 180 -1% 

Zásoby                         -2 342 -89% 925 328% -385 -32% 

Dlouhodobé pohledávky                 44 1% -652 -18% 60 849 2090% 

Krátkodobé pohledávky                -149 156 -23% 31 851 6% -50 443 -10% 

Finan�ní majetek         130 989 211% -93 647 -49% -16 201 -16% 

�asové rozlišení              -577 -30% -680 -50% 569 84% 

 

 Z tabulky vyplývá, že od roku 2004 dochází k mírnému snižování celkových aktiv. 

K nejvýrazn�jšímu poklesu o 16 % došlo v roce 2004. V nadcházejících letech byl pokles jen 

o 5 %.  Dlouhodobý majetek v roce 2004 zaznamenal pokles o 57 %, avšak v roce 2005 byl 

zaznamenám výrazný nár�st na 26 %, což bylo vyvoláno zejména zvýšením movitých v�cí  

a v oblasti finan�ního majetku zvýšením podíl� v ovládaných a �ízených osobách. Následující 
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Vývoj aktiv v jednotl ivých le tech
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rok došlo op�t k poklesu dlouhodobého majetku o 27 %. Ob�žná aktiva zaznamenala nejv�tší 

pokles v roce 2005  oproti roku 2004 o 9 %. Tato zm�na byla vyvolána p�edevším snížením 

krátkodobého finan�ního majetku. V roce 2006 došlo ke zvýšení dlouhodobých pohledávek, 

což m�lo za následek postupný nár�st ob�žných aktiv. V rámci �asového rozlišení byl nejv�tší 

pokles zaznamenám v roce 2005 o 50% kdy došlo ke snížení náklad� p�íštích období. Naopak 

v roce 2006 došlo k nár�stu o 84 %, ten byl zp�soben nár�stem t�chto náklad�.  

 

Graf 3.1 Vývoj aktiv  

Z grafu je patrný vývojový 

trend snižování jednotlivých 

složek aktiv ve sledovaných 

obdobích. Kdy k nejv�tším 

zm�nám došlo p�evážn� v roce 

2005. 

 

 

Tab. 3.2  Zkrácená horizontální analýza pasiv v jednotlivých letech  

2004/2003 2005/2004 2006/2005 
PASIVA absolutní 

zm�na v 
% 

relativní 
zm�na v 
tis. K� 

absolutní 
zm�na v 

% 

relativní 
zm�na v 
tis. K� 

absolutní 
zm�na v 

% 

relativní 
zm�na v 
tis. K� 

PASIVA CELKEM                   -155 883 -16% -35 892 -5% -39 219 -5% 

Vlastní kapitál    -105 891 -29% 103 287 41% 79 148 22% 

Základní kapitál                    0 0% 0 0% 0 0% 

Fondy                         2 727 -124% -1 0% -21 -4% 

HV minulých období     -121 607 -50% 72 563 59% 102 107 52% 

HV b�žného ú�etního období   8 022 12% 26 906 -199% -24 119 -23% 

Cizí zdroje                      -42 719 -8% -151 763 -29% -100 671 -27% 

Rezervy                             0 0% 2 675 0% 11 867 444% 

Dlouhodobé závazky                -81 -100% 2 273 0% 600 26% 

Krátkodobé závazky             -38 189 -7% -104 711 -22% -113 138 -31% 

Bankovní úv�ry dlouhodobé   0 0% 0 0% 0 0% 

Kr. ban. úv�ry a fin. výpomoci  -4 449 -8% -52 000 -100% 0 0% 
�asové rozlišení                     -7 273 -34% 12 584 89,83% -17 696 -67% 
 

Pasiva zaznamenávají stejný pokles jako aktiva. K nejv�tšímu poklesu došlo  

u vlastního kapitálu v roce 2004, a to o 29 %, což bylo vyvoláno p�edevším poklesem 

kapitálových fond� a výsledku hospoda�ení minulých let. Naopak v roce 2005 došlo k nár�stu 

vlastního kapitálu vlivem zvýšení rezervního a ostatních fond� a výsledku hospoda�ení 

minulých let, rok 2006 se vyvíjí obdobným tempem jako rok 2005. Cizí zdroje mají klesající 

charakter. K nejv�tšímu poklesu došlo v roce 2005, ten byl zp�soben poklesem krátkodobých 
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Vývoj pasiv v jednotlivých le tech
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závazk� a krátkodobých bankovních úv�r� a finan�ní výpomoci. �asové rozlišení má nejv�tší 

nár�st v roce 2005, a to p�edevším vlivem zvýšení výnos� p�íštích období a výdaj� p�íštích 

období.  

 

Graf 3.2 Vývoj pasiv  

Z grafu vyplývá kolísající 

trend jednotlivých složek 

pasiv ve sledovaných 

obdobích. Kdy k nejv�tším 

zm�nám došlo p�evážn� v roce 

2005, a to k výraznému 

poklesu ve vlastním kapitálu a 

�asovém rozlišení.  

 

3.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

 

Tab. 3.3 Zkrácená vertikální analýza aktiv v procentech 

AKTIVA 2003 2004 2005 2006 
AKTIVA CELKEM                      100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek    24,73% 12,61% 16,67% 12,91% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 

Dlouhodobý hmotný majetek      23,90% 11,45% 15,20% 9,97% 

Dlouhodobý finan�ní majetek   0,81% 1,15% 1,47% 2,92% 

Ob�žná aktiva                   75,07% 87,22% 83,24% 86,92% 

Zásoby                         0,28% 0,04% 0,16% 0,11% 

Dlouhodobé pohledávky           0,37% 0,45% 0,38% 8,87% 

Krátkodobé pohledávky                67,89% 62,43% 69,59% 66,37% 

Finan�ní majetek         6,53% 24,31% 13,11% 11,57% 

�asové rozlišení              0,20% 0,17% 0,09% 0,17% 

 

 Nejv�tší podíl jednotlivých položek na celkových aktivech je zaznamenám v roce 

2004 u ob�žných aktiv, které jsou oproti roku 2003 vyšší zejména vlivem zvýšení 

krátkodobých pohledávek a krátkodobého finan�ního majetku v podniku, konkrétn� zvýšením 

stavu na bankovním ú�tu. Naopak nejnižší je podíl dlouhodobého majetku v roce 2004. Ten 

byl zap�í�in�n snížením po�tu staveb a samostatných movitých v�cí a soubor� movitých v�cí.  

 

 

 

 



  28 
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Graf 3.3  Struktura aktiv 

Graf znázor�uje v�tšinový 

podíl ob�žných aktiv na 

celkovém majetku podniku. 

Tento trend je kolísající a je 

ovliv�ován p�edevším 

pohledávkami z obchodních 

vztah�.  

 

 

Graf 3.4 Struktura dlouhodobého majetku  

Graf zaznamenává postupné 

zvyšování krátkodobého 

finan�ního majetku na úkor 

dlouhodobého hmotného 

majetku. Tento trend je 

zp�soben p�edevším 

zvyšováním podíl� 

v ovládaných a �ízených 

osobách. Pokles dlouhodobého hmotného majetku je dán snižováním movitých v�cí a souboru 

movitých v�cí. Pro podnik je pozitivní vývoj vázat majetek ve více formách, než jen ve 

hmotném majetku.  

