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1 Úvod 
 

Dnešní doba je spojena se stále rostoucími nároky na efektivní hospodaření podniku. Je 

to dáno tím, že se podniky pohybují ve vysoce konkurenčním prostředí a jejich přežití tak 

velkou měrou závisí na schopnostech managementu konkrétního podniku přijímat správná a 

rychlá rozhodnutí v rámci finančního řízení podniku. Kvalita finančního řízení však nezávisí 

jen na schopnostech managementu, pro správné rozhodování potřebuje mít management k 

dispozici dobré informace, zejména pak o finanční situaci podniku. 

Jednou z metod, která je využívána ve finančním řízení a rozhodování a jejímž cílem je 

přinášet informace o finanční situaci v podniku, je finanční analýza. Hlavním úkolem finanční 

analýzy je tedy hodnotit dosavadní vývoj a současný stav finanční situace podniku. Na 

základě trendů vývoje pak může být předpovídán budoucí vývoj finanční situace podniku. 

 Finanční situace podniku je v podstatě komplexním vyjádřením všech dílčích činností 

podniku. Je to dáno tím, že na výsledky finanční analýzy, která hodnotí finanční situaci, mají 

vliv všechny dílčí činnosti podniku, jako marketing, obchodní činnost, kvalita výroby a další. 

Při interpretaci výsledků jednotlivých ukazatelů je třeba postupovat obezřetně. Nelze 

totiž hodnotit jednotlivé ukazatele izolovaně, ale při hodnocení se musí brát v úvahu 

komplexní situace v podniku. Při hodnocení je také dobré nesrovnávat dosažené hodnoty jen s 

optimálními hodnotami, ale zahrnout do srovnání hodnoty, kterých dosahuje konkurence, 

nebo průměrné hodnoty v odvětví, ve kterém se podnik pohybuje. 

Poskytovat informace pro rozhodování managementu však není jediným úkolem 

finanční analýzy. Důležitá je také její kontrolní funkce, kdy na základě aktuálních výsledků 

může management vyhodnotit, jaký vliv na vývoj podniku měla jeho minulá rozhodnutí. 

Informace, které finanční analýza podává, však neslouží jen jako podklady pro 

rozhodování managementu podniku. O tyto informace se zajímá spousta dalších subjektů,  

jako například akcionáři, banky, potencionální investoři a další, kteří jsou určitým způsobem 

spojeni s životem podniku. 

Jak je z výše napsaného textu patrné, finanční analýza je velmi důležitým nástrojem 

finančního řízení podniku. Výsledky finanční analýzy jsou základem pro rozhodování 

managementu a využívají je také další subjekty. Aby se management mohl rozhodovat 

správně, je důležité, aby měl k dispozici co nejaktuálnější informace. Proto je důležité 

provádět finanční analýzu soustavně a nejen na konci roku při zpracování účetní závěrky. 

Podnik by tedy měl finanční analýzu plně implementovat do svého řízení a provádět ji častěji 

než jednou ročně. 
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Cílem této bakalářské práce je za pomocí ukazatelů finanční analýzy zhodnotit finanční 

situaci společnosti Studio INTE, s.r.o. Pro hodnocení finanční situace budou využity 

následující metody: horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Dále 

budou pomocí poměrové analýzy zhodnoceny oblasti rentability, likvidity, zadluženosti a 

aktivity. Na závěr bude finanční situace zhodnocena pomocí predikčních modelů.   
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2 Charakteristika podniku Studio INTE, s.r.o. 
 

Společnost Studio INTE, s.r.o. byla založena 30. července 2003. Předmětem činnosti 

společnosti Studio INTE, s.r.o. je komplexní realizace interiérů včetně prodeje nábytku, 

kuchyní a bytových doplňků. Historie firmy sahá do roku 1992, kdy současný majitel začal 

podnikat jako fyzická osoba a založil tak architektonickou a projekční kancelář. Později se na 

základě požadavku zákazníků začal věnovat také dodavatelské a realizační činnosti. Zpočátku 

se firma věnovala dodávkám pro veřejný sektor (Parlament ČR, Česká spořitelna, a.s., 

Severomoravská Energetika, a.s., Česká televize Ostrava a další). V současné době však 

převažují dodávky pro soukromý sektor. V roce 2003 se rozhodl majitel změnit formu 

podnikání a založil společnost Studio INTE, s.r.o. Důvodem pro změnu právní formy bylo 

vysoké zdanění zisku a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Zakladatel společnosti ing. 

Ivo Miler je jediným společníkem společnosti a zároveň je jejím jediným jednatelem. 

 

Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno: STUDIO INTE, s.r.o. 

Sídlo:   Ostrava, Mariánské Hory, Mariánské nám. 495/7, PSČ 709 00 

IČO:   268 13 807 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Předmět podnikání: 

-  dokončovací stavební práce 

-  grafické práce a kresličské práce 

-  inženýrská činnost v investiční výstavbě 

-  návrhářská, designérská a aranžérská činnost 

-  projektová činnost ve výstavbě 

-  realitní činnost 

-  specializovaný maloobchod 

-  truhlářství 

-  umělecko - řemeslné zpracování dřeva 

-  velkoobchod. 
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3 Teoretická východiska 
 

3.1 Finanční analýza - Předmět a účel 

Finanční analýza je v dnešní době nepostradatelnou součástí finančního řízení podniku. 

Finanční analýza představuje proces, kdy se za pomoci vhodných nástrojů systematicky 

hodnotí data získaná především z účetních výkazů. „ Finanční analýza jako formalizovaná 

metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací 

schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, majetkové a 

finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá opatření, využít tyto 

informace pro řízení a rozhodování.“(Grünwald 2004, str. 4). Finanční analýza tedy 

představuje zhodnocení minulého, současného a budoucího hospodaření podniku. 

Finanční analýzu je možné rozdělit na tři fáze, které na sebe navazují. V první fázi se 

provádí diagnostika základních charakteristik finanční situace podniku. Výsledkem této fáze 

by mělo být zjištění, jestli existují odchylky od normálního stavu. Na první fázi navazuje fáze 

hlubšího zkoumání příčin zjištěného stavu a nakonec následuje fáze identifikace hlavních 

faktorů nežádoucího vývoje a návrh možných nápravných opatření. 

Podle Grünwalda (2004) můžeme finanční analýzu rozdělit do dvou oblastí, podle toho, 

kdo ji provádí. 

První oblastí je externí finanční analýza. Tato analýza vychází z veřejně dostupných 

finančních a účetních informací. Provádějí ji lidé z okolí podniku, kteří mají zájem o 

informace, v jaké finanční situaci se podnik nachází a jaké má vyhlídky do budoucna. 

Uživateli externí analýzy jsou například investoři nebo banky. 

Druhou oblastí je interní finanční analýza. Ta je prováděna pro vnitropodnikové 

potřeby. Pro tuto analýzu má management, narozdíl od externí analýzy, k dispozici všechny 

údaje finančního, manažerského a nákladového účetnictví a další informace jako podnikové 

statistiky, kalkulace atd. Její výsledky slouží podnikovému managementu jako základ pro 

finanční řízení podniku. 

Hlavním účelem finanční analýzy je tedy pokusit se komplexně vyjádřit finanční situaci 

podniku, posoudit perspektivu jejího vývoje v budoucnosti a případně navrhnout opatření k 

jejímu zlepšení, aby byla zachována prosperita podniku. Informace, které finanční analýza 

poskytuje, slouží širokému spektru subjektů s různými potřebami. 
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3.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které podává finanční analýza podniku, neslouží jen podnikovému vedení 

jako podklady pro finanční řízení, ale jsou důležité pro další skupiny lidí, kteří jsou určitým 

způsobem spojeni s životem podniku. Každá z těchto skupin sleduje výsledky finanční 

analýzy z jiných důvodů. Grünwlad (2004) uvádí následující skupiny lidí: 

 

Manažeři 

Manažerům slouží výsledky finanční analýzy jako základ pro rozhodování v oblasti 

finančního řízení, a to jak operativního, tak dlouhodobého. Dobrá znalost finanční situace 

podniku se pak stává základním kamenem jejich správného rozhodování, například při volbě 

optimální majetkové struktury a jejího financování, investování volných prostředků nebo při 

nakládání s disponibilním ziskem.  

 

Investoři 

V případě investorů lze na výsledky finanční analýzy nahlížet ze dvou hledisek, a to 

investičního a kontrolního. 

Investiční hledisko se bude týkat především potencionálních investorů, kteří vlastní 

volný kapitál a chtějí do podniku investovat. Výsledky finanční analýzy jim podávají obraz o 

tom, jak podnik hospodaří a tím pádem jestli dosáhnou požadovaného zhodnocení. 

Kontrolní hledisko uplatňují již stávající akcionáři nebo společníci. Pro tuto skupinu je 

finanční analýza především nástrojem jak kontrolovat hospodaření managementu, který 

hospodaří s jejich majetkem. 

 

Banky 

Banky využijí finanční analýzy za předpokladu, že daný podnik bude žádat o úvěr. V 

takovém případě poskytuje finanční analýza podklady k rozhodnutí, zda danému podniku 

úvěr poskytnout nebo ne a popřípadě, za jakých podmínek. 
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Obchodní partneři 

Tuto skupinu lze rozdělit na dvě podskupiny, a to dodavatele a odběratele. 

Z krátkodobého hlediska bude dodavatele zajímat především schopnost podniku hradit 

své závazky. Dalším objektem jejich zájmu může být dlouhodobá stabilita podniku, která je 

pro ně důležitá z hlediska dlouhodobé spolupráce. 

Odběratelé budou sledovat finanční stabilitu podniku zejména při dlouhodobé 

spolupráci. Důležitá je pro ně jistota dodávek a plnění závazků dodavatelského podniku. 

Pokud totiž nastane situace, kdy dodavatelský podnik není schopen plnit své závazky, může 

být v důsledku závislosti na dodavateli  přímo ohrožena jejich vlastní výroba. 

 

Konkurenti 

Konkurence bude využívat finanční informace ke srovnání, jak si stojí v daném oboru 

nebo odvětví. Budou se zajímat o hospodářský výsledek, rentabilitu, ziskovou marži a další 

informace, které by jim mohly ukázat slabiny, v nichž by se měli zlepšit. Poskytování 

informací externím subjektům je ve vlastním zájmu každého podniku. Jestliže podnik zatajuje 

nebo zkresluje finanční informace, riskuje ztrátu dobré pověsti a tím i svých zákazníků nebo 

potencionálních investorů. 

 

Stát a jeho orgány 

Stát se bude o finanční informace podniku zajímat při žádosti o podporu podnikání 

formou dotací nebo vládou zaručených úvěrů nebo při kontrole daňových povinností. Dále se 

bude stát zajímat o finanční informace při kontrole hospodaření podniků se státní účastí nebo 

třeba při sběru statistických dat. 

