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1 ÚVOD 

 

 V současném ekonomickém prostředí působí na ekonomickou situaci podniku 

mnoho ekonomických i mimoekonomický vlivů. Aby podnik v tomto ekonomickém prostředí 

co nejlépe uspěl, musí svou finanční strategii danému ekonomickém prostředí přizpůsobovat. 

K vyhodnocení úspěšnosti použité finanční strategie je využívána finanční analýza. Uživatelé 

prostřednictvím finanční analýzy zjišťují a vyhodnocují finanční situaci podniku, a to finanční 

situaci podniku v minulosti, současnosti a jejich pozornost je také zaměřena na vývoj 

finančního hospodaření podniku v předpokládané budoucnosti. Z výsledků finanční analýzy, 

které mohou být také využity k vytváření nových finančních strategií podniku, jsou 

sestavovány finanční plány.  

 Cílem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti ZVOS NOVA 

spol. s r.o.. Finanční situace společnosti bude zhodnocena za období let 2005 – 2007. Ke 

zpracování finanční analýzy bude využita poměrová analýza, bude provedena vertikální 

analýza, horizontální analýza  a pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu.  

 Bakalářská práce je rozdělena, kromě úvodu a závěru, do tří částí.  

 V teoretické části práce bude pozornost věnována teorii finanční analýzy. Kapitola 

bude obsahovat popis teoretických základů finanční analýzy, budou vymezeny skupiny 

uživatelů finanční analýzy a zdroje, ze kterých je finanční analýza zpracovávaná. Popsány 

budou rovněž vybrané metody finanční analýzy. Základem kapitoly bude popis poměrových 

ukazatelů finanční analýzy, které budou rozděleny do  určitých souborů ukazatelů. Jedná se   

o ukazatele zadluženosti a finanční stability, rentability, aktivity a likvidity.  

 V praktické části bakalářské práce bude představena společnost ZVOS NOVA    

spol. s r.o. a bude aplikovaná vertikální a horizontální analýza. Vertikální analýzou bude 

zhodnocena struktura rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o.. 

Horizontální analýzou bude zhodnocen vývoj jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku    

a ztráty společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o.. 

 Navazující část bakalářské práce, která je považována za stěžejní, bude věnována 

hodnocení finanční analýzy společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o.. V této kapitole bude 

aplikována metoda poměrové analýzy a bude také aplikován rozdílový ukazatel čistého 

pracovního kapitálu. 
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2 METODOLOGIE  FINAN ČNÍ  ANALÝZY 

 

Tato část práce je věnována teorii finanční analýzy. Kapitola obsahuje popis 

teoretických základů finanční analýzy, vymezeny jsou skupiny uživatelů finanční analýzy. 

Popsány jsou rovněž vybrané metody finanční analýzy. 

 

2.1         Úvod do finanční analýzy 

Finanční analýza je součástí finančního řízení firmy. Finanční analýzu je také možné 

označovat jako analýzu finančního zdraví firmy, analýzu finanční výkonnosti firmy, analýzu 

finanční kondice, analýzu finančního hospodaření podniku, analýzu financí podniku.  

Vznik finanční analýzy spadá do dob vzniku peněz. Už v minulosti obchodníci 

prováděli finanční analýzu prostřednictvím svých propočtů. Jednalo se o jednoduchou formu 

finanční analýzy, která se postupem času vyvíjela a dospěla až k dnešní podobně, kdy 

představuje řadu metodologií ke zhodnocení finanční pozice firmy, viz Doucha (1996).  

Finanční strategie podniku souvisí s ekonomickým prostředím, ve kterém se podnik nachází. 

K vyhodnocení úspěšnosti použité finanční strategie je využívána finanční analýza. Jak uvádí 

Kislingerová (2007, str. 31), „lze ji chápat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit             

a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku“. V již zmíněném ekonomickém prostředí 

působí na ekonomickou situaci podniku řada ekonomických i mimoekonomických faktorů, 

jejichž působení by mělo být při komentování výsledků finanční analýzy zohledněno.  

Finanční analýzu může společnost provádět pro své interní potřeby nebo mohou být 

výsledky finanční analýzy využívány externími jedinci. Z tohoto hlediska je možné finanční 

analýzu rozdělit na externí a interní. Externí finanční analýza vychází z finančních informací 

veřejně dostupných. Interní finanční analýza vychází nejen ze zveřejňovaných informací, ale 

také z vnitropodnikového účetnictví a ze statistických dat, viz Sekera (1996). 

Základním cílem finanční analýzy je zjištění finanční stability podniku, mezi další 

cíle patří např. zjištění platební schopnosti podniku (krátkodobá likvidita) a výnosnosti 

podniku (rentability). Informace, ze kterých je finanční analýza zpracovávaná, by měli být 

správné a solidní, jelikož bez kvalitních informací nelze zpracovat důkladnou a precizní 

analýzu, která je předpokladem vnějšího hodnocení celého podniku a i jeho jednotlivých částí. 

Jak uvádí Kislingerová (2007), výsledky výroční zprávy a finanční analýzy jsou v kompetenci 

odpovědného pracovníka, ve velkých firmách se může jednat o finančního ředitele. Analýza 

finančního zdraví podniku má i významnou roli při investičních a finančních rozhodnutích 

firmy, při výrobní a obchodní strategii a slouží jako určitý zpravodaj pro uživatele finanční 
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analýzy, kteří jsou podrobněji uvedeni v další kapitole.  K sestavování finanční analýzy je 

využívaná řada metod. Metody je možno rozdělit do skupin. Existuje skupina 

fundamentálních metod a skupina technických metod. Mezi technické patří elementární 

metody, mezi které se řadí horizontální a vertikální analýza, poměrová a rozdílová analýza 

atd. Mezi technické metody také patří metody matematicko-statistické, mezi které je řazena 

např. regresní analýza, diskriminační analýza atd.  

Za základní nástroj finanční analýzy jsou považovány finanční ukazatele. Uživatelé 

pomocí finanční analýzy hodnotí z hlediska času minulost, současnost a předpokládanou 

budoucnost finančního hospodaření podniku. Smyslem finanční analýzy je znázornit               

a vyjádřit číselný obsah účetních výkazů pomocí metod finanční analýzy, diagnostikovat 

vztahy údajů z účetní závěrky, viz Valach a kol. (1997). 

Postup finanční analýzy lze rozdělit do čtyř, na sebe navazujících fází, jak uvádí 

Dluhošová (2006): 

• fáze diagnózy základních charakteristik finanční situace, 

• hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, 

• identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje, 

• návrhy opatření. 

 

2.2         Uživatelé finanční analýzy 

Poznatky získané prostřednictvím finanční analýzy, tedy informace o finančním 

stavu podniku mohou být předmětem zájmu mnoha subjektů. Každá ze skupin uživatelů má 

své příznačné zájmy, se kterými je spojena určitá rozhodovací ekonomická úloha. Kromě 

jiných stanovisek je cílová skupina, pro kterou mají být výsledky finanční analýzy určeny, 

samozřejmě důležitým hlediskem pro volbu metody finanční analýzy. Uživatele mohou být 

v základním členění rozděleni na externí a interní, viz Grünwald, Holečková (2007). Mezi 

interní uživatele patří manažeři, zaměstnanci a odbory. Mezi externí uživatele patří investoři, 

banky a věřitelé, dodavatelé, odběratelé, zákazníci, manažeři, konkurence, stát a jeho orgány. 

Manažeři, jako uživatelé finanční analýzy, mohou být chápáni jako interní nebo 

externí uživatelé. Jako interní uživatel je chápán manažer pracující v podniku, který je pomocí 

finanční analýzy hodnocen. Jde o uživatele, kteří mají podrobnější a okamžitý přístup 

k finančním informacím podniku, a to i k těm, které nejsou zveřejňovány externím 

uživatelům. Manažeři využívají informace finanční analýzy zejména při plánování, řízení       

a organizování. Manažer může být však také chápán jako externí uživatel finanční analýzy. 
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V tomto pojetí máme na mysli manažery působící v jiných podnicích, pro které má finanční 

analýza ostatních podniků význam. Tito uživatelé mají přístup k finančním informacím 

ostatních podniků, které jsou dostupné veřejnosti a na základě těchto informací se rozhodují   

o dalším vývoji podniku, ve kterém působí. Zejména využívají finanční analýzu 

k operativnímu a finančnímu řízení podniku, viz Kislingerová (2007) 

Zaměstnancům a odborům slouží informace o výkonnosti podniku k posouzení 

prosperity, hospodářské a finanční stability podniku, která je důležitá k získání informací 

týkajících se jistoty zaměstnání, pracovních míst, mezd, apod., viz Grünwald, Holečková 

(2007). 

Prostřednictvím informací o finanční výkonnosti podniku si mohou investoři ověřit, 

zda jsou jejich investované prostředky zhodnocovány a řádně využívány. Prostřednictvím 

finanční analýzy je zjišťováno, zda byl při řízení podniku kladen důraz na zájmy vlastníků. 

Jak uvádí Grünwald, Holečková (2007), jde o pohled z hlediska investičního a z hlediska 

kontrolního. Pro zájmy investorů by měl být podnik  soustředěn zejména na vývoj tržních 

ukazatelů a ukazatelů ziskovosti. Pro potencionální investory může mít finanční analýza 

rozhodující význam. Potencionální investoři si díky finančním informacím ověří, zda je jejich 

rozhodnutí o umístění peněžních prostředků  správné. 

Analýza finančního hospodaření podniku může sloužit jak bankám při rozhodování 

o poskytnutí úvěru, tak i jiným  věřitelům při vyvozování závěrů o potencionálním nebo o již 

existujícím dlužníkovi. Na základě finančních informacích se věřitel rozhoduje, zda úvěr 

poskytne nebo neposkytne. V případě, že úvěr bude poskytnut, se věřitel rozhoduje v jaké 

výši a za jakých podmínek, viz Kislingerová (2007). Je také možné říci, že prostřednictvím 

informací o finančním stavu podnikatele, je věřitelem ověřena bonita dlužníka. Bankami        

a jinými věřiteli je sledovaná především likvidita a solventnost podniku a to z důvodu zjištění 

platební schopnosti. 