 

Graf 3.5 Struktura ob�žných aktiv 

Podstatnou �ást ob�žných 

aktiv tvo�ily v jednotlivých 

letech krátkodobé pohledávky. 

Jejich hodnoty zaznamenaly 

jen mírné výkyvy, avšak 

v roce 2006 došlo 

k výraznému nár�stu 

dlouhodobých pohledávek p�edevším za ovládanými a �ízenými osobami. Pro podnik bude 

d�ležitá úhrada pohledávek ve stanoveném termínu, která by zvýšila hodnotu finan�ního 

majetku.  
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Struktura ciz ích zdroj�  v jednotlivých le tech v procentech
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Tab. 3.4 Zkrácená vertikální analýza pasiv v procentech 

PASIVA  2003 2004 2005 2006 
PASIVA CELKEM                   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál    37,98% 32,10% 47,24% 60,83% 
Základní kapitál                    5,26% 6,30% 6,59% 6,95% 
Fondy                         -0,23% 0,07% 0,07% 0,07% 
HV minulých období     25,75% 15,49% 25,80% 41,40% 
HV b�žného ú�etního období   7,20% 9,62% 13,62% 11,01% 
Cizí zdroje                      59,78% 66,13% 49,25% 37,94% 
Rezervy                             0,00% 0,00% 0,35% 2,02% 
Dlouhodobé závazky                0,01% 0,00% 0,30% 0,40% 
Krátkodobé závazky             53,83% 59,59% 48,60% 35,52% 
Bankovní úv�ry dlouhodobé   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Kr. ban. úv�ry a fin. výpomoci  5,94% 6,55% 0,00% 0,00% 
�asové rozlišení                     2,24% 1,76% 3,51% 1,24% 
 

 Na první pohled je z�ejmé, že se podnik snaží minimalizovat cizí zdroje a používat 

zdroje vlastní. Kdy v letech 2003 a 2004 používání cizích zdroj� tvo�ilo tém�� více než  

50 % celkových pasiv. Avšak v následujících dvou letech došlo k výraznému poklesu cizích 

zdroj� vlivem snížení krátkodobých závazk� spole�nosti. Vlastní kapitál tvo�il v roce 2006 

podstatnou �ást celkových pasiv. Tento vývoj byl zp�soben výrazným zvyšováním výsledku 

hospoda�ení minulých let, rezervního fondu a ostatních fond�.  

 

Graf 3.6 Struktura pasiv 

Jak vyplývá z grafu, 

nejvyvážen�jší pom�r mezi 

vlastní a cizím kapitálem byl 

v roce 2005. Následující rok 

došlo ke snížení cizích zdroj� 

z výše zmín�ných d�vod�. 

 

 

Graf 3.7 Struktura cizího kapitálu 

Nejvyšší podíl na celkových 

pasivech mají krátkodobé 

závazky, které jsou 

z podstatné �ásti tvo�eny 

závazky z obchodních vztah�.  
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Pokud porovnáme v roce 2006 procentuální pom�r mezi krátkodobými pohledávkami 

(66,37% z celkových aktiv) a krátkodobými závazky (35,52% z celkových pasiv), 

p�evyšovaly pohledávky tém�� 2x nad závazky. Což je pro podnik pozitivní z hlediska odbytu 

a finan�ní prost�edk�.  

 

3.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Sou�asn� s rozborem rozvahy byla provedena horizontální a vertikální analýza VZZ 

v jednotlivých letech. Pro horizontální analýzu byly po�ítány zm�ny, ke kterým došlo 

v pr�b�hu analyzovaných období u jednotlivých položek. V rámci vertikální analýzy byly 

zkoumány zm�ny ve struktu�e výnos� a náklad� vzhledem k celkovým výkon�m. 

 

3.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

 V rámci horizontální analýzy VZZ byly zkoumány p�edevším zm�ny v tržbách a 

výkonech, p�idané hodnot�, nákladech a výkonové spot�eb� a jednotlivých výsledk� 

hospoda�ení. 

 

V roce 2004 došlo v podniku k prodeji v�tší �ásti dlouhodobého majetku podniku, což 

m�lo za následek výrazné zvýšení tržeb z prodeje dlouhodobého. majetku a materiálu. 

K podstatným zm�nám došlo v roce 2005, kdy celkové výkony vlivem snížení tržeb za vlastní 

výrobky a služby klesly o 14,66%. Vlivem  výrazn�jšího poklesu výkon� (zejména tržeb) 

oproti poklesu výkonové spot�eby, byla v roce 2005 p�idaná hodnota podniku z posuzovaných 

let nejnižší. Kolísající vývoj výsledku hospoda�ení v jednotlivých letech je zp�soben výše 

zmín�nými zm�nami v rámci provozní oblasti a výrazným kolísáním tržeb z prodeje cenných 

papír� a podíl�, což m�lo za následek záporné hodnoty finan�ního výsledku hospoda�ení od 

roku 2004. Zm�ny  jednotlivých položek ve výkazu zisku a ztráty v analyzovaných letech 

jsou zachyceny v tabulce 3.5. 
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Vývoj z isku v jednotlivých obdobích 
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Tab. 3.5 Zkrácená horizontální analýza VZZ v jednotlivých letech  

2004/2003 2005/2004 2006/2005 
Zkrácená horizontální analýza VZZ absolutní 

zm�na v 
% 

relativní 
zm�na v 
tis. K� 

absolutní 
zm�na v 

% 

relativní 
zm�na v 
tis. K� 

absolutní 
zm�na v 

% 

relativní 
zm�na v 
tis. K� 

I. Tržby za prodej zboží -216 397 -80,31% -45 458 -85,66% -7 475 -98,26% 
A.  Náklady vynaložené na prodané zboží -216 120 -81,52% -42 819 -87,41% -5 949 -96,47% 
II.  Výkony -175 318 -5,88% -411 384 -14,66% 280 976 11,73% 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb -175 088 -5,87% -411 346 -14,66% 280 976 11,73% 
B.  Výkonová spot�eba -204 548 -7,38% -365 597 -14,24% 268 262 12,19% 
 +  P�idaná hodnota  28 953 13,50% -48 426 -19,89% 11 189 5,74% 
C. Osobní náklady  -9 311 -19,85% 1 299 3,46% 9 720 25,00% 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 635 38,56% -13 685 -57,39% 2 046 20,14% 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                             92 106 2156,54% -87 926 -91,23% 63 643 753,08% 
G. Zm�na stavu rezerv a opr. pol.v prov. oblasti  -6 644 -25,34% -43 101 -220,15% -11 763 50,01% 
IV.  Ostatní provozní výnosy -264 828 -84,90% -28 575 -60,65% -17 128 -92,38% 
H. Ostatní provozní náklady -248 682 -81,77% -11 019 -19,88% 19 268 43,38% 
  Provozní výsledek hospoda�ení 21 121 16,55% -4 675 -3,14% -20 873 -14,49% 
VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 73 831 0,00% -73 811 -99,97% -20 -100,00% 
J. Prodané cenné papíry a podíly 81 194 0,00% -81 174 -99,98% -20 -100,00% 
X. Výnosové úroky 1 831 223,02% 839 31,64% -1 717 -49,18% 
N. Nákladové úroky 601 80,03% -839 -62,06% -186 -36,26% 
XI. Ostatní finan�ní výnosy -1 299 -2,55% 10 725 21,58% -25 944 -42,93% 
O. Ostatní finan�ní náklady -300 -0,40% -7 821 -10,51% -19 090 -28,68% 
XII. P�evod finan�ních výnos� 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  Finan�ní výsledek hospoda�ení -56 669 -240,43% 28 378 -85,74% -6 606 139,93% 
Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost   3 570 10,01% -3 203 -8,17% -3 270 -9,08% 

** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                      8 022 11,73% 26 906 35,23% -24 209 -23,44% 
XIII. Mimo�ádné výnosy 0 0,00% 0 0,00% 1 676 0,00% 
  Mimo�ádné náklady 0 0,00% 0 0,00% 1 586 0,00% 
S.  Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  Mimo�ádný výsledek hospoda�ení  0 0,00% 0 0,00% 90 0,00% 
*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) 8 022 11,73% 26 906 35,23% -24 119 -23,35% 
*** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 11 592 11,14% 23 793 20,58% -27 479 -19,71% 
  EBIT (VH za ú�etní období + nákladové  úroky + da�) 12 193 11,64% 22 864 19,55% -27 575 -19,72% 
 

Graf 3.8 Vývoj zisku  

Až do roku 2005 dochází k r�stu 

hospodá�ského výsledku z b�žné 

�innosti a sou�asn� také 

hospodá�ského výsledku za ú�etní 

období o 35,2 %. Tento trend byl 

zp�soben podstatným snížením 

náklad� na prodané zboží, rezerv  

a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad� p�íštích období a nákladových 

úrok�. 
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Vývoj p�idané  hodnoty v jednotlivých le tech v procentech
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Graf 3.9 Vývoj p�idané hodnoty 

V grafu je znázorn�n výrazný 

pokles p�idané hodnoty v roce 

2005. Ten je zp�soben 

výrazn�jším poklesem výkonu 

oproti poklesu výkonové 

spot�eby.  

 

 
3.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Základnou vertikální analýzy jsou výkony, ke které jsou pom��ovány jednotlivé 

položky z VZZ. To umož�uje zjistit jak se v jednotlivých letech m�nil pom�r p�edevším tržeb 

za prodej zboží, náklad� na prodej zboží a výkonové spot�eby na celkových výkonech. 

 

Tab. 3.6 Zkrácená vertikální analýza VZZ v procentech 

  Zkrácená vertikální analýza VZZ 2003 2004 2005 2006 
I. Tržby za prodej zboží 9,04% 1,89% 0,32% 0,00% 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 8,89% 1,75% 0,26% 0,01% 

II.  Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 

B.  Výkonová spot�eba 92,95% 91,47% 91,92% 92,29% 

 +  P�idaná hodnota  7,19% 8,68% 8,14% 7,71% 

C. Osobní náklady  1,57% 1,34% 1,62% 1,82% 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,58% 0,85% 0,42% 0,46% 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                              0,14% 3,43% 0,35% 2,69% 

G. Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  0,88% 0,70% -0,98% -1,32% 

IV.  Ostatní provozní výnosy 10,46% 1,68% 0,77% 0,05% 

H. Ostatní provozní náklady 10,20% 1,98% 1,85% 2,38% 

  Provozní výsledek hospoda�ení 4,28% 5,30% 6,01% 4,60% 

VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 0,00% 2,63% 0,00% 0,00% 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00% 2,89% 0,00% 0,00% 

X. Výnosové úroky 0,03% 0,09% 0,15% 0,07% 

N. Nákladové úroky 0,03% 0,05% 0,02% 0,01% 

XI. Ostatní finan�ní výnosy 1,71% 1,77% 2,52% 1,29% 

O. Ostatní finan�ní náklady 2,51% 2,65% 2,78% 1,77% 

XII. P�evod finan�ních výnos� 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Finan�ní výsledek hospoda�ení 0,79% -1,18% -0,20% -0,42% 

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost   1,20% 1,40% 1,50% 1,22% 

** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                      2,29% 2,72% 4,31% 2,96% 

XIII. Mimo�ádné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 

  Mimo�ádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 

S.  Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Mimo�ádný výsledek hospoda�ení  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) 2,29% 2,72% 4,31% 2,96% 

*** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 3,49% 4,12% 5,82% 4,18% 

  EBIT (VH za ú�etní období + nákladové úroky + da�) 3,51% 4,17% 5,84% 4,20% 
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Struktura náklad�  vzhledem k ce lkovým výkon�m v 
jednotl ivých le tech v procentech
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 Z hlediska výnos� nejv�tší podíl na celkových výkonech mají logicky tržby za prodej 

vlastních výrobk� a služeb. Kdy v letech 2004 až 2006 jde o 100%. Z hlediska p�idané 

hodnoty se podíl v jednotlivých letech pohybuje p�ibližn� kolem  7% až 8%. Nejvyšší byla 

p�idaná hodnota v roce 2004. �inila 8,68% z celkových výkon�. Tento stav byl zp�soben 

výrazn�jším snížením výkonové spot�eby oproti snížení výkon�. Výkonová spot�eba má 

kolísající tendenci vývoje, která je zp�sobena v�tší zm�nou výkon� v jednotlivých letech.  

 

Graf 3.10 Struktura náklad�  

Náklady jsou tvo�eny 

z podstatné �ásti výkonovou 

spot�ebou, konkrétn� 

službami a spot�ebou 

materiálu a energie.  

 

 

 

Graf 3.11 Struktura výsledk� hospoda�ení  

Provozní výsledek 

hospoda�ení byl vzhledem 

k celkovým výkon�m 

nejvyšší v roce 2005, naopak 

nejnižší v roce 2004. 

V tomtéž roce byla 

zaznamenána ztráta  

u výsledku hospoda�ení z finan�ní oblasti. Ztráta byla zap�í�in�na p�edevším vysokými 

nákladovými úroky a vysokými ostatními finan�ními náklady.  

 

3.3 Analýza výkazu Cash flow 

 

Pro ú�ely této bakalá�ské práce byla provedena analýza cash flow nep�ímou metodou. 