 

Zaměstnanci 

Stávající zaměstnanci se budou zajímat o finanční situaci podniku z hlediska jistoty 

svého zaměstnání a mzdových podmínek. Jestliže podnik vykazuje dobré výsledky, mají 

daleko větší jistotu zachování pracovních míst a platů. Potencionálním zaměstnancům pak 

údaje o finanční situaci v podniku mohou pomoct při rozhodnutí, zda se o místo v daném 

podniku ucházet, nebo se rozhodnout pro jiný podnik.    
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3.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Nejdůležitějším zdrojem dat pro finanční analýzu je vnitropodnikové účetnictví a jeho 

výkazy. V těchto výkazech je zachycen pohyb veškerého majetku a financí podniku ve všech 

podobách. Mezi základní výkazy patří rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Tyto výkazy tvoří spolu 

s přílohou účetní závěrku. Dalším, ale neméně důležitým výkazem, je výkaz cash flow, který 

sleduje peněžní toky v podniku. 

Jako další zdroje informací finanční analýzy uvádí Grünwald (2004) kvantifikované 

nefinanční informace a nekvantifikované informace. Do skupiny kvantifikovaných 

nefinančních informací můžeme zařadit například různé vnitropodnikové statistiky, 

podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace. V případě nekvantifikovaných informací se 

bude jednat převážně o zprávy vedoucích pracovníků, nebo nezávislá hodnocení a prognózy. 

 

Rozvaha 

Rozvaha je statický výkaz, který na jedné straně zachycuje aktiva podniku a jejich 

strukturu a na straně druhé pak zdroje krytí aktiv, pasiva. Je to základní účetní výkaz podniku 

a slouží pro řízení majetkově-finanční stability podniku. 

Základním východiskem pro sestavení rozvahy je tzv. bilanční princip což znamená, že 

suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv. 

Strana aktiv podává přehled o majetkové struktuře podniku a strana pasiv pak vypovídá 

o tom, jak je tento majetek financován. Řazení rozvahy mezi statické výkazy plyne z faktu, že 

zobrazuje stav majetku k určitému datu, nejčastěji k poslednímu dni účetního období.  

 

Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát podává přehled o tom, jak a v jaké výši podnik vytvořil výsledek 

hospodaření za účetní období. Zachycuje na jedné straně výnosy a na straně druhé náklady, 

pomocí kterých bylo výnosů dosaženo. Vztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření 

lze zjednodušeně definovat pomocí následující rovnice viz. Dluhošová (2008): 

 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady       (2.1) 

 

Dluhošová (2008) definuje náklady jako peněžní vyjádření zdrojů vynaložených na 

určitou činnost, ze které očekáváme výnos. Vznik nákladů se projeví jako spotřeba, 

opotřebení majetku nebo vzrůst závazků. 
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Výnosy lze potom definovat jako peněžní vyjádření ekonomického prospěchu z účelně 

vynaložených nákladů. Vznikají při prodeji služeb nebo výrobků a v rozvaze se projeví 

zvýšením netto aktiv. 

Při sestavování výkazu zisku a ztrát je uplatňován aktuální princip. To znamená, že se 

operace zachycují a vykazují v období , kterého se časově i věcně týkají, nikoliv podle toho, 

zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu nebo výdaji. 

 

Cash flow 

„Účelem analýzy výkazu peněžních toků (Cash Flow, CF) je objasnit hlavní faktory, 

které ovlivňují příjem (Inflow) a výdej (Outflow) hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k 

určitému okamžiku.“(Dluhošová 2008 str. 56). 

Narozdíl od výsledku hospodaření, který je tvořen rozdílem nákladů a výnosů za určité 

období, lze na cash flow nahlížet ze dvou hledisek. Z hlediska dynamického se jedná o příjem 

a výdej hotovosti za určité období. Ze statického hlediska chápeme cash flow jako rozdíl mezi 

příjmy a výdaji za určité období, který vyjadřuje skutečný stav peněžních prostředků k 

určitému okamžiku, viz. Dluhošová (2008). Rozdíl mezi ziskem a cash flow spočívá tedy v 

časovém nesouladu mezi náklady a výnosy na jedné straně a na straně druhé příjmy a výdaji.  

Analýza výkazu cash flow se tedy využívá pro posouzení platební schopnosti podniku. 

Samotné dosažení zisku totiž neznamená, že je podnik schopen hradit své závazky. Toto je 

zapříčiněno právě v důsledku časového nesouladu mezi náklady a výnosy a příjmy a výdaji. 
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3.4 Metody finanční analýzy 

Metod, které se využívají pro finanční analýzu, existuje celá řada. Přehled o základním 

členění podává obrázek 1 , viz. blíže Dluhošová (2008). 

 

   Obrázek 1 - Členění metod finanční analýzy 

 
Zdroj: Dluhošová (2008, str.70) 

 

3.5 Horizontální analýza - analýza vývojových trendů 

Horizontální analýza se zabývá změnami absolutních ukazatelů a jejich procentní 

změny v čase. Tuto změnu lze vyjádřit buď procentně nebo pomocí indexů (bazických nebo 

řetězových) blíže viz. Grünwald (2004). Základem pro horizontální analýzu jsou údaje za 

minimálně dvě po sobě jdoucí období.  

Úkolem této analýzy je srovnat jednotlivé údaje za několik období a podat tak 

představu, jak se v čase vyvíjí jejich absolutní nebo procentní změna. Při porovnávání těchto 

údajů  postupujeme po řádcích, a proto mluvíme o horizontální analýze. Pro výpočet změn 

uvádí  Dluhošová (2008)  následující  vzorce: 

  

Analýza citlivosti 

Metody finančních analýz 

Deterministické metody 

Analýza trendů 
(horizontální analýza) 

Analýza soustav 
ukazatelů 

Poměrová analýza 

Analýza struktury 
(vertikální analýza) 

Matematicko-statistické 
metody 

Testování statistických 
hypotéz 

(t-test, F-test) 

Analýza rozptylu 

Diskriminační analýza 

Regresní analýza 
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t t-1 tabsolutní změna = U - U = ΔU        (2.2) 

t t-1

t-1

U -Uprocentní změna =  100 (%)
U

⋅       (2.3) 

 

kde: Ut  .... hodnota ukazatel v běžném období   

  Ut-1 ...hodnota ukazatele za předchozí rok 

 

Při hodnocení je třeba na vývoj ukazatelů nahlížet komplexně. To znamená, že musíme 

porovnávat jak absolutní, tak procentní změny. Dále při hodnocení vývoje musíme zohlednit 

různé změny v ekonomickém prostředí. Jako příklad lze uvést změny v daňové soustavě. 

 

3.6 Vertikální analýza - analýza struktury 

Vertikální analýza zjišťuje jaký podíl má určitá zvolená položka na zvoleném základu. 

Základ je reprezentován zvoleným absolutním ukazatelem. Při analýze rozvahy je nejčastěji 

jako základ použita suma celkových aktiv nebo celkových pasiv. Jestliže provádíme vertikální 

analýzu výkazu zisku a ztrát, volíme jako základ celkovou výši výnosů nebo tržeb. 

Využití vertikální analýzy je především při zkoumání relativní struktury aktiv a pasiv 

nebo při objasnění toho, jakou roli měly konkrétní položky na tvorbě zisku. Tato analýza 

pracuje s daty v rámci jednoho období, což je důvod, proč se nazývá vertikální. 

Jestliže disponujeme údaji za více období, lze na jejich základě identifikovat trendy a 

sledovat tak, jak se v průběhu času mění struktura aktiv a pasiv nebo podíl jednotlivých 

položek na tržbách. Největší nevýhodou vertikální analýzy je absence identifikace příčin 

konkrétních změn. Způsob vyjádření podílu položky na základu je podle Dluhošové (2008) 

následující: 

 

i

i

UPodíl na celku = 
Σ U

        (2.4) 

 

kde:  Ui ...... hodnota dílčího ukazatele 

  ∑Ui ... hodnota základu (absolutního ukazatele) 
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3.7 Poměrová analýza 

Poměrové ukazatele jsou jedním ze základních nástrojů finanční analýzy. Konstrukce 

těchto ukazatelů je založena na podílu jednoho nebo více údajů jiným údajem nebo údaji 

zjištěnými ve výkazech. Při sestavování těchto ukazatelů je nutno, aby vybrané položky spolu 

obsahově souvisely. 

Jelikož poměrových ukazatelů existuje větší množství, je důležité zaměřit se n a ty 

ukazatele, které mají v rámci hodnocení finanční situace konkrétního podniku smysl a 

eliminovat ty, které budou mít v dané situaci nízkou nebo žádnou vypovídací hodnotu. 

 

3.7.1 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability, někdy také nazývány ukazatele výnosnosti nebo efektivnosti, nám 

podávají informaci o tom, jak je podnik schopen zhodnotit kapitál do něj vložený. Obecně by 

se daly tyto ukazatele vyjádřit jako poměr zisku ke kapitálovým vstupům, se kterými bylo 

zisku dosaženo. Grünwald (2004) uvádí následující podobu obecného vzorce: 

 

Zisk
Vložený kapitál

         (2.5) 

 

Do této skupiny ukazatelů řadíme také rentabilitu tržeb a rentabilitu nákladů. 

 

Rentabilita celkového kapitálu - ROI 

Ukazatel rentability celkového kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost podniku. Tento 

ukazatel dává do poměru zisk a celková aktiva, která byla do podniku vložena, bez ohledu na 

to, z jakých zdrojů byly financovány.  

Grünwald (2004) uvádí ukazatel rentability celkového kapitálu ve dvou podobách, které 

se navzájem liší formou zisku, která je dosazena do čitatele. Jestliže do čitatele dosadíme zisk 

před úroky a zdaněním (EBIT), dostáváme tzv. nezdaněnou rentabilitu celkového kapitálu. V 

případě, že do čitatele dosadíme zisk po zdanění (EAT) plus úroky po zdanění. dostáváme 

tzv. zdaněnou rentabilitu celkového kapitálu. Při dosazení do první formy zisku je ukazatel 

očištěn o změny daňových a úrokových sazeb. Při jeho použití je také zanedbatelná finanční 

struktura podniku, jelikož se hodnotí reprodukce veškerého kapitálu bez ohledu na to, za 

jakých zdrojů byl získán. Z tohoto důvodu je také vhodnější pro mezipodnikové srovnávání 

Tento ukazatel vyjadřujeme pomocí vzorce následovně: 
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EBITROI = 100
celková aktiva

⋅         (2.6) 

 

Ve druhé podobě vypadá vzorec následovně: 

 

EAT + úroky (1-sazba daně ze zisku)ROI = 100
celková aktiva
⋅

⋅      (2.7) 

 

V této podobě ukazatel poměřuje celkový vložený kapitál s efekty, kterých bylo za 

pomocí tohoto kapitálu dosaženo. Část těchto efektů je vnímána jako čistý zisk a část jako 

úroky, které vystupují jako odměna věřitelům za zapůjčený kapitálu. 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu - ROCE 

Tento ukazatel podává přehled o tom, jak efektivně jsou v podniku využívány 

dlouhodobé zdroje. V čitateli najdeme zisk před zdaněním a úroky. Ve jmenovateli se pak 

nachází dlouhodobé finanční prostředky, které byly do podniku investovány majiteli a 

věřiteli. Konkrétně dlouhodobé cizí zdroje a vlastní kapitál. Dluhošová (2008) uvádí vzorec 

pro výpočet ROCE v následující podobě: 

 

EBITROCE = 100
vlastní kapitál + dlouhodobé zdroje

⋅      (2.8) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vypovídá o schopnosti podniku efektivně 

rozmnožovat kapitál, který do něj vložili vlastníci. Zjednodušeně lze říct, že ukazatel 

vyjadřuje, kolik zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Jelikož vlastníci považují 

zisk jako výdělek kapitálu, který vložili do podniku, je pro ně rentabilita vlastního kapitálu 

klíčovým ukazatelem. Neméně důležitý je tento ukazatel také pro vedení podniku, jelikož 

jejich hlavním úkolem je efektivní zhodnocení vkladů vložených akcionáři. 