Dodavatelé sledují především likviditu, zadluženost a solventnost podniku a to 

z důvodu zjištění, zda podnik bude schopný hradit své splatné závazky, viz Kislingerová 

(2007). Z dlouhodobého hlediska je také pro tyto uživatele důležitá dlouhodobá stabilita 

podniku související s trvalými dlouhodobými kontakty, viz Grünwald, Holečková (2007). 

Pro odběratele je důležité zhodnocení finanční situace dodavatele.  

Pro konkurenci jsou informace finanční analýzy zajímavé tím, že pomocí nich 

mohou porovnávat finanční zdraví podobných podniků nebo celého odvětví.  

Pozornost státu a jeho orgánů, jako uživatele finanční analýzy, je soustředěna 

především k získání dat pro statistiky, pro kontrolu vykázaných daní, pro kontrolu podniků se 
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státní majetkovou účastí, přidělování finanční výpomoci, pro kontrolu finančního stavu 

podniku, které získaly státní zakázku, viz Grünwald, Holečková (2007). 

Uvedený výčet je jen malou částí z celého spektra  uživatelů. Jak uvádí Kislingerová 

(2007), mezi další uživatele se řadí např. analytici, makléři, novináři, širší veřejnost, atd. 

 

2.3         Zdroje informací pro finanční analýzu 

Informace získávané pro zpracování finanční analýzy jsou rozdělovány na finanční 

informace, kvantifikovatelné nefinanční informace a nekvantifikovatelné informace. 

Finanční informace jsou získávány z účetních výkazů, výročních zpráv, 

vnitropodnikových informací, prognóz finančních analytiků a vedení firmy, burzovních 

informací, ze zpráv o vývoji měnových relací a úrokových měr. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace zahrnují firemní statistiky produkce, 

odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace zahrnují zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých 

útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení, prognózy, viz 

Dluhošová (2006). 

Základním zdrojem pro získání informací je účetní závěrka, která je představována 

rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přílohou. Účetní závěrka zachycuje finanční stav firmy za 

minulé období, tzn. je soustředěna na minulost. Některé účetní jednotky mají povinnost 

sestavovat výroční zprávu, která obsahuje nejen minulý finanční vývoj společnosti, ale také 

výhled do budoucnosti, což může finančnímu analytikovi usnadnit rozhodování o budoucím 

směřování finančního zdraví společnosti.  

Nejdůležitějším zdrojem informací k finančnímu zhodnocení podniku je rozvaha. 

Jde o výkaz stavový, tzn. že údaje o stavu majetku a zdrojích krytí jsou vykazovány 

k určitému datu. Rozvaha je bilanční zachycení:  

• stavu majetku podniku a jeho opotřebení, 

• stavu zdrojů financování, výše a struktury vlastních a cizích zdrojů financování. 
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Tab.2.1 Zjednodušená forma rozvahy 

AKTIVA PASIVA 

Stála aktiva 

• dlouhodobý hmotný majetek 

• dlouhodobý nehmotný majetek 

• dlouhodobý finanční majetek 

Vlastní kapitál 

• základní kapitál 

• kapitálové fondy 

• fondy ze zisku 

• výsledek hospodaření z běžného období 

• výsledek hospodaření z minulých let 

Oběžná aktiva 

• zásoby 

• krátkodobé i dlouhodobé pohledávky 

• krátkodobý finanční majetek 

Cizí zdroje 

• rezervy 

• dlouhodobé a krátkodobé závazky 

• bankovní úvěry a výpomoci 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

 

Příloha obsahuje obecné informace o účetní jednotce, informace o použitých 

účetních metodách, obecných účetních zásadách, způsobech oceňování, doplňující informace 

k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních 

tocích (cash flow), jak uvádí Grünwald (2000). 

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) poskytuje přehled o nákladech, výnosech           

a výsledku hospodaření za určité časové období. Tím, že jsou informace zachyceny za určité 

období, jedná se o výkaz tokový. Pokud náklady převyšují výnosy, dochází ke ztrátě. Jestliže 

výnosy převyšují náklady, dochází k vytvoření zisku. V souvislosti s finanční analýzou je 

možné pracovat s několika kategoriemi zisku: 

• čistý zisk (EAT – Earnings after Taxes),  

• zisk před zdaněním (EBT – Earnings before Taxes), 

• zisk před zdaněním a úroky (EBIT – Earnings before Interest and Taxes), 

• zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA – Earnings before Interes, 

Taxes, Depreciations and Amortization Charges), 

• čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT – Net Operating Profit after Taxes). 

 

Následující Schéma 2.1 je zobrazením rozdílů mezi jednotlivými kategoriemi zisku. 
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Schéma 2.1 Nejpoužívanější kategorie zisku 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmů za běžnou činnost                              

Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 

 

2.4         Metody finanční analýzy 

Díky rozvoji vědy je dnes možné používat řadu metod hodnocení finančního zdraví 

firmy. Volba metody k realizaci finanční analýzy je velmi důležitá. Nejdůležitějším kritériem 

volby metody je cíl. Metoda finanční analýzy musí odpovídat předem stanovenému cíli. 

Každý podnikatelský subjekt má své charakteristické znaky, a proto může být využito při 

finanční analýze mnoho různých soustav ukazatelů a různých metod. Při volbě metody hraje 

důležitou roli nákladovost, spolehlivost vstupních informací a to, komu jsou výsledky analýzy 

určeny. Pro kvalitní zhodnocení finanční situace firmy je vhodné kombinovat různé metody 

finanční analýzy. Může být využita fundamentální a technická analýza. 

 

2.4.1      Fundamentální analýza 

Vychází ze vzájemných souvislostí ekonomických a mimoekonomických jevů. Ve 

fundamentální analýze nejsou používány algoritmické postupy, ale je zpracovávaná hlavně 

z kvalitativních údajů. Pokud se však objeví kvantitativní údaj, vyvozují se závěry bez 

algoritmizace, viz Sedláček (2001). 

 

2.4.2      Technická analýza 

Ke zpracování dat a vyhodnocení výsledků finanční analýzy slouží matematické, 

matematicko-statistické a algoritmické metody, jak uvádí Sedláček (2001). Mezi metody 

technické analýzy jsou zařazovány elementární a matematicko-statistické metody. 
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2.4.2.1   Elementární (deterministické) metody 

Elementární metody, jak uvádí Dluhošová (2006), jsou využívány pro stanovení 

odchylek a analýzu vývoje menšího počtu období. Tyto metody jsou základním nástrojem pro 

analýzu finančního zdraví podniku. Mezi elementární metody patří: 

• horizontální analýza (analýza trendů), 

• vertikální analýza (analýza struktury, procentní rozbor komponent), 

• poměrová analýza, 

• analýza rozdílových ukazatelů, 

• analýza soustav ukazatelů,  

• analýza citlivosti. 

 

2.4.2.2   Matematicko-statistické (vyšší) metody  

Matematicko-statistické metody, jak uvádí Dluhošová (2006), slouží k posouzení 

vývoje příčinných vazeb a závislostí mezi jednotlivými činiteli a faktory, jimiž jsou tyto 

činitele ovlivňovány. Ke zpracování vyšších metod jsou používány údaje z delších časových 

řad. Patří sem: 

• regresní analýza, 

• diskriminační analýza, 

• analýza rozptylu, 

• testování statistických hypotéz. 

 

2.5         Analýza absolutních ukazatelů 

Jednou z významných elementárních metod je analýza absolutních ukazatelů. Pro 

zpracování analýzy jsou získávána data z účetních výkazů, které obsahují údaje v hodnotovém 

vyjádření. Jsou rozlišovány vstupní veličiny stavové a tokové. Stavové veličiny jsou 

zachyceny k určitému datu a jsou uvedeny v rozvaze. Tokové veličiny zobrazují hodnoty za 

určité období a tvoří obsah výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích, který je 

součástí přílohy účetní závěrky, viz Kislingerová (2007). V rámci zpracování analýzy 

absolutních ukazatelů je nejčastěji zpracováván rozbor horizontální a vertikální struktury 

finančních výkazů. 
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2.5.1      Horizontální analýza (analýza vývojových trendů)  

Cílem horizontální analýzy je zjistit, jak je daná položka v běžném období změněna 

absolutně (také procentně), oproti předchozímu časovému období. Jde tedy o srovnání změny 

v časové řadě, a to jak změny hodnot v absolutním vyjádření, tak i změny hodnot 

v procentním vyjádření. Postupuje se po řádcích, tzn. horizontálně. Aby analýza měla 

vypovídací schopnost je nutno mít k dispozici více než 2 období. Analýza vývojových trendů 

je prováděna u rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích.  

 

Absolutní změna = 1−− tt XX ,         (2.1) 

kde Xt je vybraná položka v čase t a t je čas.    

 

Procentní změna = 100
1

1 ⋅
−

−

−

t

tt

X

XX
.                         (2.2) 

 

2.5.2      Vertikální analýza (procentní rozbor komponent) 

Při vertikální analýze dochází k porovnání jednotlivých položek vzhledem k celkové 

sumě daných položek. Vychází se z jednoho časového období a hodnoty jsou při zpracování 

vertikální analýzy v tomto určitém období srovnávány. Výpočty jsou prováděny shora dolů, 

tzv. vertikálně. Z rozvahy jsou porovnávány jednotlivé položky aktiv a pasiv k celkové 

bilanční sumě. Základem však nemusí být vždy celková suma aktiv nebo pasiv, porovnávány 

mohou být také dílčí části rozvahy, např. jednotlivé položky oběžných aktiv k celkové 

hodnotě oběžných aktiv nebo jednotlivé položky cizích zdrojů k celkové sumě cizích zdrojů.  

Ve výkazu zisku a ztráty je základem (100 %) velikost tržeb, viz Vorbová (1997). Oproti 

horizontální analýze se v tomto procentním rozboru neprojevují inflační a jiné vlivy. I proto je 

tato analýza velmi efektivní a říká mnoho o finančním řízení podniku.  

 

Podíl hodnoty na bilanční sumě = 
∑ i

i

X

X
,      (2.3) 

kde Xi je hodnota vybrané dílčí položky a ∑Xi je celková hodnota vybraného celku. 
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2.6         Analýza rozdílových ukazatelů  

Při finanční analýze se provádí kromě analýzy absolutních ukazatelů také analýza 

rozdílových ukazatelů, kterou je možno chápat jako doplněk k analýze absolutních ukazatelů. 