Kde je zisk transformován do pohybu pen�žních prost�edk� a následn� upravován o zm�ny 

v majetku a kapitálu. 
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Tab. 3.7 Zjednodušený výkaz cash flow v tisících K� 

Cash flow 2004 2005 2006 
�istý zisk 76 382 103 288 79 169 
 + odpisy 23 844 10 159 12 205 
 + p�ír�stek rezerv 0 2 675 11 867 
 + p�ír�stek ostatních pasiv -7 273 12 584 -17 696 
 - p�ír�stek ostatních aktiv -577 -680 569 
CF ze samofinancování 93 530 129 386 84 976 
 - p�ír�stek krátkodobých pohledávek -149 156 31 851 -50 443 
 - p�ír�stek dlouhodobých pohledávek 44 -652 60 849 
 - p�ír�stek nakoupených krátkodobých CP 203 -325 0 
 - p�ír�stek zásob -2 342 925 -385 
 + p�ír�stek krátkodobých závazk� -38 189 -104 711 -113 138 
CF z provozní �innosti 113 062 -136 510 -123 159 
 - p�ír�stek DHM -136 113 24 317 -43 529 
 - p�ír�stek DNM -221 52 6 
 - p�ír�stek DFM  1 493 1 942 9 915 
 + úbytek krátkodobých akcií  a dluhopis� 0 0 0 
CF z investi�ní �innosti 134 841 -26 311 33 608 
 + p�ír�stek dlouhodobých závazk� -81 2 273 600 
 + p�ír�stek VK z titulu emise akcií 0 0 0 
 - výplata dividend  0 0 0 
CF z finan�ní �innosti -81 2 273 600 
CF celkem 341 352 -31 162 -3 975 
  

 V roce 2004 byl cash flow kladný a tudíž došlo k navýšení finan�ního majetku 

podniku. V následujících dvou letech dochází k výraznému poklesu a hodnoty jsou záporné. 

V roce 2005 je hodnota cash flow nejnižší (-31 162). Tento prudký pokles byl vyvolán 

p�edevším kladným p�ír�stkem krátkodobých závazk�. V roce 2006 byla hodnota cash flow 

po�ád v záporných hodnotách (- 3975), avšak oproti roku 2005 dochází k r�stu. Nejv�tší vliv 

na tento stav m�l záporný p�ír�stek krátkodobých pohledávek a kladný p�ír�stek 

krátkodobých závazk�.  

 

3.4 Analýza fond� finan�ní prost�edk� 

 

Podstatou analýzy fond� finan�ní prost�edk� je zjistit optimální financování ob�žných 

aktiv a ur�ení �istého pracovního kapitálu.  

 

Z tabulky 3.8 vyplývá že hodnota �istého pracovního kapitálu má v jednotlivých 

letech vzr�stající tendenci, což je pro podnik prosp�šné. Podstatou však není maximalizovat 

tuto hodnotu, ale optimalizovat ji. Postupný nár�st je dán p�edevším minimalizací 

krátkodobých úv�r�, poklesem krátkodobých závazk� a naopak nár�stem pohledávek. 
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Vývoj �istého pracovního kapitálu v jednotlivých letech v 
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Tab. 3. 8 �istý pracovní kapitál v jednotlivých letech v tisících K� 

�istý pracovní kapitál 2003 2004 2005 2006 
Ob�žná aktiva celkem 713 187 692 722 631 199 625 019 
Zásoby                                  2 624 282 1 207 822 
Pohledávky 648 518 499 406 530 605 541 011 
Finan�ní majetek 62 045 193 034 99 387 83 186 
Krátkodobé závazky celkem 567 873 525 235 368 524 255 386 
Krátkodobé závazky 511 424 473 235 368 524 255 386 
Krátkodobé úv�ry 56 449 52 000 0 0 
�PK 145 314 167 487 262 675 369 633 
 

Graf 3.12  Vývoj �istého pracovního kapitálu  

Od roku 2004 byl tém�� 

konstantní nár�st �istého 

pracovního kapitálu. Tento 

vývoj má pro podnik pozitivní 

vliv, protože charakterizuje 

dostate�nou likvidnost podniku, 

tedy schopnost hradit své 

finan�ní závazky.  

 

Tab. 3. 9 �istý pen�žn� pohledávkový fond v jednotlivých letech v tisících K� 

�istý pen�žn� pohledávkový fond 2003 2004 2005 2006 
Ob�žná aktiva  713 187 692 722 631 199 625 019 
Zásoby                                  2 624 282 1 207 822 
Nelikvidní pohledávky 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky 511 424 473 235 368 524 255 386 
�PPF 199 139 219 205 261 468 368 811 
 

Graf 3.13 Vývoj pen�žn� pohledávkových fond�  

�istý pen�žn� pohledávkový fond 

má tém�� shodné tempo r�stu jako 

�istý pracovní kapitál. Tento 

zp�sob výpo�tu je uplat�ován 

zejména p�i zjišt�ní likvidity 

podniku. Pro podnik má tento 

vývoj op�t pozitivní charakter. 

Podnik by se nem�l dostat do platební neschopnosti. Rostoucí trend pen�žn� pohledávkového 

fondu v jednotlivých letech je znázorn�n v grafu.  
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3.5 Analýza pom�rových ukazatel� 

 

V rámci paralelních pom�rových ukazatel� byla analyzována likvidita, finan�ní 

stabilita, aktivita a rentabilita podniku.  Z hlediska pyramidových pom�rových ukazatel� byl 

použit Du Pont�v rozklad ROE a ROA. Tento ukazatel se používá zejména k objasn�ní p�í�in, 

které vedly ke zm�nám vrcholného ukazatele.   

 

3.5.1 Analýza ukazatel� likvidity 

 

Posuzování likvidity, tedy schopnosti podniku dostát svých závazk� je jedním 

z nejd�ležit�jších ukazatel� finan�ní analýzy. V rámci likvidity byla posuzována b�žná, 

pohotová a pen�žní likvidita podniku v jednotlivých letech.  

 

Tab. 3.10 Ukazatele likvidity v jednotlivých letech  

Likvidita 2003 2004 2005 2006 
B�žná likvidita 1,208 1,281 1,592 2,128 
Pohotová likvidita 1,200 1,277 1,587 2,121 
Pen�žní likvidita 0,105 0,358 0,252 0,315 
 

 B�žná likvidita má stoupající tendenci. Optimální hodnoty se pohybují v rozmezí 

1,5 – 2,5. V roce 2003 a 2004 je hodnota nižší než optimální, tudíž nedochází k efektivnímu 

využívání prost�edk�. Pohotová likvidita se op�t v prvních dvou letech pohybuje pod 

pr�m�rnými hodnotami (1,1 – 1,5). Z hlediska pen�žní likvidity se hodnoty pohybují pod 

optimálními hodnotami (0,9 – 1,1), což m�že pro firmu znamenat, že nebude schopna v ur�itý 

okamžik splácet své závazky. Tento vývojový trend má na podnik negativní vliv. 

 

Graf 3.14 Vývoj likvidity  

Z hlediska celkové likvidity 

je podnik velice likvidní. 

Avšak velká �ást pen�žních 

prost�edk� je vázána ve 

form� ob�žného majetku, 

zejména v krátkodobých 

pohledávkách. Aby se 
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podnik nedostal do platební neschopnosti, m�l by na úkor b�žné a pohotové likvidity zvýšit 

likviditu pen�žní.  

 

3.5.2 Analýza ukazatel� finan�ní stability 

 

P�i výpo�tu ukazatel� finan�ní stability byly posuzovány zejména celková aktiva a cizí 

zdroje. Stanovit optimální strukturu financování je pro podnik velice d�ležité, z hlediska 

výnosnosti kapitálu, tak rizika podnikání.  