 

EATROE = 100
vlastní kapitál

⋅         (2.9) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 
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U tohoto ukazatele se často provádí pyramidový rozklad na tři dílčí ukazatele, a to čisté 

ziskové rozpětí, obrat celkových aktiv a finanční páku blíže viz. Grünwald (2004). 

 

EAT EAT tržby aktivaROE =  = 
vlastní kapitál tržby aktiva vlastní kapitál

⋅ ⋅    (2.10) 

 

kde: EAT
tržby

...čisté ziskové rozpětí 

  tržby
aktiva

...obrat celkových aktiv 

  aktiva
vlastní kapitál

...finanční páka 

 

Tento rozklad nám pomáhá objasnit, jestli bylo rentability dosaženo pomocí vyšších 

marží a pomalejšího obratu nebo naopak. Finanční páka vyjadřuje míru zadlužení podniku. 

Čím je hodnota ukazatele větší, tím větší je zadlužení podniku. Jak je z výše uvedeného 

vzorce patrné, má zvýšení zadluženosti pozitivní efekt na rentabilitu vlastního kapitálu. Tento 

pozitivní efekt však nastává pouze tehdy, dokáže li podnik každou korunu dluhu zhodnotit 

více než je úroková sazba dluhu.  

 

Rentabilita tržeb ROS 

Ukazatel rentability tržeb dává do poměru čistý zisk s tržbami podniku za dané období. 

Vypovídá tak o tom, jaká část zisku připadá na jednu korunu tržeb. 

 

EATROS = 
tržby

         (2.11) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

Rentabilita nákladů 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jakou část zisku podnik vyprodukuje na jednu korunu 

celkových nákladů. 
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EATrentabilita nákladů = 
celkové náklady

     (2.12) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

3.7.2 Ukazatelé zadluženosti 

Skupina těchto ukazatelů nám podává informace o struktuře zdrojů, ze kterých je 

podnik financován. Volba správného poměru mezi vlastním a cizím kapitálem je jedním ze 

základních úkolů finančního řízení podniku. Finanční struktura má velký vliv na finanční 

stabilitu podniku a často rozhoduje o jeho přežití. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje, jaká část aktiv je financována z peněz 

vlastníků, tzn. na kolik je podnik finančně samostatný. S rostoucí hodnotou ukazatele je 

podnik více finančně samostatný. Při vysoké hodnotě ovšem může nastat situace, kdy 

takovéto využívání zdrojů není efektivní, dochází k překapitalizování podniku a tím i k 

poklesu celkové rentability vložených prostředků. 

 

vlastní kapitálpodíl vlastního kapitálu na celkových aktivech = 100
celková aktiva

⋅  (2.13) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

Ukazatel stupně krytí stálých aktiv 

Tento ukazatel dává do poměru dlouhodobý kapitál a stálá aktiva a informuje nás o tom, 

do jaké míry jsou dlouhodobá aktiva financována z dlouhodobých zdrojů. Je žádoucí, aby 

hodnota ukazatele dosahovala alespoň 100%. Při této hodnotě jsou všechna stálá aktiva kryta 

dlouhodobými zdroji.  

V situaci, kdy je hodnota ukazatele vyšší než 100%, dochází k překapitalizování 

podniku. Za těchto podmínek podnik financuje část oběžných aktiv dlouhodobými zdroji, což 

přispívá k finanční stabilitě, ale dochází k neefektivnímu využívání zdrojů. Naopak v případě, 

kdy ukazatel vykazuje hodnotu menší než 100%, dochází k podkapitalizováni podniku. V 

tomto případě podnik financuje část dlouhodobých aktiv krátkodobými zdroji, což je sice 

levnější, ale může se to projevit zhoršenou likviditou podniku. viz. Dluhošová (2008). 
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 dlouhodobý kapitálstupeň krytí stálých aktiv = 100
 stálá aktiva

⋅    (2.14) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika) 

Ukazatel celkové zadluženosti ukazuje, jaká část majetku firmy je financována věřiteli. 

S rostoucí hodnotou ukazatele se zvyšuje zadluženost podniku a roste také riziko věřitelů. Při 

interpretaci tohoto ukazatele je třeba brát v úvahu celkovou situaci v podniku a zejména pak 

rentabilitu aktiv. 

 

cizí kapitálcelková zadluženost = 100
celková aktiva

⋅      (2.15) 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel vyjadřuje, jaká část dluhu připadá na 1 Kč vlastního kapitálu. Přijatelná 

výše ukazatele se odvíjí od fáze vývoje firmy a ochotě vlastníků riskovat. Doporučená 

zadluženost by se v rámci stabilní firmy měla pohybovat v intervalu 80 až 120 % viz. 

Dluhošová (2008). 

 

cizí kapitálzadluženost vlastního kapitálu = 100
vlastní kapitál

⋅    (2.16) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí dává do poměru zisk před zdaněním a úroky (EBIT) a celkové 

roční úrokové zatížení. Vypovídá tak o tom, kolikrát jsou úroky kryty výši zisku. 

 

EBITúrokového krytí = 
úroky

       (2.17) 

Zdroj: Grünwald  (2004). 

 

Ukazatel úrokového zatížení 

Ukazatel vyjadřuje, jaká část ze zisku je použita na úhradu úroků. Hodnotu ukazatele je 

potřeba hodnotit současně s ukazatelem celkové rentability podniku. 
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úrokyúrokové zatížení = 
EBIT

       (2.18) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

Ukazatel úvěrové zadluženosti 

Ukazatel úvěrové zadluženosti se využívá u podniků, ve kterých jsou rozhodující 

formou cizího kapitálu bankovní úvěry. Vyjadřuje poměr krátkodobých a dlouhodobých 

úvěrů na vlastním kapitálu. 

 

úvěryÚvěrová zadluženost = 
vlastní kapitál

     (2.19) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

3.7.3 Ukazatelé likvidity 

Skupina ukazatelů likvidity podává přehled o schopnosti podniku plnit své závazky vůči 

věřitelům. Tato schopnost je klíčová pro přežití podniku. S tímto také souvisí důležitá 

vlastnost majetku a to likvidnost. Likvidnost majetku vypovídá, jak těžké je konkrétní 

majetek převést do peněžní formy, která může být použita pro úhradu závazků. 

Dalším důležitým pojmem, který souvisí s likviditou, je solventnost. Solventnost 

vyjadřuje schopnost podniku plnit své závazky včas a v plné výši viz. Grünwald (2004). 

 

Celková likvidita 

Ukazatel celkové likvidity porovnává oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Tento 

ukazatel předpokládá, že oběžná aktiva mohou být transformována na peněžní prostředky a 

pomocí těchto prostředků pak mohou být uhrazeny závazky.  

Slabinou tohoto ukazatele je fakt, že bere oběžná aktiva jako jeden celek. Ve 

skutečnosti mají totiž různé druhy oběžných aktiv různou likvidnost, některá z těchto aktiv 

nemusí být prodejná  nebo se mezi nimi vyskytují nedobytné pohledávky. 

Optimální hodnota ukazatele by se měla nacházet v intervalu 1,5 až 2,5. 

 

oběžná aktivaukatzatel celkové likvidity = 
krátkodobé závazky

    (2.20) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 
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Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity do jisté míry eliminuje nevýhody ukazatele celkové 

likvidity. V tomto ukazateli jsou oběžná aktiva redukována o položku zásob, která má z 

oběžných aktiv nejmenší likvidnost. Doporučuje se také oběžná aktiva očistit o nedobytné 

pohledávky. Ideální hodnota ukazatele by se měla nacházet v rozpětí 1 až 1,5. 

 

oběžná aktiva - zásobypohotová likvidita = 
krátkodobé závazky

     (2.21) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity počítá v čitateli jen s pohotovými platebními prostředky. 

Pohotovými platebními prostředky jsou myšleny peníze v hotovosti, peníze na účtu a šeky. 

Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v intervalu od 0,2 do 0,5 viz. 

Scholleová (2008). 

 

pohotové peněžní prostředkyokamžitá likvidita = 
krátkodobé závazky

    (2.22) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

3.7.4 Čistý pracovní kapitál - ČPK 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu vyjadřuje v penězích část oběžných aktiv, která se 

v průběhu roku přemění na peněžní prostředky a po uhrazení všech krátkodobých závazků je 

může firma použít k financování svých potřeb a záměrů. ČPK je pak vyjádřen vzorcem: 

 

.ČPK  dlouhodobé zdroje stálá aktiva= −      (2.23) 

nebo 

ČPK oběžná aktiva-krátkodobé závazky=      (2.24) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 
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Obrázek 2 - Schématické znázornění ČPK v rozvaze podniku 

 
Zdroj: Dluhošová (2008, str. 82) 

 

Výše čistého pracovního kapitálu se odvíjí od struktury bilance podniku. Při kladné 

hodnotě ukazatele ČPK se předpokládá lepší likvidita podniku. V praxi se kladná hodnota 

projevuje tím, že podnik část oběžných aktiv financuje dlouhodobými zdroji. V konečném 

důsledku má sice podnik lepší likviditu, ale může docházet k neefektivnímu využívání zdrojů. 

Při tomto způsobu financování hovoříme o překapitalizování podniku a tento způsob preferují 

manažeři, kteří volí menší riziko.  

Protikladem překapitalizování je podkapitalizování podniku, kdy je část fixních aktiv 

financována krátkodobým cizím kapitálem. Při tomto způsobu financování může dojít k 

ohrožení likvidity podniku, a proto jej uplatňují hlavně manažeři, kteří se nebojí riskovat. 

Velikost ČPK je důležitým indikátorem platební schopnosti podniku. S rostoucí 

velikostí ČPK by měla růst likvidita podniku. Podmínkou je ovšem dostatečná likvidnost jeho 

složek. Jestliže ČPK nabývá záporných hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh. Při použití ČPK 

jako ukazatele likvidity je třeba postupovat opatrně. V majetku podniku se totiž mohou 

nacházet málo likvidní nebo dlouhodobě či trvale nelikvidní položky, jako například 

nevymahatelné pohledávky, neprodejné zásoby a výrobky apod. Vliv na výši ČPK může mít 

také způsob oceňování jednotlivých složek. Neplatí tedy vždy, že s růstem hodnoty ČPK roste 

i likvidita viz. Grünwald (2004). 
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3.7.5 Ukazatelé aktivity 

Skupina ukazatelů aktivity vypovídá o tom, jak efektivně dokáže podnik využívat svůj 

majetek. Tuto efektivitu obyčejně vyjadřujeme pomocí dvou ukazatelů, rychlosti a dobou 

obratu. Rychlost obratu udává, kolikrát se daná položka v průběhu sledovaného období 

přemění na peněžní prostředky. Doba obratu vyjadřuje čas, který je potřebný pro provedení 

jednoho obratu. 