Analýza rozdílových ukazatelů je, stejně jako analýza absolutních ukazatelů, řazena mezi 

elementární metody finanční analýzy. Rozdílové ukazatele jsou používány ke znázornění 

rozdílu určitých skupin aktiv nebo pasiv vždy ke stejnému okamžiku. Jak uvádí Dluhošová 

(2006), někdy jsou označovány jako finanční fondy. Patří sem čistý pracovní kapitál, peněžní 

finanční fond, peněžně pohledávkový finanční fond. V dalším textu je podrobněji popsán 

ukazatel čistého pracovního kapitálu. 

 

2.6.1      Čistý pracovní kapitál 

Jedním z nejvýznamnějších rozdílových ukazatelů je čistý pracovní kapitál (Net 

Working Capital). Jde o část oběžného majetku, která je kryta dlouhodobým kapitálem. Čistý 

pracovní kapitál je chápán jako část oběžného majetku, která je během roku přeměněna 

v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být k dispozici 

k realizaci podnikových záměrů, viz Dluhošová (2006). Proto je označován také jako finanční 

polštář. 

Z krátkodobého pohledu, pohledu manažera (z pozice aktiv), je zjišťován čistý 

pracovní kapitál pomocí vzorce (2.4).  

 

KCKOAČPK −= ,          (2.4) 
           
kde ČPK je čistý pracovní kapitál, OA jsou oběžná aktiva a CKK cizí kapitál 

krátkodobý. 

 

Z dlouhodobého pohledu, pohledu investora (z pozice pasiv), je ČPK zjištěn pomocí 

vzorce (2.5).  

 

SAKČPK D −= ,          (2.5) 
                    
kde KD je dlouhodobý kapitál a SA jsou stálá aktiva, přičemž 

 

DD CKVKK += ,                                  (2.6) 
 
kde VK je vlastní kapitál a CKD je cizí kapitál dlouhodobý. 
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Výsledky obou přístupů k výpočtu ČPK by se měly rovnat. Jde-li o likvidní firmu, 

tak by mělo být splněno pravidlo, že oběžná aktiva jsou větší než krátkodobý cizí kapitál        

a dlouhodobý kapitál je věší než stála aktiva, tzn. že existuje čistý pracovní kapitál. V případě, 

že čistý pracovní kapitál je větší než nula, hovoří se o překapitalizovaném podniku a firma 

využívá konzervativní způsob financování. Pokud je cizí kapitál krátkodobý menší než 

oběžný majetek dochází ke vzniku nekrytého dluhu a jde o podnik podkapitalizovaný, který 

využívá agresivní způsob financování, viz Dluhošová (2006). Pokud je oběžný majetek roven 

cizímu kapitálu krátkodobému, jde o firmu s vyrovnanou majetkovo-finanční strukturou, 

využívající umírněný způsob financování. Vývoj ukazatele ČPK by měl být rostoucí. 

 

2.7         Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů, která je nejrozšířenější a nejvíce používaná, je 

jednou z metod využívaných ke zpracování finanční analýzy. Tvoří základ a začátek finanční 

analýzy a zhodnocením jednotlivých oblastí pomocí těchto ukazatelů je uživateli finanční 

analýzy zjišťováno, kde je nutné v podniku použít další metody finanční analýzy pro 

podrobnější zhodnocení finančního zdraví podniku. Pomocí poměrových ukazatelů jsou 

poskytovány základní finanční informace o firmě. Jde o skupinu ukazatelů, která opět vychází 

z číselných hodnot získaných z finančních výkazů, nejčastěji z rozvahy a výkazu zisku           

a ztráty, viz Valach a kol. (1997). Poměrovými ukazateli je vyjadřován reciproční vztah 

pomocí poměru. Každý z poměrových ukazatelů je zařazen do určitého souboru ukazatelů, 

kterým je charakterizována určitá finanční oblast v podniku, např. ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti. Každý soubor ukazatelů má pro firmu určitý význam. Neexistuje 

přesný počet poměrových ukazatelů a jejich výběr a stanovení vztahu absolutních veličin 

záleží na potřebách konkrétní firmy. Jejich skladba a počet je pro každou firmu individuální. 

Z hlediska manažera a ostatních uživatelů je velký důraz přikládán vypovídací schopnosti 

poměrových ukazatelů, vzájemným vazbám a závislostem, interpretaci a hodnocení, jak uvádí 

Valach a kol. (1997). Poměrové ukazatele jsou rozdělovány do oblastí zaměřených na 

aktivitu, likviditu, zadluženost, rentabilitu a oblast ukazatelů kapitálového trhu. Ukazatele 

kapitálového trhu, s ohledem na zaměření práce, nebudou v dalším textu zmíněny. 

 

2.7.1      Ukazatele finanční stability a zadluženosti  

V podniku je k financování činností používán cizí kapitál nebo vlastní kapitál. 

K financování potřeb podniku je často využívána kombinace obou alternativ financování, tzn. 

je často využívána kombinace cizího a vlastního kapitálu. Jen zřídkakdy je v podniku 
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využíván k financování jen cizí nebo jen vlastní kapitál. Použití vlastního kapitálu, jako 

jediného zdroje financování, znamená větší náklady vlastního kapitálu, a proto se 

nedoporučuje, aby v podniku byl ke krytí podnikových aktiv používán jen vlastní kapitál. 

Použití vlastního kapitálu však nelze zcela vyloučit, neboť v zákoně 513/1991 Sb. je 

stanovena pro každou právní formu minimální výše základního kapitálu. Využije-li firma 

k financování cizí kapitál, jedná se o dluh. Náklady cizího kapitálu jsou nižší než náklady 

vlastního kapitálu a to z důvodu uplatnění tzv. daňového štítu, jelikož úroky jsou daňově 

uznatelným nákladem, viz Kislingerová (2007). Ukazateli finanční stability je hodnocen 

vzájemný vztah mezi aktivy a zdroji jejich krytí a vztah cizích a vlastních zdrojů financování. 

Důležité je podotknout, že zadluženost není vždy negativním aspektem hospodaření podniku. 

Určitý stupeň zadluženosti je vhodný, jelikož využití cizího kapitálu je levnější než používání 

vlastního kapitálu. Jak uvádí Dluhošová (2006), ve finančně zdravém podniku může 

zadluženost přispět k celkové rentabilitě. Za základní ukazatele zadluženosti je považován 

ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (koeficient samofinancování), ukazatel stupně 

krytí stálých aktiv, majetkový koeficient, ukazatel celkové zadluženosti, ukazatel zadluženosti 

vlastního kapitálu, ukazatel úrokového krytí a ukazatel úrokového zatížení. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech = 100⋅
A

VK
,                  (2.7) 

kde A jsou aktiva celkem. 

 

Ukazatelem podílu vlastního kapitálu na aktivech (koeficient samofinancování) je 

dáván do  vzájemného vztahu vlastní kapitál a celková aktiva. Poměrem vlastního kapitálu     

a aktiv je vyjadřováno, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. 

Ukazatel má mít trend růstu, neboť zvyšováním podílu vlastního kapitálu na aktivech dochází 

k upevnění finanční stability podniku, viz Dluhošová (2006). Koeficientem samofinancování 

je v podniku vyjadřováno, jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Jak uvádí Valach a kol. 

(1997), doplňkem k ukazateli samofinancování je ukazatel celkové zadluženosti a jejich 

součet je roven 100%. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv = 100⋅
+
SA

CKVK D .      (2.8) 
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Do poměru je, v případě ukazatele (2.8), dáván dlouhodobý kapitál, který je složen 

z vlastního kapitálu a dlouhodobého cizího kapitálu, a celková stálá aktiva podniku. Základní 

předpoklad pro firmu, který vychází z tohoto ukazatele, je skutečnost, že veškerá stálá aktiva 

firmy by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Stupeň krytí má mít opět trend růstu a čím 

vyšší je hodnota ukazatele tím je lepší finanční stabilita firmy, viz Dluhošová (2006).  

 

Majetkový koeficient = 
VK

A
.                                         (2.9) 

 

Majetkovým koeficientem (finanční pákou) je vyjadřován vztah mezi celkovými 

aktivy a vlastním kapitálem. Jak uvádí Dluhošová (2006), jeho úroveň by měla být stabilní. 

Čím nižší je hodnota koeficientu, tím je nižší zadluženost firmy. Tímto ukazatelem je 

zobrazováno, kolik korun majetku podniku připadá na 1 Kč vlastního kapitálu.  

 

Ukazatel celkové zadluženosti = 100⋅
A

CK
,                     (2.10) 

kde CK je cizí kapitál celkem. 

 

Ukazatelem celkové zadluženosti (věřitelského rizika) je vyjadřována míra krytí 

majetku cizími zdroji. Z pohledu věřitelů je vhodnější co nejnižší hodnota ukazatele 

zadluženosti, jelikož přiliž vysoká zadluženost signalizuje věřitelům, že jde o rizikového 

klienta a pro věřitele je to vysoký stupeň rizika pro vložení prostředků. Z pohledu vlastníků je 

naopak vhodnější vysoký majetkový koeficient.  Trend vývoje ukazatele věřitelského rizika 

by měl být klesající, viz Dluhošová (2006). 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = 100⋅
VK

CK
.                      (2.11) 

 

Vypovídací schopnost ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu (míra zadluženosti) 

je shodná s vypovídací schopností ukazatele celkové zadluženosti. Rozdíl je pouze v tom, že 

celková zadluženost dosahuje maximální hodnotu 100 % a ukazatel zadluženosti vlastního 

kapitálu může dosahovat výrazně vyšších hodnot, jak uvádí Sedláček (2001). Opět jde            

o ukazatel, pomocí něhož je vyjadřována finanční samostatnost podniku a množství dluhů 

připadající na 1 Kč vlastního kapitálu. Tento ukazatel je také výrazně ovlivněn postoji 
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vlastníků k riziku a fází vývoje firmy. Tendence vývoje ukazatele by měla mít klesající trend 

a u stabilní společnosti by měl dosahovat hodnot v rozmezí od 80 % do 120 %, viz Dluhošová 

(2006). 

Úrokové krytí = 
úroky

EBIT
,                                      (2.12) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky. 