 

Tab. 3.11 Ukazatele finan�ní stability v jednotlivých letech v % 

Ukazatele finan�ní stability (zadluženosti) 2003 2004 2005 2006 
Koeficient samofinancování 37,98% 32,10% 47,24% 60,83% 
Ukazatel v��itelského rizika 59,78% 66,13% 49,25% 37,94% 
Ukazatel finan�ní páky 263,29% 311,51% 211,68% 164,40% 
Ukazatel úrokového krytí 139,50 86,51 272,56 343,26 
 

Graf 3.15 Vývoj vybraných ukazatel�  

Koeficient samofinancování 

udává z kolika procent jsou 

celková aktiva financována 

z vlastního kapitálu. Z tabulky je 

z�ejmé že nejvíce byly aktiva 

financována z vlastních zdroj� 

v roce 2006. Oproti roku 2004, 

kdy byla hodnota nejnižší, vzrostla o 28,73 %. Hodnota ukazatele v��itelského rizika má 

klesající tendenci. Až na rok 2006, kdy jeho hodnota vzrostla na 66,13 %. Podle „zlatého 

pravidla“ by se tato hodnota m�la pohybovat kolem 50 %.  Z hlediska dlouhodobého 

financování je kladen d�raz na ukazatele finan�ní páky. Nejvyšší hodnota cizích zdroj� na 

celkovém financování byla v roce 2004 a to 311,51 %. V tomto roce musel podnik vynaložit 

velké množství cizích zdroj� ke krytí pot�eb klienta. V roce 2006 je však hodnota tohoto 

ukazatele 164,40  %. Z �eho vyplývá postupné snižování cizích zdroj� na celkovém 

financování. Významným ukazatelem je rovn�ž úrokové krytí, nejvyšší hodnota byla v roce 

2006, kdy byla hodnota zisku 343,26krát vyšší než platby úrok�. Naproti tomu v roce 2004 

byla naopak tato hodnota nejnižší. Vytvo�ený zisk p�evyšoval platby nákladových úroku jen 

86,51krát. Pro podnik mají tyto hodnoty však pozitivní vývoj. Vývoj vybraných ukazatel� 

v jednotlivých letech udává graf 3.15. 
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3.5.3 Analýza ukazatel� aktivity 

 

Ukazatele aktivity vyjad�ují jak efektivn� podnik hospoda�í se svými aktivy. Hodnoty 

jsou �erpány z rozvahy a VZZ.  

 

Tab. 3.12 Ukazatele aktivity v jednotlivých letech  

Ukazatele aktivity 2003 2004 2005 2006 
Obrat celkových aktiv v po�tech obrat� 3,14 3,53 3,16 3,72 
Obrat stálých aktiv v po�tech obrat� 12,69 28,03 18,94 28,82 
Doba obratu stálých aktiv ve dnech 28,38 12,85 19,01 12,49 
Obrat pohledávek v po�tech obrat� 4,60 5,62 4,51 4,95 
Doba obratu pohledávek ve dnech 78,32 64,08 79,77 72,80 
Doba obratu krátkodobých závazk� ve dnech 61,76 60,72 55,41 34,36 
 

 Pro podnik je d�ležité maximalizovat po�et obrat� jednotlivých položek za rok a 

naopak minimalizovat dobu obratu jednotlivých položek ve dnech. Nejvyšší hodnota obrátek 

u celkových aktiv byla v roce 2004, kdy se majetek p�em�nil celkem 3,53krát. U ob�žných 

aktiv je tato hodnota nejvyšší v roce 2006, kdy se p�em�nil 28,83krát. Z hlediska doby obratu 

je nejvyšší hodnota v roce 2005 u pohledávek. Kdy k úhrad� dochází zhruba po tém�� 80-ti 

dnech. Z hlediska doby obratu krátkodobých závazk� je nejvyšší hodnota v roce 2004, kdy 

firma splácela své závazky až za tém�� 61 dn� od obdržení faktury. Tento ukazatel má 

klesající tendenci, zatímco doba obratu pohledávek má až na rok 2004 vzr�stající tendenci. 

Podnik by se m�l snažit tyto hodnoty minimalizovat. V grafu jsou zachyceny doby obratu 

vybraných ukazatel� v jednotlivých letech.  

 

Graf 3.16 Vývoj vybraných ukazatel� v jednotlivých letech  

P�i grafické znázorn�ní dob 

obratu je vid�t, že podnik hradí 

své závazky podstatn� d�íve, než 

jsou hrazeny její pohledávky. 

Výjimkou je rok 2004, zde byl 

vývoj tém�� vyrovnaný. Je 

patrné, že dochází 

k minimalizaci doby obratu závazk�, avšak doba úhrady pohledávek se snižuje jen velice 

mírn�. Tento vývojový trend není pro podnik pozitivní, protože se m�že dostat do finan�ních 

problém�.  
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Ukazatele  rentabili ty v jednotl ivých le tech v procentech
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3.5.4 Analýza ukazatel� rentability 

 

Kombinace vliv� aktivity, likvidity a zadluženosti na �istý zisk podniku udávají 

ukazatele rentability.  

 

Tab. 3.13 Ukazatele rentability v jednotlivých letech 

Ukazatele rentability 2003 2004 2005 2006 
ROE 18,94% 29,96% 28,83% 18,10% 
ROA 11,03% 14,73% 18,44% 15,61% 
ROI 7,61% 10,60% 13,64% 11,86% 
ROS 2,29% 2,72% 4,31% 2,96% 

Ziskové rozp�tí po zdan�ní 2,29% 2,72% 4,31% 2,96% 
Ziskové rozp�tí p�ed zdan�ním 3,49% 4,12% 5,82% 4,18% 
Provozní ziskové rozp�tí po zdan�ní 3,51% 4,17% 5,84% 4,20% 
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) má kolísající tendenci. V roce 2004 byl výnos 

z investovaných prost�edk� vlastník� 29,96 %. Tento ukazatel je klí�ový, p�i rozhodování 

vlastník� investovat do podniku. Výd�le�nou schopnost podniku nejlépe vyjad�uje ukazatel 

rentability aktiv (ROA). Hodnoty mají op�t kolísající trend. V roce 2005 tvo�ily celkové 

aktiva 18,44 % z dosaženého zisku. Rentabilita celkového vloženého jm�ní (ROI) byla až na 

rok 2006 vzr�stající, kdy tato hodnota nepatrn� klesla. D�vodem poklesu v roce 2006 bylo 

snížení výsledku hospoda�ení p�ed úroky a zdan�ním a postupné snižování celkových aktiv. 

Rentabilita tržeb (ROS) se nepatrn� zvýšila oproti jiným rok�m v roce 2005, kdy byla její 

hodnota 4,31 %. Tento stav byl zp�soben zvýšením �istého zisku a snížením tržeb. 

V analyzovaných letech nedochází k významným výkyv�m hodnot. Vývoj tohoto ukazatele 

se odvíjí od cíl� a strategie podniku. Kolísající vývojový trend nemá pro podnik negativní 

vliv, avšak m�že to ohrozit její stabilitu.  