 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel doby obratu celkových aktiv podává přehled o tom, jak intenzivně podnik 

využívá svůj majetek. S rostoucí hodnotou ukazatele dochází k efektivnějšímu využívání 

majetku. 

 
tržbyobrátka celkových aktiv = 

celková aktiva
     (2.25) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv udává, jaký čas je potřebný k obratu celkového majetku ve vztahu k 

tržbám. Za lepší se považuje nižší hodnota ukazatele. Hodnota ukazatele je ovlivňována 

obratem stálého a pracovního kapitálu. S rostoucím podílem fixních aktiv roste hodnota 

ukazatele. 

 
celková aktiva 360doba obratu aktiv = 

tržby
⋅      (2.26) 

Zdroj: Dluhošová (2008) 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob udává průměrný čas, po který jsou zásoby vázány v 

podniku. Tímto průměrným časem se myslí doba od jejich nákupu až po jejich spotřebu nebo 

prodej. U tohoto ukazatele je žádoucí nižší hodnota, ale podnik by měl vždy dbát na to, aby 

měl dostatek zásob na uspokojení poptávky zákazníků. 

 
zásoby 360doba obratu zásob = 

tržby
⋅       (2.27) 

Zdroj: Scholleová (2008). 
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Doba obratu pohledávek 

Ukazatel informuje o tom, jak dlouhá doba průměrně uplyne než podnik inkasuje své 

pohledávky. Podle hodnoty ukazatele lze posuzovat platební kázeň odběratelů a také, jak se 

daří podniku naplňovat svou inkasní politiku. Pokud hodnota ukazatele dlouhodobě převyšuje 

určenou dobu splatnosti, mohl by se podnik dostat do problémů s likviditou. 

 

pohledávky 360doba obratu pohledávek = 
tržby

⋅      (2.28) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel podává přehled o platební disciplíně podniku vzhledem k jeho obchodním 

partnerům. Je definovaný jako průměrná doba trvání závazku, která uplyne  od jeho vzniku do 

jeho uhrazení. Pro zachování finanční rovnováhy v podniku by měla být doba obratu závazků 

delší než doba obratu pohledávek. 

 

360závazkydoba obratu závazků = 
tržby

⋅       (2.29) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

3.8 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

Pro hodnocení finanční situace podniku se využívají také souhrnné indexy neboli 

souhrnné modely hodnocení finanční úrovně podniku. „Jedná se o specifické metody ve 

finančních analýzách, jejichž smyslem je vyjádřit úroveň finanční situace a výkonnost 

podniku jedním číslem. V odborné literatuře se hovoří o tzv. systému včasného varování nebo 

predikčních modelech finanční úrovně.“ (Dluhošová 2008, str. 90). Souhrnné modely finanční 

úrovně lze rozdělit na dvě skupiny, a to bankrotní a ratingové modely. 

Cílem bankrotních modelů je s určitým předstihem upozornit na riziko bankrotu. Jsou 

založeny na předpokladu, že nějaký čas před bankrotem se ve vývoji finanční situace podniku 

vyskytnou jevy, které značí zhoršující se finanční situaci podniku. Bankrotní modely 

využívají hlavně věřitelé, pro které je důležité, aby podnik dostál svým závazkům. Příkladem 

bankrotních modelů jsou například Altmanovy bankrotní modely. 
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Ratingové modely využívají hlavně investoři a vlastníci. Jejich cílem je vyjádřit míru 

kvality podniku podle jeho výkonnosti. Příkladem ratingových modelů je například Kralickuv 

Quick-test nebo český Index IN 99. 

 

3.8.1 Altmanův model  

Altmanův model je typickým zástupcem bankrotních modelů. Jeho základem jsou 

poměrové ukazatele, na základě kterých je vypočítáno tzv. Z-skore, které hodnotí celkové 

finanční zdraví podniku. Tento model se vyskytuje ve dvou verzích. První verze se používá 

pro společnosti obchodované na kapitálovém trhu, blíže viz Scholleová (2008). Druhá verze 

Altmanova modelu se používá pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu a má 

následující podobu: 

 

2 4 50,847 3,107 0,42 0,9981 3Z=0,717 X X X X X⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅   (2.30) 

 

kde: 1
ČPKX
aktiva

=         (2.31) 

  2
nerozdělený zisk min. letX

aktiva
=      (2.32) 

  3
EBITX
aktiva

=         (2.33) 

  4
vlastní kapitálX

cizí zdroje
=        (2.34) 

  5
tržbyX
aktiva

=         (2.35) 

Zdroj: Scholleová (2008). 

 

Hodnota Z-skore 

Z>2,9  jedná se o finančně zdravou firmu, které nehrozí bankrot 

1,23<Z<2,89 tzv. šedá zóna, nelze jednoznačně posoudit zdraví firmy 

Z<1,23  finanční zdraví je velmi špatné a podniku hrozí bankrot 
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3.8.2 Index IN05 

Index IN05 představuje spojení bankrotního a bonitního modelu. Tento index byl 

zkonstruován s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko vlastníka. Hlavní výhodou 

tohoto indexu je například absence ukazatelů pracující s tržní hodnotou firmy, což je v 

případě málo likvidního kapitálového trhu v České republice výhodou. Úspěšnost pro 

předpovědi bankrotu a tvorby hodnoty modelu se pohybuje kolem 80%. Pro malé podniky je 

pak úspěšnost kolem 75%, blíže viz. Červinek (2005). 

 

0,04 3,97 0,21 0,09A EBIT EBIT výnosy OAIN05=0,13
CZ náklad. úroky A A KZ+KBÚ
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ (2.36) 

 

Hodnota IN05 

IN05<0,9  podnik spěje k bankrotu 

0,9<IN05<1,6  šedá zóna 

IN05>1,6  podnik tvoří hodnotu 

Zdroj: Scholleová (2008). 

 

V případě, kdy je podnik nezadlužený nebo jen velmi málo zadlužený, může docházet 

ke zkreslení v důsledku ukazatele EBIT/nákl. úroky. Tento ukazatel při nulových nebo 

malých úrocích nabývá vysokých hodnot a hodnota indexu se pak může blížit nekonečnu. V 

těchto případech se tedy doporučuje omezit hodnotu ukazatele hodnotou 9. viz. Červinek 

(2005). 

 

3.8.3 Kralickuv Quick-test 

Kralickův model je reprezentantem ratingových modelů. Je založen na čtyřech 

ukazatelích. Dva z těchto ukazatelů hodnotí finanční stabilitu a další dva rentabilitu. Na 

základě hodnoty se těmto ukazatelům přidělují body. Výsledné skóre je pak průměr bodů, 

které byly jednotlivým ukazatelům přiděleny. Jednotlivé ukazatele mají následující podobu: 

 

vlastní kapitálR1=
celková aktiva

        (2.37) 

(dluhy celkem-peňežní porstředky)R2=
provozní CF

     (2.38) 
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zisk před úroky a zdaňenímR3=
aktiva

      (2.39) 

provozní CFR4=
provozní výnosy

        (2.40) 

Zdroj: Dluhošová (2008). 

 

Bodové ohodnocení ukazatelů se provádí podle následující tabulky 1.1. 

 

Tabulka 1.1 Bodování výsledků Kralickova Quick-testu 

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1  < 0,0 0,0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 
R2 > 30 30 - 12 12 - 5 5 - 3 < 3 
R3 < 0,0 0,0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 
R4 < 0,0 0,0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

Zdroj: Dluhošová (2008, str. 93). 

 

V tomto testu se lze zaměřit buď na hodnocení finanční stability, kterou můžeme 

hodnotit pomocí průměru hodnot R1 a R2. Dále můžeme hodnotit rentabilitu, konkrétně za 

pomoci průměru ukazatelů R3 a R4. Posledním krokem je interpretace výsledků. Jestliže je 

skóre podniku větší než 3 body, pak se jedná o velmi dobrý podnik. Pokud je skóre podniku 

menší než 1 bod, pak se jedná o podnik ve špatné finanční situaci. 
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4 Praktická část 
 

V této kapitole bude na základě teoretických východisek zhodnocena finanční situace 

společnosti Studio INTE, s.r.o. Zdrojem dat pro výpočet hodnot jednotlivých ukazatelů jsou 

účetní závěrky společnosti za období 2004 až 2007. 

 

4.1 Horizontální analýza 

V této podkapitole bude provedena horizontální analýza majetku, zdrojů a tvorby zisku. 

Při jednotlivých analýzách se bude vycházet z tabulek 4.1 až 4.3. Pro výpočet hodnot v 

jednotlivých tabulkách byl použit vzorec (2.2). 

 

Tabulka 4.1 - Horizontální analýza majetku 

1-0 2-1 3-2
Aktiva Celkem -1663 1685 -198
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 -100 0
Dlouhodobý majetek -103 -51 -191
Dlouhodobý nehmotný majetek -65 -62 -172
Dlouhodobý hmotný majetek -38 11 -19
Oběžná aktiva -1528 1822 11
Zásoby -83 -327 205
Krátkodobé pohledávky -1769 795 624
Krátkodobý finanční majetek 324 1354 -818
Časové rozlišení -32 14 -18

Horizontální analýza majetku
Období

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky 4.1 je zřejmé, že celková hodnota majetku společnosti ve sledovaném období 

kolísá. To je způsobeno především tím, že většinu majetku společnosti tvoří oběžný majetek. 

V prvním období došlo k poklesu hodnoty majetku vlivem propadu krátkodobých 

pohledávek. V následujícím období pak aktiva narostla opět zhruba na původní hodnotu. To 

bylo způsobeno především růstem pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Ve  třetím 

období došlo již jen k malé změně, a to především díky poklesu dlouhodobého majetku. 

Celkově se dá říct, že mimo výkyvu v roce 2005 vykazuje majetek společnosti ve sledovaném 

období stabilní hodnotu. 
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Tabulka 4.2 - Horizontální analýza zdrojů 

1-0 2-1 3-2
Pasiva Celkem -1663 1685 -198
Vlastní kapitál -119 410 -79
Základní kapitál 0 0 0
Výsledek hospodaření min. let -89 -39 275
Výsledek BÚO -30 449 -369
Cizí zdroje -1546 1277 -119
Krátkodobé závazky -2267 1124 -50
Bankovní úvěry a výpomoci 721 153 -69
Časové rozlišení 2 -2 0

Horizontální analýza zdrojů
Období

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 
Jak si můžeme v tabulce 4.2 všimnout, největší změny v průběhu sledovaného období 

vykazuje položka krátkodobé závazky. V prvních dvou sledovaných obdobích lze také 

sledovat nárůst u položky bankovní úvěry a výpomoci. To je způsobeno především čerpáním 

kontokorentního úvěru, který společnost získala v roce 2005. Změny vlastního kapitálu jsou 

spojeny především s růstem a poklesem zisku. 