 

Ukazatelem úrokového krytí (ukazatel ziskové úhrady úroků) je vyjadřováno, jestli je 

podnik schopen ze svého výdělku uhradit úrokové platby, tzn. jestli je podnik schopný uhradit 

náklady na cizí kapitál. Ukazatelem je vyjadřováno, kolikrát jsou úroky kryty ziskem před 

zdaněním a úroky. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je situace pro podnik 

příznivější. Trendem vývoje tohoto ukazatele je růst, viz Dluhošová (2006). 

 

Úrokové zatížení = 100⋅
EBIT

úroky
.                        (2.13) 

 

Pomocí ukazatele úrokového zatížení je vyjadřováno, jak velkou část zisku 

odčerpávají úroky. Jeho výsledná hodnota je opět závislá na výši cizího kapitálu, úrokové 

sazbě a zisku. Ukazatel by měl mít klesající trend. 

 

2.7.2      Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou skupinou poměrových ukazatelů, které jsou podnikem 

využívány k rozboru efektivnosti podnikatelské činnosti v oblasti výnosnosti a zisku.             

V podniku je pomocí těchto ukazatelů hodnocena tvorba zisku k použitému kapitálu. Jsou 

také označovány jako ukazatele ziskovosti, ukazatele výnosnosti. Údaje nutné pro sestavení 

ukazatelů rentability jsou obsaženy ve výkazu zisku a ztráty a rozvaze. Obecně je u ukazatelů 

rentability dáván do poměru zisk a vložený kapitál. Z toho vyplývá, že pomocí ukazatelů je 

vyjadřováno, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč vloženého kapitálu. Mezi nejčastěji používané 

ukazatele rentability patří rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita aktiv, rentabilita 

vlastního kapitálu a čistá rentabilita. 

 

Rentabilita aktiv = 100⋅
A

EBIT
.                    (2.14) 
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Rentabilita aktiv = 100
)1( ⋅−⋅+

A

dúrokyEAT
,                   (2.15) 

kde EAT je čistý zisk a d je sazba daně z příjmů. 

 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets)  je jeden z nejvýznamnějších ukazatelů. 

Specifikem tohoto ukazatele je, že není brán ohled na původ zdrojů, ze kterých je majetek 

financován, tzn. že se nerozlišuje, jestli je majetek financován z vlastních zdrojů nebo cizích 

zdrojů. Ukazatel má mít tendenci růstu, viz Dluhošová (2006). Druhý uvedený vzorec je 

vhodný pro získání výsledného efektu pro vlastníky a věřitele, jak uvádí Kislingerová (2007). 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů = 100⋅
+ DCKVK

EBIT
.                  (2.16) 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return on Cupital Empoyed) je 

používán k vyjádření výnosnosti (efektivnosti) z investování dlouhodobých zdrojů. Do 

poměru je dáván zisk před úhradou daní a úroků a dlouhodobý kapitál, který je dán součtem 

vlastního kapitálu a cizího dlouhodobého kapitálu. Hodnota ukazatele by měla v čase růst, viz 

Dluhošová (2006).  

 

Rentabilita vlastního kapitálu = 100⋅
VK

EAT
.                                   (2.17) 

 

Ukazatelem, který je opět velmi důležitý pro vlastníky podniku, je ukazatel 

rentability vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity), kterým je vyjádřena celková 

výnosnost vlastního kapitálu. Ukazatel je ovlivňován výší čistého zisku a vývojem vlastního 

kapitálu. Trend vývoje ukazatele by měl být opět rostoucí a hodnota by měla být vyšší než 

bezriziková výnosnost, jak uvádí Grünwald, Holečková (2007). Ukazatel je úzce                  

v souvislosti s obrátkou aktiv, rentabilitou tržeb a finanční pákou. Vzájemný vztah mezi 

těmito třemi ukazateli souvisí s pyramidovými rozklady a je nazýván jako Du Pontův 

pyramidový rozklad ROE. Tato problematika je blíže popsaná v kapitole 2.7.5.1. 

 

Dalším ukazatelem rentability je rentabilita tržeb. Ukazatelem rentability tržeb (ROS 

– Return on Sales) je dáván do vzájemného poměru určitý zisk a celkové tržby. Vývoj 
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ukazatele by měl mít trend růstu, viz Dluhošová (2006). Vyskytuje se ve dvou podobách, 

které se liší v závislosti na zisku, jako čistá rentabilita tržeb a provozní rentabilita tržeb.  

 

Čistá rentabilita tržeb = 100⋅
T

EAT
,                          (2.18) 

kde T jsou tržby. 

 

V případě použití zisku po zdanění jde o čistou rentabilitu tržeb a je počítána tzv. 

zisková marže, pomocí níž je vyjádřen poměr zisku k tržbám. Výsledkem je vyjadřeno, kolik 

Kč čistého zisku připadne na 1 Kč tržeb. Do čisté rentability tržeb je zahrnován vliv daní, 

nákladových úroků a odpisů. 

 

Provozní rentabilita tržeb = 100⋅
T

EBIT
.                           (2.19) 

 

Jeli využit zisk před zdaněním a úroky jde o provozní rentabilitu tržeb. Tím, že je 

využit EBIT, je tento ukazatel očištěn od vlivů daní a nákladových úroků. 

 

2.7.3      Ukazatele aktivity 

Prostřednictvím ukazatelů aktivity je vyjadřováno hospodaření podniku s majetkem, 

tedy vázanost kapitálu v různých podobách aktiv. Tyto ukazatele mají velký význam v oblasti 

řízení aktiv. Mezi ukazatele aktivity je zahrnována rychlost obratu (obrátka) a doba obratu. 

Obrátka je obecně vypočítávána jako poměr tržeb k určité dílčí položce z rozvahy. Je 

vyjádřením počtu obratů, tzn. kolikrát je za danou dobu přeměněna určitá část majetku na 

peněžní prostředky. Vývoj ukazatele rychlosti obratu by měl mít tendenci růstu.  

Doba obratu je dána jako poměr rozvahové položky a tržeb, vynásobený počtem dní 

(360). Doba obratu je vyjádřením časového úseku, za jak dlouho projdou nejen aktiva i pasiva 

všemi výrobními stupni a jsou přeměněna na peněžní prostředky. Trend vývoje doby obratu 

by měl být klesající, viz Kislingerová (2007). K významným ukazatelům aktivity patří např. 

obrátka celkových aktiv, doba obratu aktiv, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek          

a doba obratu závazků.  

 

Obrátka celkových aktiv = 
A

T
.                    (2.20) 
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Obrátka celkových aktiv je vyjádřením míry využití celkového majetku v podniku. 

Čím vyšší je míra využití, tím je majetek používán efektivněji. Z toho vyplývá, že vývoj 

hodnoty ukazatele by měl být rostoucí, viz Dluhošová (2006). 

 

Doba obratu aktiv = 
T

A 360⋅
.                  (2.21) 

 

Obrácením poměru obrátky celkových aktiv je získána doba obratu aktiv, která je 

vyjádřením likvidnosti majetku, tzn. za jak dlouho jsou vložená aktiva přeměněna na peněžní 

prostředky. Jak uvádí Dluhošová (2006), od tohoto ukazatele je vyžadován klesající vývoj. 

Čím nižší je hodnota doby obratu aktiv, tím je nakládání s aktivy efektivnější.  Ukazatel je 

ovlivňován velikostí tržeb, oběžných aktiv a velikostí stálých aktiv. 

 

Doba obratu zásob = 
T

zásoby 360⋅
.                                (2.22) 

 

Ukazatel doby obratu zásob má význam v oblasti řízení pracovního kapitálu, blíže, 

v oblasti řízení zásob. Ukazatelem je udáván počet dnů do doby, než jsou zásoby 

spotřebovány nebo prodány. Jak uvádí Růčková (2007), klesající vývoj doby obratu zásob je 

pro podnik příznivý, avšak i tento pokles má svou určitou hranici. Nízká doba obratu je          

v úzké souvislosti se způsobem zásobování just-in-time, který nemusí být vhodný pro každý 

typ podniku. Nejvíce je tento způsob zásobování využíván v zakázkové výrobě.  

 

Doba obratu pohledávek = 
T

pohledávky 360⋅
.                                                   (2.23) 

 

Doba obratu pohledávek je využívána v oblasti řízení pohledávek. Ukazatelem je 

vyjadřována doba, za kterou jsou podniku uhrazeny pohledávky od odběratelů. Podnik při 

realizaci prodeje vystaví odběrateli fakturu a následně čeká na zaplacení faktury. Doba od 

vystavení faktury do zaplacení  faktury je vyjádřením ukazatele doby obratu pohledávek. 

Jestliže je hodnotou ukazatele překročena stanovená doba splatnosti pohledávky, je vhodné 

prozkoumat platební morálku odběratelů. Při konstrukci tohoto ukazatele je rozlišováno, zda 

se jedná o dlouhodobé pohledávky či krátkodobé pohledávky. Jak uvádí Dluhošová (2006), 

tendence ukazatele by měla být klesající.   
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Doba obratu závazků = 
T

závazky 360⋅
.                                                (2.24) 

 

Ukazatel doby obratu závazků vypovídá o platební morálce daného podniku, je 

charakteristikou solidnosti vůči obchodním partnerům. Je nutné rozlišovat, jestli se jedná       

o ukazatel doby obratu krátkodobých závazků nebo dlouhodobých závazků.  Vývoj ukazatele 

v čase by měl být stabilní. Okamžitým přijetím faktury od dodavatele je získán podniku 

obchodní úvěr, viz Dluhošová (2006). Doba obratu závazků tedy vyjadřuje dobu trvání tohoto 

obchodní úvěru, tzn. dobu od získání obchodní úvěru do doby uhrazení přijaté faktury 

dodavateli. 

 

Pravidlo solventnosti souvisí s dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazků. 