 

Graf 3.17 Vývoj vybraných ukazatel� v jednotlivých letech  

V grafu je zachycen vývoj 

jednotlivých ukazatel�. Ziskové 

rozp�tí, neboli podíl 

jednotlivých forem zisku 

k tržbám kopírují vývoj 

jednotlivých rentabilit. Hodnoty 

rovn�ž nezaznamenávají 
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v jednotlivých letech žádných významných zm�n. V roce 2005 byly hodnoty v�tšiny 

ukazatel� nejvyšší, v následujícím roce dochází k mírným pokles�m, vlivem postupného 

snižování aktiv a kolísáním �istého zisku. 

 

3.6 Du Pont�v pyramidový rozklad ukazatel� 

 

Podstatou pyramidového rozkladu je souhrnné znázorn�ní jednotlivých složek, které 

mají vliv na rentabilitu aktiv (ROA) a rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). 

 

Tab. 3.14 Tabulkové znázorn�ní rozkladu ukazatele ROA v procentech 

ROA 2003 2004 2005 2006 
=         

(�istý zisk/Aktiva)*100 11,03% 14,73% 18,44% 15,61% 

=         

�istý zisk/Tržby 0,035 0,042 0,058 0,042 

*         

Tržby/Aktiva 3,138 3,533 3,158 3,721 

 

Tab. 3.15 Tabulkové znázorn�ní rozkladu ukazatele ROE v procentech 

ROE 2003 2004 2005 2006 
=         

�istý zisk/VK 18,94% 29,96% 28,83% 18,10% 

=         

�istý zisk/Tržby 0,023 0,027 0,043 0,030 

*         

Tržby/Aktiva 3,138 3,533 3,158 3,721 

*         

Aktiva/VK 2,633 3,115 2,117 1,644 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) zaznamenala nejvyšší hodnotu v roce 2005, což 

bylo zp�sobeno p�edevším r�stem �istého zisku. Rentabilita vlastního kapitálou (ROE) 

sestává ze t�í základních vzorc�, a to rentability tržeb, obratu celkových aktiv a finan�ní páky. 

V roce 2004 je rentabilita vlastního kapitálu nejvyšší. A to vlivem zvýšení sou�asn� obratu 

celkových aktiv a ukazatele finan�ní páky. Naopak nejnižší byla rentabilita v roce 2006. Což 

bylo zp�sobeno p�edevším snižováním celkových aktiv v jednotlivých letech.  Na základ� 
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Vývoj jednotlivých složek ukazatele  ROE
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pyramidového rozkladu bylo zjišt�no, že rentabilitu vlastního kapitálu ovliv�uje zejména 

snižování aktiv a pozvolný nár�st vlastního kapitálu, který byl zp�soben hlavn� zvyšováním 

výsledku hospoda�ení v minulých letech.   

 

Graf 3.18 Vývoj jednotlivých složek ukazatele ROE 

Graf znázor�uje kolísavý trend 

vývoje rentability vlastního 

kapitálu. Podstatná �ást ROE 

je tvo�ena obratem celkových 

aktiv a finan�ní pákou. 

Rentabilita tržeb podniku 

tém�� v�bec ROE neovliv�uje. 

 

3.7 Bankrotní a bonitní modely 

 

Ke zhodnocení celkové finan�ní situace podniku bylo použito Altmanovo Z-skóre 

z bankrotních model� a Kralick�v Quicktest z model� bonitních. Pro zpracování výsledk� 

byly použity údaje z rozvahy a VZZ pro jednotlivé roky sledování.  

 

Tab. 3.16 Altmanovo Z-skóre v jednotlivých letech  

Altmanovo Z-skóre Váha ukazatele 2003 2004 2005 2006 
�PK/Aktiva celkem 1,2 0,184 0,253 0,416 0,617 
Nerozd�lený zisk minulých let/Aktiva celkem 1,4 0,361 0,217 0,361 0,580 
EBIT/Aktiva cekem 3,3 0,364 0,486 0,608 0,515 
ZK/Celkové dluhy 0,6 0,053 0,057 0,081 0,116 
Tržby/Aktiva celkem 1,0 3,138 3,533 3,158 3,721 
Z-skóre x 4,098 4,546 4,624 5,548 
 

Podstatou Altmanova Z-skóre je zjišt�ní hodnoty indexu Z. Podle tohoto indexu a jeho 

hodnoty lze podnik za�adit do jednoho ze t�í interval� a ur�it tak jeho finan�ní zdraví, 

p�ípadn� možnost jeho bankrotu. Hodnoty analyzovaného podniku se nachází v intervalu  

2,99 < Z, jde tedy o finan�n� zdravý podnik. P�íznivé jsou vzr�stající hodnoty indexu 

Z v jednotlivých analyzovaných letech. Ty poukazují na stále siln�jší pozici podniku ve 

finan�ní oblasti. 
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Tab. 3.17 Kralick�v  Quicktest  

Kralick�v Quicktest 2004 2005 2006 
R1 - míra samofinancování 0,321 0,472 0,608 
R2 - doba splácení dluhu 2,200 -38,098 -4,585 
R3 - rentabilita aktiv (ROA) 0,147 0,184 0,156 
R4 - rentabilita tržeb 0,072 -0,003 -0,014 
 

Tab. 3.18 Modifikace hodnocení ukazatele 

Modifikace hodnocení ukazatele 2004 2005 2006 
R1 4 4 4 
R2 4 4 4 
R3 3 4 4 
R4 2 0 0 
Suma 13 12 12 
 

Pro hodnocení bonity podniku byl zvolen Kralick�v Quicktest, jehož podstatou je 

obodování jednotlivých ukazatel� a následné celkové hodnocení podniku dle dosažených 

bod�. Maximální po�et dosažených bod� u jednotlivých ukazatel� je 4 a minimum je 0. 

Analyzovaný podnik u prvních dvou ukazatel� R1 a R2 získal v jednotlivých letech 

maximum, tedy 4 body. Ukazatel R3 byl v roce 2004 ohodnocen t�emi body. Naopak 

rentabilita tržeb, pom��ovaná jako podíl provozního cash flow a provozních výnos�, má 

klesající tendenci a v roce 2005 a 2006 se dostala do záporných hodnot. Z toho d�vodu 

nebyly v t�chto letech získány žádné body. 

 

Tab. 3.19 Celkové hodnocení podniku 

Celkové hodnocení podniku 2004 2005 2006 
Finan�ní stabilita 4 4 4 
Výnosová situace 2,5 2 2 
Celková situace 3,25 3 3 
 

V rámci hodnocení finan�ní stability m�žeme podnik hodnotit v analyzovaných letech 

jako velice bonitní podnik. Výnosová situace podniku má mírn� klesající tendenci. Podnik by 

m�l usilovat o zvyšování p�evážn� rentability tržeb v budoucích letech. P�i hodnocení celkové 

situace je podnik považován za velmi dobrý podnik. Avšak v roce 2005 a 2006 došlo 

k mírnému poklesu, op�t vlivem záporné rentability tržeb.  Pokud se budou hodnoty celkové 

situace podniku i nadále snižovat, bude tím postupn� ovlivn�na bonita podniku.  
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4 Interpretace výsledk� 
 

Spole�nost NH-TRANS má na trhu stále siln�jší pozici. Aby bylo možno efektivn� 

zhodnotit finan�ní postavení spole�nosti a její vývojový trend, byly analyzovány ú�etní 

výkazy, tedy rozvaha a výkaz zisku a ztráty spole�nosti v letech 2003 až 2006.  