 
Tabulka 4.3 - Horizontální analýza tvorby zisku 

1-0 2-1 3-2
Výkony -2911 -125 683
Výkonová spotřeba -2544 -809 72
Přidaná hodnota -367 684 611
Osobní náklady -399 44 79
Daně a poplatky 0 1 -5

Ostatní provozní výnosy 15 -13 -11
Ostatní provozní náklady 49 -66 596
Provozní výsledek hospodaření -10 721 -187
Nákladové úroky 0 134 -27
Ostatní finanční výnosy -26 8 -8
Ostatní finanční náklady 1 18 -7
Finanční výsledek hospodaření -27 -144 26
Daň z příjmů za běžnou činnost -80 121 164
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 43 456 -325
Mimořádné výnosy 7 -7 0
Mimořádné náklady 0 0 44
Mimořádný výsledek hospodaření 7 -7 -44
Výsledek hospodaření za účetní období 50 449 -369
Výsledek hospodaření před zdaněním -30 570 -205

8 -29 117
Odpisy dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku

Horizontální analýza tvorby zisku
Období

 
Zdroj: vlastní výpočty 
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Jak je patrné z tabulky 4.3, v prvním období došlo k velkému poklesu výkonů. Tento 

pokles pokračoval i v následujícím období, jeho tempo však nebylo již tak velké. Ve třetím 

období se vývoj obrátil a výkony začaly stoupat. Stejně jako výkony klesala v prvním i 

druhém období i výkonová spotřeba. Ta však klesala v druhém období rychleji než výkony, 

což mělo pozitivní efekt na přidanou hodnotu, která po počátečním propadu v prvním období 

začala stoupat. Výsledek hospodaření za účetní období v prvních dvou sledovaných obdobích 

vykazoval růst, v posledním období však došlo k jeho výraznému poklesu. Za tímto poklesem 

stojí především prudký nárůst provozních nákladů, který byl způsoben odepsáním 

nedobytných pohledávek. 

 

4.2 Vertikální analýza 

V této podkapitole bude provedena analýza struktury majetku, zdrojů a tvorby zisku 

společnosti, při které se bude vycházet z tabulek 4.4 až 4.6. Pro výpočet jednotlivých hodnot 

v tabulkách byl použit vzorec (2.4). 

 

Tabulka 4.4 - Analýza struktury majetku 

2004 2005 2006 2007
Aktiva 100% 100% 100% 100%
Pohledávky za upsaný základní kapitál 1% 2% 0% 0%
Dlouhodobý majetek 12% 13% 10% 7%
Dlouhodobý nehmotný majetek 11% 13% 9% 7%
Dlouhodobý hmotný majetek 1% 0% 0% 0%
Oběžná aktiva 86% 85% 90% 93%
Zásoby 31% 38% 25% 29%
Krátkodobé pohledávky 54% 39% 41% 51%
Krátkodobý finanční majetek 1% 7% 24% 13%
Časové rozlišení 1% 0% 0% 0%

Vertikální analýza majetku
Rok

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Jak je z tabulky 4.4 patrné, největší část majetku společnosti tvoří oběžná aktiva.  

Jestliže se blíže podíváme na strukturu oběžných aktiv, zjistíme, že největší podíl mají 

krátkodobé pohledávky. Takto vysoký podíl může znamenat špatnou inkasní politiku firmy. 

Hned za pohledávkami tvoří největší položku oběžných aktiv zásoby. Podíl oběžných aktiv ve 

sledovaném období po počátečním poklesu začal růst. Toto bylo způsoben především růstem 
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pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Jestliže se zaměříme na podíl dlouhodobého 

majetku, zjistíme, že tyto hodnoty jsou relativně malé a mají klesající tendenci. Při 

podrobnějším zkoumání zjistíme, že společnost nemá žádný hmotný majetek. 

 

Tabulka 4.5 - Analýza struktury zdrojů 

2004 2005 2006 2007
Pasiva Celkem 100% 100% 100% 100%
Vlastní kapitál 3% 1% 6% 6%
Základní kapitál 3% 4% 3% 3%
Výsledek hospodaření min. let 0% -2% -2% 2%
Výsledek BÚO 0% -1% 6% 1%
Cizí zdroje 97% 99% 94% 94%
Krátkodobé závazky 90% 77% 74% 76%
Bankovní úvěry a výpomoci 7% 22% 19% 19%
Časové rozlišení 0% 0% 0% 0%

Vertikální analýza zdrojů
Rok

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z údajů v tabulce 4.5 zjišťujeme, že majoritní podíl zdrojů společnosti tvoři cizí kapitál. 

Tento fakt svědčí především o vysoké zadluženosti společnosti. Největší podíl cizích zdrojů 

tvoří krátkodobé závazky. Menší podíl cizích zdrojů pak tvoří bankovní úvěry a výpomoci. U 

této položky lze v roce 2005 pozorovat nárůst, což bylo způsobeno získáním přístupu ke 

kontokorentnímu úvěru a jeho následným čerpáním. Jestliže vezmeme v úvahu, že položku 

bankovní úvěry a výpomoci tvoří pouze kontokorentní úvěr a případné jiné krátkodobé 

půjčky, dojdeme k závěru, že společnost pro svoje financování využívá velmi málo 

dlouhodobých zdrojů. Ve skutečnosti tak společnost jako dlouhodobé zdroje financování 

využívá jenom vlastní kapitál, jehož podíl na celkových zdrojích je velmi malý. V posledních 

dvou letech však podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích narostl, což bylo způsobeno 

zadržením zisku. Pokles vlastního kapitálu v roce 2005 byl způsoben vykázáním ztráty v 

předchozích letech.  
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Tabulka 4.6 - Analýza struktury výkazu zisku a ztrát 

2004 2005 2006 2007
Výkony 100% 100% 100% 100%
Výkonová spotřeba 87,26% 87,23% 82,70% 79,65%
Přidaná hodnota 12,74% 12,77% 17,30% 20,35%
Osobní náklady 11,65% 11,26% 11,64% 11,64%
Daně a poplatky 0,05% 0,06% 0,07% 0,04%

Ostatní provozní výnosy 0,03% 0,13% 0,05% -0,02%
Ostatní provozní náklady 0,35% 0,73% 0,31% 3,99%
Provozní výsledek hospodaření 0,21% 0,18% 4,84% 3,48%
Nákladové úroky 0,15% 0,18% 1,05% 0,84%
Ostatní finanční výnosy 0,14% 0,00% 0,05% 0,00%
Ostatní finanční náklady 0,24% 0,30% 0,41% 0,35%
Finanční výsledek hospodaření -0,25% -0,47% -1,41% -1,19%
Daň z příjmů za běžnou činnost 0,43% 0,00% 0,78% 1,76%
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -0,48% -0,30% 2,65% 0,53%
Výsledek hospodaření za účetní období -0,48% -0,25% 2,65% 0,25%
Výsledek hospodaření před zdaněním -0,05% -0,25% 3,43% 2,02%

Vertikální analýza
Rok

0,51% 0,66% 0,48% 1,18%
Odpisy dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky 4.6 vyplývá, že výkonová spotřeba v průběhu sledovaného období klesá. 

Zároveň s poklesem výkonové spotřeby je možno pozorovat nárůst přidané hodnoty, což je 

určitě pozitivní trend. Společnosti se také daří udržet stálý podíl osobních nákladů. V roce 

2007 můžeme u položky ostatní provozní náklady pozorovat relativně velký nárůst. To bylo 

způsobeno odpisem nedobytných pohledávek. 

 

4.3 Poměrová analýza 

V této podkapitole bude hodnoceno finanční zdraví firmy pomocí poměrových 

ukazatelů rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity.  

 

4.3.1 Analýza rentability 

Analýza rentability je provedena na základě hodnot v tabulce 4.7. Jako zdroj pro 

výpočty byly použity účetní výkazy společnosti z let 2004 až 2007. 
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Tabulka 4.7 - Hodnoty ukazatelů rentability 

2004 2005 2006 2007
ROI (2.6) 0,26% -0,19% 9,42% 6,44%
ROCE (2.8) 10,27% -16,67% 145,59% 116,12%
ROE (2.9) -48,11% -59,09% 86,13% 10,33%
ROS (2.11) -0,48% -0,25% 2,65% 0,25%
Rentabilita Nákladů (2.12) -0,55% -0,29% 3,21% 0,32%

Ukazatel Vzorec
Rok

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Graf 4.1 - Vývoj ukazatelů rentability 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Rentabilita celkového kapitálu - ROI 

Jelikož vzorce pro výpočet rentability celkového kapitálu existuje více variant, je třeba 

poznamenat, že v této práci byl použit vzorec nezdaněné rentability celkového kapitálu. 

Jak je zřejmé z grafu 4.1, mají hodnoty ROI ve sledovaném období kolísavou tendenci. 

Z tabulky 4.7 je patrné, že první dva roky byla hodnota ukazatelů velmi nízká, v roce 2005 

dokonce záporná. Ve třetím roce se vývoj rentability obrátil a podnik dosáhl oproti 

předchozím rokům poměrně vysoké rentability. V roce 2007 hodnota ukazatele opět klesla. 

Jak je patrné z grafu 4.2, jsou tyto skoky ve vývoji rentability způsobené vývojem aktiv a 

EBITU. Nárůst rentability v roce 2006 je tedy způsoben faktem, že se společnosti poprvé od 

založení podařilo vykázat kladný výsledek hospodaření.  
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Graf 4.2 - Vývoj EBIT a aktiv 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu - ROCE 

Hodnoty rentability dlouhodobých zdrojů uvedeny v tabulce 4.7 vykazují ve 

sledovaném období kolísavou tendenci, což potvrzuje i graf 4.1. Jelikož podnik nevyužívá 

jiných dlouhodobých zdrojů než je vlastní kapitál, jsou hodnoty ROCE ovlivňovány právě 

změnami vlastního kapitálu a EBITU. V prvních dvou letech sledovaného období je tedy 

možné pozorovat pokles až k záporné hodnotě ukazatele v roce 2005. Jak je patrné z grafu 

4.3, byl tento pokles způsoben poklesem EBITU a můžeme říct, že tento pokles byl částečně 

kompenzován také snížením vlastního kapitálu. Prudký růst v roce 2006 byl způsoben 

především tím, že společnost poprvé od založení vykázala zisk. Zvýšení zisku v tomto roce 

bylo doprovázeno růstem vlastního kapitálu. Dynamika růstu zisku však byla větší než 

dynamika růstu vlastního kapitálu a tak došlo k masivnímu nárůstu ROCE. V posledním roce 

sledovaného období hodnota ROCE opět klesla. Po počátečních velmi nízkých hodnotách 

dosáhl podnik v posledních dvou letech velmi velké rentability dlouhodobých zdrojů. To je 

však způsobeno tím, že pro své financování podnik využívá především krátkodobé zdroje. 
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Graf 4.3 - Vývoj EBITU a vlastního kapitálu 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

Jak se můžeme přesvědčit v grafu 4.1, vývoj rentability vlastního kapitálu je velmi 

podobný vývoji rentability dlouhodobých zdrojů. To je způsobeno především tím, že podnik 

nevyužívá jiné dlouhodobé zdroje než je vlastní kapitál. Rozdíl mezi hodnotami obou 

ukazatelů tak způsobuje především použití jiného typu zisku v obou ukazatelích. 