Dává tyto dvě doby obratu do vzájemného vztahu. Mohou nastat tři situace. Je-li doba obratu 

pohledávek nižší než doba obratu závazků, jde o situaci pro podnik příznivou, jelikož podnik 

získává obchodní úvěr a do doby zaplacení závazku dodavateli získává peněžní prostředky, se 

kterými může disponovat a může je zhodnotit. Je-li doba obratu pohledávek vyšší než doba 

obratu závazků, jde o situaci pro platební schopnost firmy velice nepříznivou a může být 

ohrožena likvidita firmy. Z této situace vyplývá, že ve chvíli, kdy má firma zaplatit 

dodavateli, nemusí mít dostatečné peněžní prostředky, jelikož firmě ještě nebyly uhrazeny 

pohledávky od odběratelů. Jestliže je doba obratu závazků rovna době obratu pohledávek, je 

řízení pohledávek a závazků věnovaná dostatečná pozornost, tzn. že k zaplacení přijaté 

faktury je nutná stejná doba, kterou poskytuje firma k zaplacení vydaných faktur. 

 

2.7.4      Ukazatele likvidity (platební schopnosti) 

Mezi významné ukazatele poměrové analýzy patří ukazatele platební schopnosti. 

Likviditu je možné charakterizovat jako schopnost podniku dostát svých závazků v daném 

čase a místě. Jak uvádí Grünwald, Holečková (2007), za nejvíce likvidní oběžný majetek jsou 

považovány peněžní prostředky, následně krátkodobý finanční majetek, krátkodobé 

pohledávky a za nejméně likvidní jsou považovány zásoby. Informace pro konstrukci 

ukazatelů likvidity jsou získávány z rozvahy. K hodnocení likvidity podniku lze použít 

ukazatel běžné likvidity, pohotové likvidity a okamžité likvidity. Ukazatele jsou vyjádřením 

poměru oběžného majetku, podle stupně likvidity, a krátkodobého cizího kapitálu. Finančně 

zdravý podnik má mít trvalou platební schopnost. 
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Celková likvidita =  
KCK

OA
.                                                               (2.25) 

 

Celková (běžná) likvidita vyjadřuje, kolikrát jsou krátkodobé dluhy kryty oběžnými 

aktivy. Jde o ukazatele likvidity 3. stupně, jehož výsledná hodnota je doporučována v rozmezí 

od 1,5 do 2,5. Vývoj tohoto ukazatele má být stabilní. Podnik má dodržovat zásadu, že 

krátkodobé dluhy mají být hrazeny z krátkodobého majetku (oběžného) a pro úhradu 

krátkodobých dluhů by neměl podnik využívat stálý majetek. Použití stálého majetku 

k úhradě krátkodobých dluhů vyřeší situaci v daném okamžiku, avšak pro budoucí vývoj 

podniku má tento postup negativní důsledky, viz Dluhošová (2006). 

 

Pohotová likvidita =  
KCK

zásobyOA−
.                                                           (2.26) 

 

Jedním u ukazatelů, hodnotícím finanční situaci, je ukazatel pohotové likvidity. U 

tohoto ukazatele likvidity 2. stupně je doporučená hodnota v rozmezí od 1,0 do 1,5. Vývojový 

trend, který značí zlepšení platební situace, je doporučován rostoucí. Ze vzorce (2.26) je 

patrné, že je z výpočtu vyloučena nejméně likvidní část oběžného majetku. Do výpočtu jsou 

zahrnovány tedy jen peněžní prostředky, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky snížené 

o nedobytné pohledávky, viz Dluhošová (2006). 

 

Okamžitá likvidita =  
KCK

pohledávkyzásobyOA −−
.                                      (2.27) 

 

Do výpočtu okamžité likvidity, označované také jako ukazatel likvidity 1. stupně, je 

zahrnována pouze nejlikvidnější část oběžného majetku, a to peníze v hotovosti, peníze na 

účtech a šeky. Z toho vyplývá, že je zobrazením schopnosti podniku, v  daném okamžiku 

uhradit krátkodobé dluhy. Trend ukazatele v čase by měl být rostoucí, viz Dluhošová (2006). 

Doporučená hodnota je 0,2, jak uvádí Kislingerová (2007). 

 

2.7.5      Pyramidové soustavy poměrových ukazatelů 

K hlubšímu rozboru hodnocení finančního zdraví firmy jsou využívány pyramidové 

soustavy poměrových ukazatelů. Pyramidové soustavy jsou používány k detailnějšímu 

zkoumání určitého problému, např. v oblasti zadluženosti, likvidity, rentability, zjištěného 
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pomocí analýzy poměrových ukazatelů. Nelze opomenout, že mezi finančními ukazateli 

existují i určité vzájemné vazby a závislosti. Právě ke zjištění a kvantifikaci vzájemných 

vazeb mezi ukazateli je možné využít metodu pyramidových soustav. Při sestavení 

pyramidové soustavy dochází k rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele, jimiž je 

vrcholový ukazatel významným způsobem ovlivňován. Pyramidové soustavy jsou vyčíslením 

vlivů změn dílčích ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele. Složení pyramidové soustavy 

je různé. Vychází z cíle, kterého chce podnik při rozkladu dosáhnout.  

V pyramidových rozkladech dochází ke vzniku mnoha vazeb mezi jednotlivými 

ukazateli. Mohou vznikat vazby aditivní (sčítání, odčítání) a vazby multiplikativní (násobení, 

dělení). Vlivy působící na soubor činitelů lze kvantifikovat v případě vzniku multiplikativních 

vazeb např. pomocí metody postupných změn, metody rozkladu se zbytkem, logaritmické 

metody rozkladu, funkcionální metody.  

Metoda postupných změn a metoda rozkladu se zbytkem je založena vždy na změně 

jednoho činitele, přičemž ostatní jsou neměnné. U metody postupných změn jsou výsledky 

ovlivněny pořadím dílčích ukazatelů.  

Metoda rozkladu logaritmická a metoda funkcionální je založena na současné změně 

všech dílčích ukazatelů, avšak u metody logaritmické nastává problém v případě záporných 

indexů, který u metody funkcionální odpadá. U těchto dvou metod nezáleží na pořadí dílčích 

ukazatelů, viz Dluhošová (2006). 

K pyramidovému rozkladu rentability bude využita metoda postupných změn. Ke 

kvantifikaci vlivu dílčích ukazatelů na vrcholového ukazatele budou použity následující 

vztahy. 

V případě existence aditivních vazeb je změna zjištěna pomocí vztahu (2.28), jak 

uvádí Dluhošová (2006): 

 

 x
i

i
a Y

a

a
X

i
∆⋅

∆
∆=∆
∑

,                   (2.28) 

 
kde 

iaX∆  je změna ukazatele X způsobena vlivem dílčího ukazatele ai, ai je dílčí 

ukazatel, ∆Yx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele. Přičemž,  

 

01 iii aaa −=∆ ,                    (2.29) 

 
kde ai1 je hodnota i-tého ukazatele pro následný čas, ai0 je hodnota i-tého ukazatele 

ve výchozím čase. 



 22 

V případě existence multiplikativních vazeb, jak uvádí Sedláček (2001), je změna 

pomocí metody postupných změn zjištěna ze vztahů uvedených níže. 

 

cbaX ⋅⋅= ,                    (2.30) 
 
kde X je vrcholový ukazatel a a, b, c jsou dílčí ukazatele. 

 

Následně jsou vlivy dílčích ukazatelů vyčísleny takto: 

 

cbaX XXXY ∆+∆+∆=∆ ,                             (2.31) 

 
kde ∆Xa,b,c je vliv dílčího ukazatele na vrcholový ukazatel. Přičemž, 

 

00 cbaXa ⋅⋅∆=∆ ,                   (2.32) 

 
kde ∆a je absolutní změna ukazatele a, b0 je ukazatel b ve výchozím čase a c0 je 

ukazatel c ve výchozím čase. 

 

01 cbaXb ⋅∆⋅=∆ ,                                            (2.33) 

 
kde ∆b je absolutní změna ukazatele b, a1 je ukazatel a v následujícím čase.  

 

cbaXc ∆⋅⋅=∆ 11 ,                   (2.34) 

 
kde ∆c je absolutní změna ukazatele c, b1 je ukazatel b v následujícím čase. 

 

2.7.5.1   Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Rentabilita je jeden z nejdůležitějších ukazatelů hodnotící efektivnost hospodaření 

podniku. Ziskovost firmy je ovlivňována mnoha vlivy a faktory, a proto při hodnocení 

rentability firmy nestačí využít pouze souhrnný ukazatel rentability. Z tohoto důvodu bývá 

často souhrnný ukazatel rentability doplňován pyramidovým rozkladem rentability, tzn. 

analýzou Du Pont. Du Pontův rozklad je konstruován z ukazatele rentability vlastního 

kapitálu. V rovnici je promítnut také ukazatel rentability tržeb, obrátky aktiv a majetkový 

koeficient.  
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Du Pontův rozklad ROE má následující tvar: 

 

VK

EAT

VK

A

A

T

T

EAT

VK

A

A

EAT

VK

A
ROAROE =⋅⋅=⋅=⋅= .                   (2.35) 

 

Analýza Du Pont je doplňována dalšími stupni v pyramidě rozkladu ukazatele ROE. 

V podrobnějším rozkladu je např. možné vidět vliv daňové a úrokové redukce, viz Schéma  

2.2. Konstrukce Schématu 2.2. dle Dluhošová (2006). 

 

Schéma 2.2 Pyramidový rozklad ROE 
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 Přičemž EBT je zisk před zdaněním, N jsou celkové náklady, Nmat. jsou materiálové 

náklady, Nmzdy jsou mzdové náklady a Nost. jsou ostatní náklady. 
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3 CHARAKTERISTIKA  VYBRANÉHO  PODNIKU  

 

Společnost ZVOS NOVA spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 16. ledna 

1997. Společnost má provozovnu v obci Krnov, Pod Cvilínem, v Červeném Dvoře 918/7        

a provozovnu, cukrárnu, na Hlavním náměstí 21, v Krnově. Jak je vidět v názvu firmy, jedná 

se o společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání je obchodní činnost                     

a zprostředkovatelské služby. V období let 2005 – 2007 měla firma 4 osoby, podílející se na 

základním kapitálu. V roce 2005 tvořily podíly na základním kapitálu 40 %, 20 %, 20 %         

a 20 %. V roce 2005 došlo k procentním změnám podílů na základním kapitálu. Základní 

kapitál byl rozdělen v procentním podílu 55 %, 15 %, 15 % a 15 %. Dne 22.11.2006 došlo, na 

základě konání valné hromady, ke zvýšení základního kapitálu peněžními vklady. Změna byla 

zapsána do obchodního rejstříku v roce 2007. Statutárním orgánem společnosti je osoba 

s největším podílem na základním kapitálu. Ve sledovaném období měla společnost ve všech 

letech kolem 30 zaměstnanců, z toho 4 byli řídící pracovníci. 