 

Z analýzy ú�etních výkaz�, zejména z rozvahy je patrný proces postupného snižování 

celkového majetku spole�nosti. Nejvýrazn�jší pokles majetku byl v roce 2004, a to zejména 

snížením staveb a samostatných movitých v�cí a souboru movitých v�cí. V rámci ob�žného 

majetku byl v tomto roce rovn�ž nejvýrazn�jší pokles krátkodobých pohledávek. Z hlediska 

procentuálního podílu na celkových aktivech má však vývoj ob�žného majetku vzr�stající 

tendenci vzhledem ke snižující se základn� celkových aktiv. P�i porovnání podílu stálého 

majetku a ob�žného majetku je patrné, že v�tšina pen�žních prost�edk� je vázána hlavn� 

v krátkodobých pohledávkách a krátkodobém finan�ním majetku. Spole�nost na úkor 

stálého majetku zvyšuje podíl ob�žného majetku a snaží se o zrychlení obratu celkového 

majetku. Tento trend umož�uje spole�nosti zvyšovat rentabilitu prost�ednictvím 

zvyšování rychlosti obratu vloženého kapitálu.  

 

Na stran� pasiv naopak dochází na úkor cizího kapitálu k postupnému zvyšování 

vlastního kapitálu, kdy v roce 2006 tvo�il tém�� 61% z celkových pasiv. Tento nár�st byl 

zp�soben zvýšením výsledku hospoda�ení minulých let a až do roku 2005 také zvyšováním 

výsledku hospoda�ení b�žného ú�etního období. Podíl cizích zdroj� na celkových pasivech 

má klesající tendenci, tento vývoj je zp�soben snižováním krátkodobých závazk�  

a v posledních dvou analyzovaných letech úplným splacením úv�ru. Z kapitálové struktury  

vyplývá, že v�tšina majetku je financována z vlastních zdroj�. Tento stav sice zajiš�uje 

vysokou finan�ní stabilitu, avšak pokud je z vlastních zdroj� financován také 

krátkodobý majetek dochází k p�ekapitalizování podniku a k neefektivnímu využívání 

zdroj�.  

 

 Z analyzováni výkazu zisku a ztráty v jednotlivých letech je patrný výrazn�jší pokles 

tržeb za prodej vlastních výrobk� a služeb oproti výkonové spot�eb�. Tento trend m�l za 

následek kolísající vývoj p�idané hodnoty, která byla v roce 2004 nejnižší. Spole�nost by 
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m�la usilovat o výrazn�jší snižování výkonové spot�eby, p�edevším náklad� 

souvisejících s poskytováním služeb a na spot�ebu materiálu a energie. Výsledek 

hospoda�ení za b�žnou �innost m�l až do roku 2005  vzr�stající tendenci, avšak v roce 2006 

došlo k jeho snížení o tém�� 77 %, zejména vlivem záporného výsledku hospoda�ení 

z finan�ní oblasti a snížením  provozního výsledku hospoda�ení. Tyto kolísající hodnoty 

nem�ly vliv na kladnou hodnotu kone�ného výsledku hospoda�ení za b�žnou �innost. 

Spole�nost by m�la nadále snižovat náklady ve v�tším objemu vzhledem k postupnému 

snižování tržeb a výnos�. V roce 2006 byl pokles náklad� pomalejší oproti poklesu 

tržeb. V kone�ném d�sledku by tento stav mohl zap�í�init záporné hodnoty díl�ích �ástí 

výsledku hospoda�ení, ne-li samotného výsledku hospoda�ení za b�žnou �innost.  

 

V rámci pen�žního toku došlo k navýšení finan�ního majetku pouze v roce 2004. 

V následujících dvou letech byly hodnoty záporné a to vlivem záporného p�ír�stku 

krátkodobých pohledávek a kladným p�ír�stkem krátkodobých  závazk�. Vývojový trend je 

však  pozitivní, nebo	 záporné hodnoty celkového cash flow postupn� klesají, zejména vlivem 

záporného p�ír�stku dlouhodobého finan�ního majetku. Z hlediska fondu finan�ní 

prost�edk� je vývoj vzr�stající. �istý pracovní kapitál zaznamenal v jednotlivých letech 

nár�st, který byl vyvolaný snížením závazk� a zvýšením pohledávek. Tento trend má 

pozitivní vliv na finan�ní situaci spole�nosti. Spole�nost tak m�že tyto prost�edky 

nap�íklad vhodn� investovat.  

 

Z vývoje celkové likvidity spole�nosti  m�žeme podnik za�adit k velice likvidním 

podnik�m. Avšak p�i hodnocení b�žné, pohotové a pen�žní likvidity samostatn� není vývoj 

p�íliš pozitivní. Hodnoty pohotové likvidity jsou od roku 2005 vyšší než optimální, což má za 

následek neefektivní vázání  pen�žních  prost�edk� v ob�žném majetku, tudíž spole�nost 

nemá z t�chto prost�edk� žádný výnos. Z hlediska pen�žní likvidity je situace tém�� kritická, 

dochází sice k mírnému nár�stu, avšak hodnoty se pohybuji hluboko pod optimální hranicí.  

Tento vývoj m�že zp�sobit situaci, kdy spole�nost nebude disponovat dosta�ujícím 

množstvím pot�ebných pen�žních prost�edk� ke krytí svých závazk�. Spole�nost by se proto 

m�la zam��it p�edevším na snižování doby obratu krátkodobých pohledávek a sou�asn� 

zvýšení finan�ního majetku, který zabezpe�uje pen�žní likviditu spole�nosti.  

 

Pozitivní vývoj zaznamenává také zadluženost spole�nosti, která má klesající 

tendenci. V roce 2006 je spole�nost tém�� z 61% schopna samofinancování. Což je pro 
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spole�nost výhodné, pokud nedochází k p�ekapitalizování podniku. Míra zadluženosti má až 

na rok 2004 klesající tendenci, její hodnota by však nem�la být p�íliš nízká, spole�nost by 

m�la disponovat cizím kapitálem, protože náklady na jeho získání jsou nižší než náklady na 

získání vlastního kapitálu. Optimální je zlaté pravidlo 50% cizích zdroj� a 50 % vlastních 

zdroj�. Z hlediska úrokového krytí p�evyšuje vytvo�ený zisk platby nákladových úrok� v roce 

2006 tém�� 344-krát. Stanovení optimální struktury financování je pro spole�nost velice 

obtížné, avšak dosavadní vývoj spole�nosti nazna�uje pozitivní trend vývoje.  

 

Z hlediska �ízení aktiv podniku je patrný kolísající vývoj doby obratu stálých aktiv  

a rovn�ž doby obratu pohledávek, kdy k jejich úhrad� dochází p�ibližn� po 70-ti dnech. 

Podnik by m�l mít snahu o snižování p�edevším doby obratu pohledávek a s tím 

související zvyšování finan�ního majetku a pen�žní likvidity spole�nosti. Naopak doba 

obratu závazk� má klesající trend. V roce 2006 je spole�nost schopna hradit své závazky 

p�ibližn� co 34 dn�. Což je tém�� o polovinu kratší doba než je samotná úhrada pohledávek. 