V počátečních dvou letech se hodnota ukazatele ROE pohybovala v záporných 

hodnotách. To bylo způsobeno tím, že podnik v tomto období vykázal ztrátu. V roce 2006 

podnik poprvé vykazuje zisk a s tím je spojen i nárůst ROE. V roce 2007 hodnota ukazatele 

oproti roku rapidně poklesla. Jak je patrné z grafu 4.4, důvodem tohoto poklesu byl především 

propad hodnoty EAT. 

 

Graf 4.4 - Vývoj EAT a vlastního kapitálu 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007

H
od

no
ta

Rok

Vlastní kapitál EBIT

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007

H
od

no
ta

Rok

EAT Vlastní kapitál



 - 37 -- 37 -  

 

Rentabilita tržeb - ROS 

Jak je patrné z grafu 4.5, nejvyšší rentability tržeb dosáhla společnost v roce 2006. V 

roce 2007 došlo k výraznému poklesu. Výkyvy rentability jsou důsledkem velkých změn 

EAT,  co ž je p atrn é i z grafu  4.6. Hodnoty rentability tržeb jsou u společnosti velmi nízké. 

Například v roce 2006, tedy v roce, kdy společnost vykázala nejvyšší rentabilitu, připadlo na    

1 Kč tržeb pouze 0,0265 Kč zisku. 

 

Graf 4.5 Vývoj rentability tržeb a nákladů 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Rentabilita nákladů 

Z počátku sledovaného období vykázala rentabilita nákladů růst, a to až do roku 2006, 

kdy dosáhla nejvyšší hodnoty. Jak je patrné z grafu 4.6, příčinou tohoto růstu byl především 

vývoj EAT, který až do roku 2006 rostl. V roce 2007 došlo k poměrně prudkému poklesu 

EAT a s tím byl spojen pokles rentability. Hodnoty rentability nákladů jsou velmi nízké. 

V roce, kdy podnik dosáhl nejvyšší hodnoty rentability, tak připadlo na 1 Kč nákladů pouze 

0,0321 Kč zisku. 
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Graf 4.6 - Vývoj Tržeb, nákladů, EAT 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

4.3.2 Ukazatelé zadluženosti 

Analýza zadluženosti firmy hodnotí finanční stabilitu firmy, která je charakterizována 

strukturou zdrojů financování. Data pro hodnoty ukazatelů z tabulky 4.8 byla získána z 

účetních výkazů firmy za rok 2004 až 2007. 

 

 Tabulka 4.8 - Hodnoty ukazatelů zadluženosti 

2004 2005 2006 2007
Podíl VK na aktivech (2.13) 2,52% 1,16% 6,47% 5,55%
Stupeň krytí SA (2.14) 21,51% 8,72% 67,42% 77,09%
Celková zadluženost (2.15) 97,48% 98,80% 93,53% 94,45%
Zadluženost VK (2.16) 3864,32% 8489,39% 1445,38% 1703,02%
Úrokové krytí (2.17) 67,68% -39,29% 427,78% 341,48%
Úrokové zatížení (2.15) 147,37% -254,55% 23,38% 29,28%
Úvěrová zadluženost (2.19) 290,81% 1907,58% 296,64% 338,29%

Ukazatel Vzorec
Rok

 
Zdroj: vlastní výpočty 
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Graf 4.7 - Vývoj hodnot ukazatelů zadluženosti 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Hodnoty ukazatele vlastního kapitálu na aktivech mají kolísavou tendenci. Tato 

tendence je spojena se změnou stavu aktiv a vlastního kapitálu v jednotlivých letech. Po 

počátečním roce sledovaného období došlo k poklesu hodnoty ukazatele. Tento pokles byl 

způsoben poklesem hodnoty vlastního kapitálu, který byl částečně vykompenzován snížením 

hodnoty aktiv. V roce 2006 došlo k nárůstu hodnoty ukazatele v důsledku růstu hodnoty 

vlastního kapitálu, který byl způsoben tím, že společnost poprvé od svého založení vykázala 

zisk. Hodnoty ukazatele jsou i přes nárůst ve sledovaném období extrémně nízké.  Tyto nízké 

hodnoty znamenají, že firma je velmi málo finančně samostatná a pro svůj provoz potřebuje 

cizí zdroje. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv  

Jak je z grafu 4.7 patrné, vykazují hodnoty ukazatele po počátečním poklesu v roce 

2005 růst. Pokles v roce 2005 byl důsledkem velkého poklesu vlastního kapitálu. Naopak růst 

v letech 2006 a 2007 je způsoben navýšením vlastního kapitálu a zároveň poklesem hodnoty 

dlouhodobého majetku. I přes vykazovaný růst se hodnoty ukazatele pohybují pod hranicí 

100%. V podniku tedy dochází k podkapitalizování, kdy podnik financuje část stálých aktiv 

krátkodobými zdroji a nízké hodnoty tak svědčí o horší finanční stabilitě firmy.  
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Celková zadluženost 

Jak je z tabulky 4.8 patrné, celková zadluženost v průběhu sledovaného období 

poklesla. Tento pokles byl však minimální a hodnoty zadlužení jsou velmi vysoké. Na vývoj 

hodnot měly největší vliv změny hodnot cizích zdrojů a aktiv. Jak je patrné z grafu 4.8, nárůst 

zadluženosti v roce 2007 způsobil především propad hodnoty cizího kapitálu. Výsledná 

změna hodnoty zadlužení však byla minimální, protože současně s poklesem hodnoty cizího 

kapitálu došlo k poklesu hodnoty aktiv. Pokles zadluženosti v roce 2006 byl způsoben 

především růstem aktiv. Ten byl sice doprovázen růstem cizích zdrojů, ale cizí zdroje rostly 

pomaleji než aktiva. V posledním roce došlo opět k mírnému nárůstu zadluženosti. Vysoké 

hodnoty zadluženosti svědčí o tom, že podnik většinu svého majetku financuje z cizích 

zdrojů. Jeho míra zadluženosti je tedy velmi vysoká a téměř se blíží ke 100%. Vysoká míra 

zadluženosti také přináší vyšší riziko věřitelům podniku. 

 

Graf 4.8 - Vývoj Cizích zdrojů a aktiv 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Hodnoty ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu sledovaného podniku jsou extrémně 

vysoké. Nejvyšší hodnoty ukazatel nabyl v roce 2005, a to extrémních 8489,39%. V 

následujících letech sice hodnota klesla až na konečných 1703,02%, ale i tato hodnota 

mnohokrát převyšuje hodnoty z pásma 80% až 120%, ve kterých se pohybují stabilní 

společnosti. Z takto vysokých hodnot plyne, že v roce 2007 byl objem cizího kapitálu, kterým 

společnost financuje svůj provoz, zhruba 17krát a v roce 2005 dokonce 85krát větší než je 

objem vlastního kapitálu. Tyto extrémní hodnoty souvisí s velmi nízkou hodnotou vlastního 

kapitálu a zároveň vysokým podílem cizích zdrojů. 
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Ukazatel úrokového krytí 

Jak je podle hodnot z tabulky 4.8 patrné, v prvních dvou letech sledovaného období 

nedokázal podnik svou činností zajistit splátky úroků. Pokles hodnoty ukazatele v roce 2005 

je způsoben propadem EBIT při zachování úroků. V následujícím roce můžeme pozorovat 

prudký nárůst  EBIT, který také poprvé od začátku sledovaného období nabyl vyšší hodnoty 

než úroky. S tím je také spojen růst ukazatele úrokového krytí až na hodnotu 427,78%. V 

následujícím roce EBIT opět poklesl při zachování úroků, a to mělo za následek pokles 

hodnoty ukazatele úrokového krytí. Po počátečních dvou letech, kdy podnik svou činností 

nebyl schopen vydělat na úhradu úroků, nastal obrat a hodnota ukazatele přesáhla hranici 

100% , kdy podnik přestává vydělávat pouze na úroky a začíná být ziskový. 

 

Graf 4.9 - Vývoj EBIT a úroků 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Ukazatel úrokového zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení je obrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. Jak je 

patrné z tabulky 4.8, v prvním roce sledovaného období ukazatel nabyl hodnoty 147,37%. 

Tato hodnota znamená, že podnik zaplatil na úrocích víc, než vydělal. V roce 2005 se potom 

hodnota ukazatele dostává do záporných čísel, což je způsobeno vykázanou ztrátou. V roce 

2006 hodnota  úrokového zatížení prudce poklesla. Jak je patrné z grafu 4.9, byl tento pokles 

hodnoty způsoben především prudkým růstem EBIT. V posledním roce úrokové zatížení sice 

stouplo, ale celkově se úrokové zatížení ve sledovaném období snížilo. Hodnota úrokového 

zatížení v roce 2007 dosahuje tedy hodnoty 29,28% , což znamená, že asi 29% ze zisku 

odčerpávají úroky. 
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Ukazatel  úvěrové zadluženosti 

Jak je patrné z tabulky 4.8, dosahuje společnost velmi vysokých hodnot úvěrové 

zadluženosti.  V průběhu sledovaného období se úvěrová zadluženost zvýšila. Toto zvýšení je 

způsobeno především tím, že v roce 2005 byl společnosti poskytnut úvěr. Extrémní úvěrová 

zadluženost v roce 2005 je způsobena velkým poklesem vlastního kapitálu při současném 

zvýšení úvěrů. 

 

4.3.3 Analýza likvidity 

V následující části bude provedena analýza likvidity podniku. Tato analýza bude 

vycházet z hodnot uvedených v tabulce 4.9. 

 

Tabulka 4.9 - Hodnoty ukazatelů likvidity 

2004 2005 2006 2007
Celková likvidita (2.20) 0,957 1,105 1,211 1,224
Pohotová likvidita (2.21) 0,616 0,605 0,873 0,846
Okamžitá likvidita (2.22) 0,014 0,096 0,324 0,176

Ukazatel Vzorec
Rok

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Graf 4.10 - Vývoj ukazatelů likvidity 

 
Zdroj: vlastní výpočty 
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Celková likvidita 

Jak je možno vidět v grafu 4.10, vykazují hodnoty ukazatele celkové likvidity ve 

sledovaném období růst. Růst hodnoty v roce 2005 byl způsoben poklesem krátkodobých 

závazků při menším poklesu oběžných aktiv. V roce 2006 růst pokračoval, zejména díky 

tomu, že oběžná aktiva v tomto roce rostla rychleji než krátkodobé závazky. V posledním 

roce pak růst vyvolal pokles krátkodobých závazků při zachování hodnoty oběžných aktiv. I 

přes tento růst hodnoty stále nedosahují hodnot doporučených. Doporučené hodnoty ukazatele 

celkové likvidity by se měly nacházet v intervalu od 1,5 po 2,5. Nižší hodnoty tedy signalizují 

sníženou platební schopnost podniku. Růst hodnot však svědčí o tom, že platební schopnost 

se zlepšuje. 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity v průběhu sledovaného období kolísá. V posledních dvou 

letech však lze oproti předchozím letům zaznamenat jeho nárůst. Tento růst je zapříčiněn 

především snižováním zásob. Stejně jako v případě celkové likvidity ani u tohoto ukazatele 

nedosahuje podnik doporučených hodnot, které by se měly pohybovat v intervalu od 1 do 1,5. 