 

3.1         Vertikální analýza 

Vertikální analýza je absolutní metodou finanční analýzy, která je využívaná 

k hodnocení podílu jednotlivých částí výkazů na celkové stanovené základně. Podíl na 

celkové základně je vyjádřen v procentech.  V této kapitole bude, metodou vertikální analýzy, 

analyzována rozvaha a výkaz zisku a ztráty společnosti.  

 

3.1.1      Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy je rozdělena na analýzu aktiv a analýzu pasiv. Dochází 

k rozboru struktury kapitálu a majetkové struktury společnosti. Za celkovou základnu při 

vertikální analýze aktiv je zvolena celková suma aktiv a za celkovou základnu při vertikální 

analýze pasiv je zvolena celková suma pasiv.  
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Vertikální analýza aktiv , využita při rozboru majetkové struktury společnosti 

ZVOS NOVA spol. s r.o., vedla k níže uvedeným zjištěním.  

 

Graf 3.1 Vývoj struktury aktiv 
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V jednotlivých letech nedošlo ve struktuře aktiv k výrazným změnám. Dlouhodobý 

majetek se podílí na celkových aktivech 42,13 % (7 414 tis. Kč) v roce 2005, 42,66 %  

(10 974 tis. Kč) v roce 2006 a v roce 2007 se podílí na celkových aktivech 40,33 %      

(11 885 tis. Kč). Oběžná aktiva dosahují podílu 41,85 % (7 366 tis. Kč) na aktivech v roce 

2005, 35,17 % (9 049 tis. Kč) v roce 2006 a v roce 2007 dosahují podílu 37,31 %         

(10 995 tis. Kč) na aktivech. V roce 2005 je podíl dlouhodobého majetku a oběžných aktiv na 

celkových aktivech téměř vyrovnaný. V dalších letech dochází ke změně struktury a poměr 

dlouhodobého majetku a oběžných aktiv přestává být vyrovnaný. Ostatní aktiva reprezentují 

16,02 % (2 819 tis. Kč) celkových aktiv v roce 2005, 21,78 % (5 604 tis. Kč) v roce 2006       

a v roce 2007 reprezentují 22,36 % (6 590 tis. Kč). 

Největší podíl na aktivech je tvořen dlouhodobým majetkem. V roce 2006 stoupl 

podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech o 0,53 p.b. a klesl o 2,33 p.b. v roce 2007. 

Pokles podílu oběžných aktiv o 6,68 p.b. na celkových aktivech je zaznamenán v roce 2006. 

V roce 2007 je zaznamenám růst podílu oběžných aktiv o 2,14 p.b. na aktivech.  

Největší podíl na dlouhodobém hmotném majetku a vývoji podílu dlouhodobého 

majetku má položka stavby a položka nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. V roce 

2005 je největší podíl dlouhodobého hmotného majetku tvořen stavbami a činí 25,92 %                     

(4 561 tis. Kč). V roce 2006 hodnota staveb klesla o 190 tis. Kč a procentní podíl staveb na 

celkových aktivech klesl na 16,99 %, což je způsobeno výrazným zvýšením položky 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, která v daném roce tvoří největší část 
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dlouhodobého majetku. Tvoří 24,92 % aktiv. V roce 2007 dosahuje největšího významu ve 

stálých aktivech opět rozvahová položka stavby, jejíž hodnota činí 22,89 % (6 746 tis. Kč). 

 

Graf 3.2 Vývoj struktury ob ěžných aktiv 
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Významnou část celkových aktiv tvoří oběžná aktiva (Graf 3.2), do nichž jsou 

zahrnovány zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Zásoby 

představují 9,03 % (1 590 tis. Kč) celkových aktiv v roce 2005, 9,31 % (2 393 tis. Kč) v roce 

2006 a v roce 2007 představují 10,21 % (7 704 tis. Kč) aktiv. Položkou oběžných aktiv, 

s největším podílem na celkových aktivech, jsou krátkodobé pohledávky. V roce 2005 se 

podílí krátkodobé pohledávky 27,10 % (4 770 tis. Kč) na celkových aktivech. V roce 2006 to 

bylo 23,83 % (6 132 tis. Kč) a v roce 2007 dosahovala tato položka 26,14 % (7 704 tis. Kč) 

z celkových aktiv. Velmi malou část ve struktuře majetku zaujímá krátkodobý finanční 

majetek. Podíl krátkodobého finančního majetku na celkových aktivech je 5,72 %          

(1 006 tis. Kč) v roce 2005, 2,03 % v roce 2007 a pouhých 0,95 % v roce 2007. 

Podíl zásob na celkových aktivech se zvýšil o 0,28 p.b. v roce 2006 a o 0,9 p.b. 

v roce 2007. U podílu krátkodobých pohledávek na celkových aktivech došlo ke snížení         

o 3,27 p.b. v roce 2006 a v roce 2007 došlo ke zvýšení podílu krátkodobých pohledávek na 

aktivech o 2,31 p.b.. U podílu krátkodobého finančního majetku na aktivech je ve všech 

letech zaznamenán pokles. V roce 2006 podíl na aktivech klesl o 3,69 p.b. a v roce 2007        

o 1,08 p.b.. 

Společnost nedrží téměř žádný materiál a zásoby jsou tvořeny převážně položkou 

zboží, což je dáno předmětem činnosti společnosti. Podíl krátkodobých pohledávek je 

ovlivněn zejména pohledávkami z obchodních vztahů, které v roce 2005 tvoří 20,92 % aktiv, 

v roce 2006 tvoří 17,56 % a 18,53 % v roce 2007. Největší vliv na podíl krátkodobého 

finančního majetku na aktivech má hotovost společnosti a peníze na bankovních účtech 
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společnosti. Samotná hotovost se podílí na majetku společnosti 1,65 % (290 tis. Kč) v roce 

2005, jen 1,14 % (293 tis. Kč) v roce 2006 a pouze 0,51 % (149 tis. Kč) v roce 2007. Hodnota 

peněžních prostředků na účtech v bankách představuje 4,07 % (716 tis. Kč) majetku v roce 

2005, 0,89 % (230 tis. Kč) v roce 2006 a v roce 2007 jen 0,45 % (132 tis. Kč) celkových 

aktiv. 

Vertikální analýza aktiv je obsahem  Přílohy 4. 

 

Vertikální analýza pasiv, využita při rozboru kapitálové struktury společnosti 

ZVOS NOVA spol s r.o., vedla k níže uvedeným závěrům. 

 

Graf 3.3 Vývoj struktury pasiv 
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V Grafu 3.3 je možné vidět, že ve struktuře pasiv společnosti převažují cizí zdroje. 

V roce 2005 činí cizí zdroje 95,27 % (16 766 tis. Kč) celkových pasiv. V dalších letech podíl 

cizích zdrojů na celkových pasivech klesá na 93,19 % v roce 2006 a 82,23 % v roce 2007.  

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech je 3,76 % (662 tis. Kč) v roce 2005. V roce 

2006 je podíl vlastního kapitálu na pasivech 6,08 % (1 564 tis. Kč) a  roce 2007 stoupl podíl 

vlastního kapitálu na 17,11 % (5 042 tis. Kč) celkových pasiv společnosti.  

Ve vývoji podílu vlastního kapitálu na pasivech v období let 2005 – 2007 je  

zaznamenán růst. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech se zvýšil o 2,32 p.b. v roce 

2006 a o 11,03 p.b. v roce 2007. Ve vývoji podílu cizích zdrojů na celkových pasivech ve 

sledovaném období je zaznamenán pokles. Podíl cizích zdrojů na pasivech klesl o 2,08 p.b. 

v roce 2006 a v roce 2007 klesl o 10,96 p.b.. 

Největší vliv na vývoj podílu vlastního kapitálu společnosti má dosažený 

hospodářský výsledek společnosti, který je promítnut v položce výsledek hospodaření 

běžného účetního období. Růst hodnoty vlastního kapitálu v daném období je způsoben tím, 
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že je ve společnosti od roku 2006 vykazován kladný výsledek hospodaření. V roce 2005 je ve 

společnosti dosaženo ztráty ve výši 2 721 tis. Kč, což představuje –15,46% podíl na 

celkových pasivech v roce 2005. V roce 2006 je dosaženo čistého zisku 802 tis. Kč,  což 

představuje 3,12 % podílu výsledku hospodaření na pasivech. V roce 2007 je vykázán čistý 

zisk ve výši 4 150 tis. Kč, což představuje 14,08% podíl na pasivech.  

Největší podíl na celkových pasivech z cizích zdrojů mají krátkodobé závazky, 

následně bankovní úvěry a výpomoci a nejmenší podíl na celkových pasivech mají rezervy.  

 

Graf 3.4 Vývoj struktury cizích zdroj ů 
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Rezervy jsou vytvořeny pouze v roce 2005, ve výši 716 tis. Kč, což  v daném roce 

představuje podíl 4,07 % na pasivech. Jedná se o rezervy podle zvláštních právních předpisů. 

Krátkodobé závazky reprezentují podíl 79,83 % (14 050 tis. Kč) na celkových pasivech v roce 

2005, 64,04 % (16 475 tis. Kč) v roce 2005 a 59,36 % (17 493 tis. Kč) na celkových pasivech 

v roce 2007. Podíl bankovní úvěrů a výpomocí na celkových pasivech je 11,36 %           

(2 000 tis. Kč) v roce 2005, 29,15 % (7 500 tis. Kč) v roce 2006 a 22,87 % (6 740 tis. Kč) 

v roce 2007. 