Pokud spole�nost hradí své závazky v�as, má to kladný vliv na obchodní vztahy. Avšak 

z hlediska efektivního �ízení pen�žních prost�edk�, není nutné platit závazky podstatn� 

d�íve, než je doba jejich splatnosti. Tyto prost�edky m�že spole�nost vhodn� investovat 

a zvýšit tak jejich výnos. Rentabilita spole�nosti má v jednotlivých letech kolísající vývoj a 

je také ovlivn�na likviditou, aktivitou a zadlužeností spole�nosti.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu byla nejvyšší v roce 2004. Tento nár�st byl zp�soben 

zvýšením �istého zisku p�ed zdan�ním a snížením vlastního kapitálu spole�nosti vlivem 

snížení nerozd�leného zisku minulých let. Od tohoto roku dochází k mírnému poklesu ROE. 

Naopak rentabilita vložených prost�edk� ROA má stoupající charakter. P�í�inou je pokles 

majetku spole�nosti a naopak postupn� nar�stající �istý zisk p�ed zdan�ním a úroky, 

výjimkou je rok 2006, kdy došlo k mírnému poklesu �istého zisku. I p�esto je výd�le�ná 

schopnost podniku dobrá. Podnik vhodn� investuje do podniku a zvyšuje tak sv�j zisk. 

Rentabilita tržeb v podniku má kolísající vývoj, udává kolik zisku vyprodukuje podnik 

každou 1 K� tržeb, tedy ziskovou marži podniku. Vývoj tohoto ukazatel se také  odvíjí od 

zvolené strategie a cíl� podniku. Vzhledem k nízkým hodnotám rentability, by m�l podnik 

snižovat náklady, aby se zisková marže zvýšila.  

 

P�i aplikaci Du Pontova pyramidového rozkladu ukazatel� byl zjišt�no že celková 

rentabilita aktiv je z v�tší �ásti ovliv�ována p�edevším rentabilitou tržeb. Z rozkladu 
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rentability vlastního kapitálu vyplývá nestálý vývoj. Nejvíce je op�t ovliv�ována rentabilitou 

tržeb. Ta je st�žejní položkou ovliv�ující efektivnost podniku. Proto by se na ni spole�nost 

m�la zam��it a snažit se ji její postupné zvyšování prost�ednictvím snižování náklad�.  

 

Na základ� Altmanovy analýzy Z-skóre, se podnik �adí mezi podniky finan�n� zdravé. 

Hodnoty indexu Z mají v jednotlivých letech rostoucí trend, což má na podnik pozitivní vliv  

a poukazuje to na stále siln�jší pozici podniku ve finan�ní oblasti. Z hlediska bonity byla 

posuzována finan�ní, výnosová a celkové situace spole�nosti. Finan�ní stabilita spole�nosti je 

velice dobrá. Výnosová situace �adí podnik mezi pr�m�rné, a to op�t vlivem nestálého vývoje 

p�edevším rentability tržeb, která byla v letech 2005 a 2006 v záporných �íslech. Ovšem 

z hlediska celkové situace podniku �adíme podnik mezi bonitní. I když je tendence mírn� 

klesající, vlivem záporných hodnot rentability tržeb.  

 

P�i celkovém hodnocení podniku lze �íci, že jde o finan�n� stabilní spole�nost, jejíž 

pozice se na tuzemském i zahrani�ním trhu zvyšuje. Z rozboru majetku a zdroj� jeho krytí 

dochází k poklesu stálého dlouhodobého majetku, nár�stu ob�žných aktiv a vzr�stu vlastního 

kapitálu, který tvo�í podstatnou �ást zdroj� krytí tohoto majetku. Což m�že vést 

k p�ekapitalizování spole�nosti. V oblasti likvidity by pro podnik bylo nejlepší snižovat 

dobu obratu pohledávek, která by zajistila zvýšení pen�žní likvidity podniku, která je 

velice nízká a mohla by být v budoucnu pro podnik rizikem a p�í�inou nesolventnosti. 

Zadluženost má klesající charakter a cizí zdroje tvo�í kolem 30% celkových pasiv. 

Spole�nost by si m�la uchovat aspo� �ást cizích zdroj� na krytí p�edevším krátkodobých 

aktiv. V rámci rentability by se spole�nost m�la zam��it na zvýšení rentability tržeb 

(ziskovou marži) snižováním celkových náklad�. Práv� tato rentabilita nejvýrazn�ji 

ovliv�uje jak vývoj rentability aktiv, tak rentabilitu vlastního kapitálu.  
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Záv�r 
  

Cílem této bakalá�ské práce bylo podat stru�ný teoretický výklad finan�ní analýzy 

s následnou praktickou aplikací, zhodnocením výsledk� a interpretací vhodných doporu�ení 

ve spole�nosti NH - TRANS, SE. Práce umož�uje zhodnotit hospoda�ení spole�nosti a její 

sou�asnou pozici na trhu z pohledu vn�jšího prost�edí. Finan�ní analýza spole�nosti byla 

provedena na základ� získaných ú�etních výkaz� z let 2003 – 2006.  

 

Základem finan�ní analýzy byl rozbor absolutních ukazatel� v ú�etních výkazech, 

zejména rozvaze a výkaze zisku a ztráty. Šlo o ukazatele znázor�ující zm�ny jednotlivých 

položek a výpo�et jejich index�.  

  

Z d�vodu p�ehlednosti byla tato práce roz�len�na do �ty� základních �ásti. V první 

�ásti jsou uvedeny teoretické východiska a postupy pro aplikaci finan�ní analýzy. Jsou zde 

podrobn� vysv�tleny pojmy, které s finan�ní analýzou bezprost�edn� souvisí, zdroje informací 

finan�ní analýzy, její uživatele, metody a konkrétní ukazatele kterými se finan�ní analýza 

zabývá. Sou�ástí je také charakteristika bonitních a bankrotních model� hodnotící finan�ní 

stabilitu spole�nosti. 

 

 Druhá �ást byla zam��ena na  charakteristiku spole�nosti NH – TRANS, SE.  Jsou zde 

uvedeny základní údaje o spole�nosti, p�edm�tu podnikání, historickém vývoji podniku, 

�lenstvích v mezinárodních svazích a v neposlední �ad� také popis sou�asného vývoje.  

 

 Podkladem k vypracování t�etí praktické �ásti bylo podrobné zpracování 

metodologické �ásti, o kterou se práv� tato �ást opírá. V rámci této kapitoly byla provedena 

analýza získaných ú�etních výkaz�, tedy rozvahy a VZZ, zahrnujících mimo jiné rozbor 

fondu finan�ních prost�edk�, finan�ní stability, likvidnost spole�nosti, hodnocení celkového 

finan�ního zdraví podniku.  

 

 V poslední �ásti bylo provedeno zhodnocení a interpretace celkových výsledk� 

zjišt�ných v praktické �ásti finan�ní analýzy. Rovn�ž zde byly uvedeny vhodná doporu�ení ke 

zm�nám, p�i zjišt�ní ur�itých výkyv� ve vývoji spole�nosti.    
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