V důsledku růstu lze tedy říct, že platební schopnost podniku se zlepšuje, stále však 

nedosahuje optimální úrovně. 

 

Okamžitá likvidita 

Vývoj okamžité likvidity v průběhu období kolísá. Toto kolísání je způsobeno 

především změnou stavu peněžních prostředků. V roce 2006 se hodnota okamžité likvidity 

poprvé pohybovala v doporučeném intervalu od 0,2 do 0,5. V roce 2007 však hodnota opět 

poklesla pod hranici tohoto intervalu. Okamžitá likvidita se tedy od začátku období zlepšila, 

pořád však nedosahuje optimálních hodnot. 

 

4.3.4 Čistý pracovní kapitál - ČPK  

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty čistého pracovních kapitálu pro jednotlivé 

roky.  
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Tabulka 4.10 - Vývoj hodnot ČPK 

2004 2005 2006 2007
ČPK (v tis. Kč.) (2.23) -675 -691 -230 -118

Ukazatel Vzorec
Rok

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Graf 4.11 - Vývoj ČPK 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Jak je patrné z grafu 4.11, hodnoty čistého podnikatelského kapitálu ve sledovaném 

období rostly. Tento růst byl způsoben poklesem hodnoty dlouhodobých aktiv při současném 

zvyšování vlastního kapitálu jako dlouhodobého zdroje. I přes tento růst se však stále 

pohybují v záporných hodnotách. Tyto záporné hodnoty svědčí o podkapitalizování podniku. 

Podnik tedy financuje část dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji, což je riskantní a 

důsledkem je snížení platební schopnosti podniku. Podkapitalizování je způsobeno především 

tím, že podnik nevyužívá pro svoje financování jiných dlouhodobých zdrojů, než je vlastní 

kapitál. 

 

4.3.5 Analýza aktivity 

V této části bude provedena analýza aktivity, která bude vycházet z hodnot v tabulce 

4.11. 
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Tabulka 4.11 - Hodnoty ukazatelů aktivity 

2004 2005 2006 2007
Obrátka celkových aktiv (2.25) 2,523 2,749 2,103 2,256
Doba obratu aktiv (2.26) 142,7 130,945 171,225 159,569
Doba obratu zásob (2.27) 43,915 50,198 42,992 45,744
Doba obratu pohledávek (2.28) 77,44 51,053 69,97 80,921
Doba obratu závazků (2.29) 128,633 100,304 127,278 120,78

Ukazatel Vzorec
Rok

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Graf 4.12 - Ukazatelé aktivity 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Obrátka celkových aktiv 

Z tabulky 4.11 je patrné, že  nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel obratu celkových aktiv v 

roce 2005. V následujících letech došlo k poklesu hodnoty. Tento pokles byl způsoben 

především zvýšením hodnoty celkových aktiv společnosti při minimální změně tržeb. V 

průběhu sledovaného období tak došlo u společnosti k poklesu efektivity využívání majetku. 

 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv v prvních dvou letech sledovaného období klesla na hodnotu 

přibližně 131 dní v roce 2005. Tento pokles byl zapříčiněn poklesem aktiv v daném roce. V 

následujících letech, v důsledku velkého zvýšení aktiv při minimální změně tržeb, doba 

obratu opět stoupla. Tento vývoj odpovídá vývoji ukazatele obrátky celkových aktiv a 

signalizuje zhoršení v efektivitě využívání majetku.  
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob měla ve sledovaném období mírně kolísavou tendenci. V roce 2005 

byl růst doby obratu zásob způsoben především propadem tržeb. Pokles hodnot v 

následujících letech byl způsoben především snížením hodnoty zásob při minimální změně 

tržeb. 

 

Doba obratu pohledávek 

Jak je možno vidět v tabulce 4.11, doba obratu pohledávek ve sledovaném období 

kolísala. Toto kolísání je zapříčiněno především změnami hodnot krátkodobých pohledávek. 

Hodnota v roce 2005, kdy byla doba obratu pohledávek nejnižší, je způsobena tím, že v tomto 

roce byla hodnota pohledávek společnosti výrazně nižší než ve zbytku sledovaného období. 

Na růstu doby obratu pohledávek v následujících dvou letech tak měl největší podíl růst 

hodnoty pohledávek. Doba obratu pohledávek je velmi vysoká. Jestliže porovnáme hodnoty s 

určenou dobou splatnosti faktur společnosti, která je 14 dní, dojdeme k závěru, že inkasní 

politika firmy je velmi špatná a od začátku sledovaného období se i přes pokles v roce 2005 

zhoršila. 

 

Doba obratu závazků 

Ve sledovaném období se doba obratu závazků pohybovala zhruba v intervalu 100 až 

129 dní. Výrazný pokles doby obratu závazků nastal v roce 2007, kdy se hodnota ukazatele 

přiblížila hodnotě 100 dní. V následujících letech však doba obratu závazků stoupla zhruba na 

úroveň ze začátku sledovaného období. Pokles hodnoty v roce 2007 byl způsoben především 

výraznou změnou hodnoty závazků oproti ostatním rokům.  

Jestliže v grafu 4.12 porovnáme vývoj hodnot doby obratu pohledávek a závazků, 

zjistíme, že hodnoty doby obratu pohledávek byly v celém období nižší, než hodnoty doby 

obratu závazků. Společnosti se tak dařilo zachovat finanční rovnováhu. Hodnoty doby obratu 

závazků jsou však velmi vysoké, což značí značné zpoždění, se kterým firma platí svým 

dodavatelům. V důsledku tohoto zpoždění klesá důvěryhodnost firmy v očích dodavatelů. 

 

4.3.6 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

V této části bude zhodnocena finanční situace firmy na základě použití predikčních 

modelů. 
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Altmanův model 

Pro výpočet hodnoty Z-skore byl použit vzorec (2.30). Výsledné hodnoty Z-skore a 

hodnoty dílčích ukazatelů jsou pak zachyceny v tabulce 4.12. 

 

Tabulka 4.12 - Hodnoty Z-skore  

2004 2005 2006 2007
ČPK/aktiva -0,092 -0,122 -0,031 -0,016 0,717
Nerozdělený zisk/aktiva -0,001 -0,017 -0,018 0,02 0,847
EBIT/aktiva 0,003 -0,002 0,094 0,064 3,107
VK/CZ 0,026 0,012 0,069 0,059 0,42
Tržby/aktiva 2,523 2,749 2,103 2,256 0,998
Z - skore 2,47 2,641 2,382 2,481

Altmanův model Rok Váha 
ukazatele

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Graf  4.13- Vývoj Z-skore 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Jak je patrné z grafu 4.13, hodnoty Z-skore mají ve sledovaném období kolísavou 

tendenci. Na tomto kolísání hodnot má největší podíl ukazatel Tržby/aktiva, který v průběhu 

sledovaného období vykazuje největší změny. Pokud zařadíme hodnoty Z-skore z tabulky 

4.12 z jednotlivých let do intervalů, pomocí kterých se stanovuje riziko bankrotu, zjistíme, že 

po celou dobu své existence se podnik pohybuje v tzv. šedé zóně. Z toho vyplývá, že se u 

společnosti neprojevují příznaky bankrotu, avšak její finanční zdraví není optimální.  
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Index IN05 

Pro výpočet indexu IN05 byl použit vzorec (2.37), viz. teoretická část. 

 

Tabulka 4.13 - Index IN05 

2004 2005 2006 2007
aktiva/cizí zdroje 1,0259 1,0259 1,0692 1,0587 0,13
EBIT/nákladové úroky 0,6786 -0,3929 4,2778 3,4148 0,04
EBIT/aktiva 0,0026 -0,0019 0,0942 0,0644 3,97
výnosy/aktiva 2,5228 2,7493 2,1025 2,2561 0,21
oběžná aktiva/(KZ+KBÚ) 0,8852 0,8567 0,9625 0,9811 0,09
IN05 0,7802 0,7626 1,2123 1,092

Index IN05
Rok Váha 

ukazatele

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Graf 4.14 - Vývoj indexu IN05 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Jak je patrné z tabulky 4.13, první dva roky sledovaného období se podnik nacházel v 

pásmu, kdy vykazoval příznaky bankrotu. V následujících letech se však vývoj hodnot indexu 

otočil a podnik se dostal do tzv. šedé zóny. Už tedy nevykazoval příznaky bankrotu, ale jeho 

finanční situace je pořád špatná. Na vývoj hodnoty indexu měly největší vliv změny hodnoty 

EBITU. 
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Kralickuv Quick-test 

Hodnoty dílčích ukazatelů Quick-testu jsou uvedeny v tabulce 4.14. V tabulce 4.15 jsou 

pak na základě údajů z tabulky 4.14 přiřazeny body a vypočítáno celkové bodové ohodnocení 

podniku, na základě kterého je zhodnocena celková, finanční a výnosová situace podniku. 

 

Tabulka 4.14 - Hodnoty dílčích ukazatelů Kralickova quick-testu 

2004 2005 2006 2007
R1 (2.38) 0,0252 0,0116 0,0647 0,0555
R2 (2.39) -1,7734 -12,0371 4,4833 -8,9799
R3 (2.40) 0,0026 -0,0019 0,0942 0,0644
R4 (2.41) -0,2151 -0,0276 0,0737 -0,0401

Kralickuv Quick-test Vzorec
Rok

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka 4.15 - Bodové ohodnocení 

2004 2005 2006 2007
R1 1 1 1 1
R2 0 0 3 0
R3 1 0 2 1
R4 0 0 2 0
FS=(R1+R2)/2 0,5 0,5 2 0,5
VS=(R3+R4)/2 0,5 0 2 0,5
SH=(FS+VS)/2 0,5 0,25 2 0,5

Body
Rok

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Jak je patrné z tabulky 4.15, většinu sledovaného období se podnik nachází ve špatné 

finanční situaci. Nejlepšího výsledku dosáhl podnik v roce 2006, což souviselo s velkým 

růstem EBITU a kladným provozním cash flow. Jestliže se blíže podíváme na hodnocení 

finanční situace, zjistíme, že  kromě roku 2006, kdy se společnost nacházela v šedé zóně, se 

po celý zbytek sledovaného období nacházela společnost ve špatné finanční situaci. 
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5 Návrhy a doporučení 
 

Jak je z výsledků analýzy v předchozí kapitole patrné, společnost se nenachází v 

uspokojivé finanční situaci. Podle vývoje jednotlivých ukazatelů ve sledovaných obdobích se 

sice situace společnosti lepší, stále však nedosahuje optimální úrovně. 

V oblasti rentability celkového kapitálu dosahuje společnost poměrně dobrých 

výsledků. Tento ukazatel je závislý na vývoji EBIT a také aktivech. Jestliže se blíže podíváme 

na strukturu majetku společnosti, zjistíme, že největší podíl na celkových aktivech mají 

oběžná aktiva. Jak je patrné z výsledku vertikální analýzy, podíl oběžných aktiv na celkovém 

majetku společnosti od roku 2005 roste. Toto je spojeno především s růstem pohledávek a 

zásob. Pro zvýšení rentability celkového kapitálu by se tedy společnost měla snažit zmenšovat 

objem pohledávek a zásob při současném zvyšování zisku. 