Postupem času podíl krátkodobých závazků na celkových pasivech klesá, avšak tento 

pokles je způsoben růstem celkové bilanční sumy pasiv při růstu absolutních hodnot 

krátkodobých závazků, které činily 14 050 tis. Kč v roce 2005, 16 475 tis. Kč v roce 2006      

a 17 493 tis. Kč v roce 2007. Podíl krátkodobých závazků na pasivech klesl o 15,79 p.b. 

v roce 2006 a o 4,68 p.b. v roce 2007. Vývoj podílu bankovních úvěrů a výpomocí na 

pasivech je kolísající. V roce 2006 došlo ke zvýšení podílu bankovních úvěrů a výpomocí na 

pasivech o 17,79 p.b. a v roce 2007 došlo ke snížení podílu na pasivech o 6,28 p.b.. 

Na vývoj podílu krátkodobých závazků mají největší vliv závazky z obchodních 

vztahů, které představují 71,68 % (12 609 tis. Kč) celkových aktiv v roce 2005, 56,98 % 
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(14 658 tis. Kč) v roce 2006 a 51,65 % (15 222 tis. Kč) celkových aktiv v roce 2007. Tak 

vysoké hodnoty závazků z obchodních vztahů nejsou pro společnost z hlediska zadluženosti 

příznivé. Na vývoj podílu bankovních úvěrů a výpomocí má největší vliv položka 

krátkodobých bankovních úvěrů, jejichž podíl je  8,52 % (1 500 tis. Kč) na pasivech v roce 

2005. V roce 2006 podíl této položky na pasivech stoupl na  29,15 % (7 500 tis. Kč) a to 

v důsledku přijetí krátkodobého bankovního úvěru. V roce 2007 podíl tvoří 22,87 % (6 740 

tis. Kč) celkových pasiv. 

Vertikální analýza pasiv je obsahem Přílohy 5. 

 

3.1.2      Vertikální analýza výnosů a nákladů 

Pro zpracování vertikální analýzy výnosů a nákladů jsou získávány informace 

z výkazu zisku a ztráty. Za základnu při zpracování analýzy výkazu zisku a ztráty je použita 

hodnota tržeb za prodej zboží. V této části práce je také provedena vertikální analýza 

samostatných nákladů a samostatných výnosů. Za základnu při zpracování analýzy výnosů je 

použita celková suma výnosů. Při analýze nákladů je za základnu považována celková suma 

nákladů. 

 

Vertikální analýza nákladů a výnosů vztahuje jednotlivé položky výkazu zisku      

a ztráty k tržbám za prodej zboží. Tržby za prodej zboží dosáhly výše 72 972 tis. Kč v roce 

2005, 90 676 tis. Kč v roce 2006 a 113 799 tis. Kč v roce 2007. Výše hodnot, jichž dosahují 

jednotlivé položky nákladů a výnosů, jsou obsaženy ve výkaze zisku a ztráty, který je 

obsahem Přílohy 3.  

Největšího podílu na tržbách za prodej zboží ve výnosech dosahují výkony 

společnosti. Jejich podíl na tržbách za prodej zboží je 6,57 % (4 792 tis. Kč) v roce 2005,   

7,12 % (6 453 tis. Kč) v roce 2006 a v roce 2007 je podíl výkonů na tržbách za prodej zboží 

7,86 % (8 940 tis. Kč). Výsledné podíly výkonů na tržbách za prodej zboží jsou nejvíce 

ovlivněny tržbami za  prodej vlastních výrobků a služeb, jejichž výše a vývoj ve sledovaném 

období je shodný s hodnotami  a vývojem položky výkonů. Ke zvýšení podílu tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb o 0,55 p.b. na tržbách za prodej zboží došlo v roce 2006 a v roce 

2007 tento podíl stoupl o 0,74 p.b.. Ostatní podíly výnosů na tržbách za prodej zboží jsou 

téměř zanedbatelné.  

Z nákladů dosahují  nejvyšších podílů na tržbách za prodej zboží náklady vynaložené 

na prodané zboží, výkonová spotřeba a osobní náklady. Náklady vynaložené na prodané zboží 

se podílí 76,08 % (55 519 tis. Kč) na tržbách za prodej zboží v roce 2005, 80,16 %       
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(72 687 tis. Kč) v roce 2006 a v roce 2007 se na tržbách za prodej zboží podílí 79,82 % 

(90 835 tis. Kč). Výkonová spotřeba se podílí na tržbách za prodej zboží 18,32 %         

(13 372 tis. Kč) v roce 2005, 13,12 % (11 900 tis. Kč) v roce 2006 a 11,6 % (13 203 tis. Kč) 

v roce 2007. Podíl osobních nákladů na tržbách za prodej zboží je 13,08 % (9 547 tis. Kč) 

v roce 2005, 11,47 % (10 400 tis. Kč) v roce 2006 a 11 % (18 701 tis. Kč) v roce 2007. 

Vývoj podílu nákladů na prodané zboží na tržbách za prodej zboží je ve sledovaném 

období kolísavý. V roce 2006 došlo ke zvýšení podílu nákladů vynaložených na prodané 

zboží o 4,08 p.b. na tržbách za prodej zboží. Ke snížení podílu nákladů vynaložených na 

prodej zboží na tržbách za prodej zboží o 0,34 p.b. došlo v roce 2007. Nárůst v roce 2006 

může být zapříčiněn zvýšenou produkcí zboží, jejichž prodejem se společnost zabývá, jelikož 

současně s náklady vynaloženými na prodej zboží stoupla i výše tržeb za prodej zboží. Avšak 

z poklesu podílu nákladů vynaložených na prodané zboží v roce 2007  je možné usuzovat, že 

v roce 2007 dochází ve společnosti k větší úspoře nákladů vynaložených na prodané zboží. 

Tento závěr je možné vyvodit z růstu absolutní hodnoty nákladů vynaložených na prodané 

zboží při růstu absolutní hodnoty tržeb za prodej zboží a poklesu podílu těchto nákladů na 

tržbách. Vývoj podílu výkonové spotřeby na tržbách je ve sledovaném období klesající. 

V roce 2006 klesl podíl výkonové spotřeby o 5,2 p.b. na tržbách za prodej zboží, v roce 2007 

klesl o 1,52 p.b.. Při porovnání růstu absolutních hodnot výkonů v jednotlivých letech            

a poklesu absolutních hodnot výkonové spotřeby v jednotlivých letech se projevuje opět 

úspora nákladů vynaložených na vytvoření výkonů společnosti. Vývoj podílu osobních 

nákladů na tržbách za prodej zboží je ve sledovaném období klesající. V roce 2006 klesl podíl 

osobních nákladů na tržbách za prodej zboží o 1,61 p.b. a v roce 2007 o 0,47 p.b.. 

Na jednotlivé podíly výkonové spotřeby na tržbách za prodej zboží ve sledovaném 

období mají největší vliv služby, jejichž podíl na tržbách za prodej zboží je 11,64 %       

(8 497 tis. Kč) v roce 2005, 7,56 % (6 857 tis. Kč) v roce 2006 a v roce 2007 je podíl položky 

služeb na tržbách za prodej zboží 6,55 % (7 454 tis. Kč). 

Největší vliv na podíly osobních nákladů na tržbách za prodej zboží ve sledovaném 

období mají mzdové náklady. Mzdové náklady se podílí na tržbách za prodej zboží 9,45 % 

(6 896 tis. Kč) v roce 2005, 8,25 % (7 484 tis. Kč) v roce 2006 a v roce 2007 se podílí 7,89 % 

(8 976 tis. Kč) na tržbách za prodej zboží.  

Vertikální analýza nákladů a výnosů je obsahem Přílohy 6.  
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Při zpracování vertikální analýzy výnosů jsou jednotlivé výnosové položky výkazu 

zisku a ztráty společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o. dány do poměru s celkovou hodnotou 

výnosů. 

 

Graf 3.6 Vývoj struktury nejvýznamnějších výnosů 
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Ve společnosti jsou v roce 2005 vytvořeny celkové výnosy ve výši 77 983 tis. Kč, 

v roce 2006 ve výši 97 370 tis. Kč a v roce 2007 je hodnota celkových výnosů 123 546 tis. 

Kč. Z Grafu 3.6 je vidět, že největší podíly na celkových výnosech mají tržby za prodej zboží  

a výkony, ostatní výnosové položky nejsou v Grafu 3.6 viditelné, jelikož jejich podíly na 

celkových výnosech nedosahují ani 0,5 %. V roce 2005 tržby za prodej zboží představují 

93,57 % (72 972 tis. Kč) celkových výnosů, v roce 2006 93,13 % (90 676 tis. Kč) celkových 

výnosů a v roce 2007 činí jejich podíl 92,11 % (113 799 tis. Kč) na celkových výnosech. 

Výkony, které zahrnují pouze tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, se podílejí 6,14 % 

(4 792 tis. Kč) na celkových výnosech v roce 2005, 6,63 % (6 453 tis. Kč) v roce 2006           

a 7,24 % (8 940 tis. Kč) na celkových výnosech v roce 2007.  

Na celkových výnosech mají nejvýznamnější podíl tržby za prodej zboží, které ve 

sledovaném období mají mírně klesající trend. Zaznamenán je pokles podílu těchto tržeb        

o 0,44 p.b. na celkových výnosech v roce 2006 a pokles o 1,02 p.b. na celkových výnosech 

v roce 2007. Vývoj podílu druhé nejvýznamnější položky ve struktuře výnosů, tržeb za prodej 

vlastních výrobků a  služeb, je rostoucí. V roce 2006 stoupl podíl tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb na celkových výnosech o 0,49 p.b. a v roce 2007 stoupl o 0,61 p.b.. 

Vertikální analýza výnosů je obsahem Přílohy 7. 
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Při zpracování vertikální analýzy nákladů jsou dávány do poměru jednotlivé 

nákladové položky výkazu zisku a ztráty s celkovou hodnotou nákladů.  

 

Graf 3.7 Vývoj struktury nejvýznamnějších nákladů 
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Výše celkových nákladů činí 80 704 tis. Kč v roce 2005, v roce 2006 dosahují 

celkové náklady hodnoty 96 588 tis. Kč a v roce 2007 činí 119 396 tis. Kč. 

Graf 3.7 je zobrazením podílů nejvýznamnějších nákladů společnosti na celkových 

nákladech. V  Grafu 3.7 nejsou zachyceny podíly nákladových položek daně a poplatky, 

zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku a materiálu, změna stavu rezerv                  

a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, ostatní 

finanční náklady, mimořádné náklady a daň z příjmů za běžnou činnost, a to z toho důvodu, 

že jejich hodnoty podílů na celkových nákladech nedosahují hodnoty ani 1 %.  