 Rentabilita tržeb a nákladů dosahuje u  společnosti dlouhodobě velmi nízkých hodnot. 

Pro zlepšení v této oblasti by se společnost měla snažit o redukci nákladů za účelem dosažení 

vyššího čistého zisku. Vyšší náklady jsou způsobeny nevhodným způsobem financování 

společnosti. Společnost financuje svůj provoz dlouhodobě kontokorentním úvěrem, který je 

určen jen pro pokrývání krátkodobých výkyvů v potřebě hotovosti. Dlouhodobé čerpání 

tohoto úvěru s sebou nese vysoké úrokové zatížení. Společnost by se tak měla snažit postupně 

zmenšovat objem čerpaného úvěru. S menším objemem čerpaného úvěru budou klesat úroky, 

které společnost musí platit.  

Relativně dobré výsledky vykazuje společnost v oblasti rentability dlouhodobých 

zdrojů. Tyto výsledky jsou však ovlivněny strukturou dlouhodobých zdrojů společnosti, které 

tvoří jen vlastní kapitál. Jestliže bude chtít společnost zvyšovat rentabilitu dlouhodobých 

zdrojů, měla by se zaměřit na maximalizaci zisku. 

V oblasti rentability vlastního kapitálu dosahuje společnost ke konci sledovaného 

období uspokojivých výsledků. Pro zvyšování rentability by se měla společnost, stejně jako v 

předchozím případě, snažit o maximalizaci čistého zisku. 

Velkou slabinou společnosti je velmi nízký podíl vlastních zdrojů pro financování. 

Tento nízký podíl vlastních zdrojů svědčí o tom, že společnost je velmi zadlužená a financuje 

tak svůj provoz výhradně z cizích zdrojů, což sebou přináší velké úrokové zatížení. Velké 

úrokové zatížení má za následek to, že skoro 30% ze zisku společnost vynaloží na zaplacení 

úroků. Nevýhodou je také to, že část cizích zdrojů, se kterými společnost financuje svůj 

provoz, tvoří kontokorentní úvěr. Tento typ úvěru patří k těm dražším, proto by měl pokrývat 
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jen krátkodobé výkyvy v potřebě hotovosti. Jeho dlouhodobé čerpáním, ke kterému u 

společnosti dochází, je velmi drahé a neefektivní. Do budoucna by se tedy měla společnost 

snažit zvyšovat podíl vlastního kapitálu a zároveň se snažit snižovat stav čerpaného úvěru. 

Navýšení vlastního kapitálu by měla společnost dosáhnout především zadržováním zisku. 

Ukazatel stupně krytí stálých aktiv signalizuje, že společnost nemá optimální 

kapitálovou strukturu. U společnosti dochází k podkapitalizování, kdy je část stálých aktiv 

kryta krátkodobými zdroji. Společnost by se tedy měla snažit navýšit dlouhodobé zdroje na 

úkor krátkodobých minimálně do takové výše, aby stálá aktiva byla kryta dlouhodobými 

zdroji. 

Další věcí, na kterou by se společnost měla zaměřit, je její inkasní politika. Jak 

vyplynulo z výsledků analýzy doby obratu pohledávek, doba se kterou společnost inkasuje 

své pohledávky, je mnohem vyšší, než si sama určila. Proto by měla být striktnější co se 

vymáhání pohledávek týče. S dobou obratu pohledávek úzce souvisí i doba obratu závazků. 

Rovněž i u tohoto ukazatele společnost vykazuje velké hodnoty, což svědčí o velkém 

prodlení, se kterým platí svým dodavatelům. Jestliže tedy společnost zlepší svou inkasní 

politiku a bude vymáhat pohledávky rychleji, může se to příznivě projevit i na době splácení 

závazků. 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu dosahuje u společnosti po celé sledované období 

záporných hodnot. Záporné hodnoty ČPK signalizují podkapitalizování společnosti, což 

ohrožuje likviditu. Pro zlepšení by se společnost měla snažit především navýšit své 

dlouhodobé zdroje. 
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6 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit na základě metod a ukazatelů finanční 

analýzy finanční situaci společnosti Studio INTE, s.r.o.  

Jak je z výsledků praktické části patrné, společnost Studio INTE, s.r.o. se nenachází v 

uspokojivé finanční situaci. V oblasti rentability aktiv dosáhla společnost po počátečních  

dvou letech, kdy se hodnoty pohybovaly velmi nízko, poměrně uspokojivých výsledků. Horší 

výsledky vykázala společnost u rentability tržeb a nákladů. U těchto ukazatelů vykazovala 

společnost v celém sledovaném období velmi nízké hodnoty. Ukazatel rentability 

dlouhodobých zdrojů ve sledovaném období vykázal růst na poměrně vysoké hodnoty. Tyto 

vysoké hodnoty jsou však způsobeny faktem, že jako jediný dlouhodobý zdroj využívá 

společnost vlastní kapitál. Rentabilita vlastního kapitálu po prvních dvou letech v záporných 

hodnotách dosáhla kladné výše.  

Z hodnocení ukazatelů zadluženosti vyplývá, že společnost je velmi zadlužená a tím 

pádem finančně nesamostatná. Toto potvrzuje ukazatel celkové zadluženosti, který se ve 

sledovaném období pohyboval nad hodnotou 90%. Největších hodnot dosahoval ve 

sledovaném období ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu. Vysoká zadluženost společnosti 

má za následek vysoké úrokové zatížení, kdy skoro 30% zisku se spotřebuje na zaplacení 

úroků. Ukazatel úvěrové zadluženosti rovněž vykazuje v celém období vysoké hodnoty. To je 

způsobeno především nízkou hodnotou vlastního kapitálu. 

V oblasti likvidity dosahovala společnost v celém sledovaném období poměrně dobrých 

výsledků. Tyto výsledky nejsou sice optimální, ale lze u nich pozorovat růst a přibližování k 

optimálním hodnotám. 

Jestliže budeme hodnotit ukazatel čistého pracovního kapitálu, dojdeme k závěru, že 

společnost je podkapitalizovaná. To je způsobeno především nízkým podílem dlouhodobých 

zdrojů, které společnost využívá pro své financování. 

Z hodnocení ukazatele doby obratu aktiv lze vypozorovat, že v průběhu sledovaného 

období došlo k poklesu efektivity, s níž společnost využívá svůj majetek. Velmi vysokých 

hodnot dosahuje doba obratu pohledávek a závazků. Z toho lze usuzovat, že společnost nemá 

dobrou inkasní politiku. Od doby obratu pohledávek se pak odvíjí i doba obratu závazků. 

Při analýze pomocí Altmanova modelu zjišťujeme, že společnost se po celé sledované 

období nacházela v tzv. šedé zóně. Společnost tedy podle výsledků tohoto modelu 

nevykazovala příznaky bankrotu, ale její finanční situace nebyla optimální. 
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Pokud pro hodnocení finanční situace využijeme výsledků indexu IN05, zjišťujeme, že 

hodnocení podle tohoto indexu se poměrně liší od hodnocení pomocí Altmanova modelu. 

Rozdíl je především v prvních dvou letech, kdy společnost dle indexu IN05 vykazovala 

příznaky bankrotu.  V následujících letech  však společnost podle výsledků indexu IN05 již 

patřila do šedé zóny, kde sice nevykazuje dobrou finanční situaci, ale zároveň nevykazuje 

příznaky bankrotu. 

Posledním ukazatelem je Kralickuv Quick-test. Výsledky tohoto testu hodnotily v celém 

sledovaném období finanční situaci jako špatnou. Výjimkou  byl pouze rok 2006, kdy se 

svým hodnocením podnik dostal do šedé zóny. 

Při celkovém pohledu na finanční analýzu společnosti můžeme konstatovat, že 

hospodaření  a výkonnost společnosti se rok od roku zlepšuje. Po prvních dvou letech, kdy 

společnost utržila ztrátu, následovaly dva roky, kdy společnost vykázala zisk. I přes citelné 

zlepšení není finanční situace stále optimální. Společnost má mnoho problémů. Mezi 

nejvážnější problémy patří vysoké zadlužení společnosti, špatná inkasní politika, nevhodný 

typ úvěru pro financování a další problémy. Jestliže tedy společnost začne pracovat na 

odstranění těchto problémů, dá se očekávat a podaří se jí  že v budoucnu bude dosahovat stále 

lepších výsledků. 
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Seznam zkratek 
 
EBIT  zisk před zdaněním a úroky 
EAT  zisk po zdanění 
ČPK  čistý pracovní kapitál 
A  aktiva 
CZ  cizí zdroje 
KZ  krátkodobé závazky 
KBÚ  krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 
OA  oběžná aktiva 
CF  cash flow 
BÚO  běžného účetního období 
ROI  rentabilita celkového kapitálu 
ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 
ROE  rentabilita vlastního kapitálu 
ROS  rentabilita tržeb 
VK  vlastní kapitál 
SA  stálá aktiva 
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Příloha 1 
 

Aktiva 2004 2005 2006 2007 
Aktiva Celkem 7334 5671 7356 7158 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 100 100 0 0 
Dlouhodobý majetek 860 757 706 515 
Dlouhodobý nehmotný majetek 814 749 687 515 
Dlouhodobý hmotný majetek 46 8 19 0 
Oběžná aktiva 6328 4800 6622 6633 
Zásoby 2257 2174 1847 2052 
Krátkodobé pohledávky 3980 2211 3006 3630 
Krátkodobý finanční majetek 91 415 1769 951 
Časové rozlišení 46 14 28 10 
     

Pasiva 2004 2005 2006 2007 
Pasiva Celkem 7334 5671 7356 7158 
Vlastní kapitál 185 66 476 397 
Základní kapitál 200 200 200 200 
Výsledek hospodaření min. let -6 -95 -134 141 
Výsledek běžného účetního období -9 -39 410 41 
Cizí zdroje 7149 5603 6880 6761 
Krátkodobé závazky 6611 4344 5468 5418 
Bankovní úvěry a výpomoci 538 1259 1412 1343 
Časové rozlišení 0 2 0 0 
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Příloha 2 
 
Výsledovka 2004 2005 2006 2007 
Výkony 18502 15591 15466 16149 
Výkonová spotřeba 16144 13600 12791 12863 
Přidaná hodnota 2358 1991 2675 3286 
Osobní náklady 2155 1756 1800 1879 
Daně a poplatky 10 10 11 6 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a  
hmotného majetku 95 103 74 191 
Ostatní provozní výnosy 5 20 7 -4 
Ostatní provozní náklady 65 114 48 644 
Provozní výsledek hospodaření 38 28 749 562 
Nákladové úroky 28 28 162 135 
Ostatní finanční výnosy 26 0 8 0 
Ostatní finanční náklady 45 46 64 57 
Finanční výsledek hospodaření -47 -74 -218 -192 
Daň z příjmů za běžnou činnost 80 0 121 285 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  -89 -46 410 85 
Mimořádné výnosy  0  7  0  0 
Mimořádné náklady  0  0  0  44 
Mimořádný výsledek hospodaření  0  7  0  -44 
Výsledek hospodaření za účetní období -89 -39 410 41 
Výsledek hospodaření před zdaněním -9 -39 531 326 
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