Největší podíl vykazují náklady vynaložené na prodané zboží, které v roce 2005 tvoří 

68,79 % (55 519 tis. Kč) celkových nákladů, v roce 2006 činí 75,27 % (72 687 tis. Kč) 

celkových nákladů a v roce 2007 jsou ve výši 76,08 % (90 835 tis. Kč) celkových nákladů. 

Mezi významné položky v celkových nákladech patří také výkonová spotřeba a osobní 

náklady, které byly ve společnosti vynaloženy na zajištění realizace tržeb. Vývoj podílů 

výkonové spotřeby i osobních nákladů má ve sledovaném období klesající charakter, přičemž 

hodnoty podílu výkonové spotřeby na celkových nákladech dosahují 16,57 % (13 372 tis. Kč) 

v roce 2005, 12,32 % (11 900 tis. Kč) v roce 2006 a v roce 2007 dosahují podílu 11,06 %       

(13 203 tis. Kč) na celkových nákladech a osobní náklady představují podíl 11,83 %      

(9 547 tis. Kč) celkových nákladů v roce 2005, 10,77 % (10 400 tis. Kč) celkových nákladů 

v roce 2006 a v roce 2007 je podíl osobních nákladů na celkových nákladech 10,48 %.  

Vertikální analýza nákladů je obsahem Přílohy 8. 
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3.2         Horizontální analýza 

Horizontální analýza je další absolutní metodou finanční analýzy, která je v této části 

práce aplikována. Je využívaná k hodnocení vývoje položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

v čase. V horizontální analýze je vyjádřena změna položek mezi časovými obdobími v tis. Kč 

a také v procentech.  

 

3.2.1      Horizontální analýza rozvahy 

V této části práce je provedena analýza vývoje rozvahových položek v období let 

2005 – 2007. Zvlášť bude provedena horizontální analýza kapitálové struktury společnosti     

a horizontální analýza majetkové struktury společnosti.  

Vývoj bilanční sumy aktiv (pasiv) je v čase příznivý. Celková aktiva  (pasiva) v čase 

rostou. V roce 2005 hodnota celkových aktiv (pasiv) dosahovala 17 599 tis. Kč, v roce 2006 

činila hodnota 25 727 tis. Kč a v roce 2007 činila celková suma aktiv (pasiv) 29 479 tis. Kč.  

 

Horizontální analýza aktiv je použita při rozboru vývoje aktiv společnosti ZVOS 

NOVA spol. s r.o. a její výsledky jsou prezentovány v následujícím textu. 

 

Graf 3.8 Vývoj aktiv v čase 
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Ve sledovaném období let 2005 – 2007 dochází k růstu celkových aktiv. 

K významnému nárůstu došlo v roce 2006, kdy celková aktiva vzrostla o 46,18 %,                

tj. o 8 128 tis. Kč. Vliv na tak razantní růst aktiv měl zejména růst dlouhodobého hmotného 

majetku, a to růst položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, který je zvýšen 

o 316,03 % oproti roku 2005. Růst aktiv byl také způsoben 98,79% nárůstem časového 

rozlišení ve společnosti, což činilo 2 784 tis. Kč z celkového nárůstu aktiv. Oběžná aktiva 

v roce 2006 stoupla o 22,85 %, tj. 1 683 tis. Kč. Nárůst oběžných aktiv je v roce 2006 
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zapříčiněn nárůstem zásob o 50,57 %, tj. 804 tis. Kč a nárůstem krátkodobých pohledávek     

o 28,55 %, tj. 1 362 tis. Kč. Největší vliv na zvýšení zásob v roce 2006 má zvýšení zásob 

materiálu o 212,5 % (34 tis. Kč) a zvýšení zásob zboží o 48,92 % (770 tis. Kč). 

Nejvýznamnější položkou, která má vliv na změnu krátkodobých pohledávek, jsou daňové 

pohledávky vůči státu, které se zvýšily o 116,81 %, tj. 417 tis. Kč. V roce 2006 došlo 

k výraznému poklesu krátkodobého finančního majetku o 48,01 %, tj. pokles o 483 tis. Kč, 

což může signalizovat ohrožení okamžité platební schopnosti společnosti. Nejvýznamnější 

vliv na pokles krátkodobého finančního majetku mají v roce 2006 peněžní prostředky na 

účtech v bankách, které se snížily o 67,88 %, tj. 486 tis. Kč.  

Nárůst aktiv v roce 2007 už nebyl tak výrazný jako v roce 2006. V roce 2007 je suma 

aktiv zvýšena o 14,55 %, tj. 3 743 tis. Kč. V roce 2007 už nedošlo k tak výrazným změnám 

v celkové hodnotě dlouhodobého majetku. Hodnota dlouhodobého majetku stoupla o 7,38 % 

(810 tis. Kč) oproti roku 2006. Nejvýznamnější položkou, která zaznamenala v dlouhodobém 

hmotném majetku největší změnu, jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 

které se oproti roku 2006 zvýšili o 566,96 %, tj. 3 192 tis. Kč. Oběžná aktiva v roce 2007 

stoupla o 21,51 % (1 946 tis. Kč). Nejvýznamnější změnou, která je zaznamenaná u oběžných 

aktiv v roce 2007, je 100% pokles materiálu a 100% pokles krátkodobých poskytnutých 

záloh. Varovným signálem pro oblast platební schopnosti společnosti je opět pokles ve vývoji 

krátkodobého finančního majetku, který dosahuje 46,27 %, tj. pokles o 242 tis. Kč.                

U krátkodobého finančního majetku společnosti je zaznamenán jak pokles peněžních 

prostředků v hotovosti o 49,15 % (144 tis. Kč), tak pokles peněžních prostředků na účtech 

v bankách o 42,61 % (98 tis. Kč). 

Horizontální analýza aktiv je obsahem Přílohy 9. 
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Při použití metody horizontální analýzy pasiv  je zhodnocen vývoj pasivních 

položek rozvahy společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o.. Její výsledky jsou  v následujícím 

textu prezentovány.  

 

Graf 3.9 Vývoj pasiv v čase 
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V roce 2006 došlo ke změně vlastního kapitálu, která byla zapříčiněna dosažením 

zisku v běžném účetním období a připsáním neuhrazené ztráty z roku 2005. Vlastní kapitál je 

oproti roku 2005 zvýšen o 136,25 %, což představuje zvýšení vlastního kapitálu o 902 tis. Kč. 

U cizích zdrojů došlo ke změně o 43 %, tj. 7 209 tis. Kč. Ve společnosti jsou v roce 2006 

vyčerpány celé rezervy podle zvláštních právních předpisů. Společnosti byl v roce 2006 

poskytnut krátkodobý bankovní úvěr v hodnotě 5 500 tis. Kč, což významným způsobem 

ovlivnilo vývoj cizích zdrojů. V roce 2006 došlo k vyrovnání závazků vzniklých z poskytnutí 

krátkodobé finanční výpomoci.  

V roce 2007 došlo k rapidnímu růstu vlastního kapitálu. Vlastní kapitál je zvýšen      

o 222,38 %, tj. 3 478 tis. Kč. Tento růst byl způsoben vytvořením zisku v běžném účetním 

období roku 2007. Celkové cizí zdroje jsou oproti roku 2006 téměř nezměněny. 

K významnému nárůstu došlo v cizích zdrojích u položky daňových závazků vůči státu, téměř 

o 579,17 %, tj. 695 tis. Kč, což je způsobeno především zdaněním zisku dosaženého v roce 

2007. U položky krátkodobých bankovních úvěrů je vidět pokles oproti roku 2006, což je 

způsobeno splácením získaných úvěrů v minulých letech. 

Horizontální analýza pasiv je obsahem Přílohy 10. 
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3.2.2      Horizontální analýza výnosů a nákladů 

Kapitola je věnována vývoji výnosů, nákladů a výsledků hospodaření společnosti ve 

sledovaném období let 2005 – 2007. Provedena je horizontální analýza nákladů, výnosů         

a výsledků hospodaření.  

Vývoj výsledku hospodaření za účetní období společnosti je v čase příznivý. V roce 

2005 dosáhla společnost ztráty 2 721 tis. Kč. V roce 2006 je finanční situace společnosti 

zlepšena a společnost dosáhla zisku 802 tis. Kč. V roce 2007 je hospodaření společnosti ještě 

zlepšeno a výsledkem hospodářské činnosti společnosti je zisk 3 523 tis. Kč.  

 

Horizontální analýza výnosů slouží ke zjištění změn v časovém období                   

u výnosových položek ve výkazu zisku a ztráty. Její výsledky jsou uvedeny v následujícím 

textu. 

 

Graf 3.10 Vývoj nejvýznamnější výnosů v čase 
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Celkové výnosy jsou reprezentovány rostoucím trendem. Nejvýznamnější položka 

výnosů je představována tržbami za prodej zboží, které v roce 2006 zaznamenaly nárůst         

o 17 704 tis. Kč, tj. o 24,26 % a v roce 2007 nárůst o 23 123 tis. Kč, tj. o 25,50 %. Mezi 

položky s významnou změnou patří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, u kterých je 

ve sledovaném období zjištěn výrazný nárůst. V roce 2006 o 34,66 % (1 661 tis. Kč) a v roce 

2007 o 38,54 % (2 487 tis. Kč). Pokles o 50 % a následný růst v roce 2007 o 2 016 % je 

vykazován u položky tržeb za prodej dlouhodobého majetku. Mezi výnosy, u kterých je 

zaznamenán růst, jsou řazeny také ostatní provozní výnosy. Jediný pokles ve vývoji výnosů  
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je vykazován v položce mimořádných výnosů. Zbylé položky výnosů jsou téměř 

zanedbatelné, a proto také nejsou v Grafu 3.10 dostatečně viditelné. 

Horizontální analýza výnosů je obsahem Přílohy 11. 

 

Horizontální analýza nákladů slouží k posouzení změn v čase u nákladových 

položek ve výkazu zisku a ztráty a její výsledky obsahuje následující text. 

 

Graf 3.11 Vývoj nejvýznamnější nákladů v čase 
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V  Grafu 3.11 je zachycen vývoj nejvýznamnějších nákladů ve společnosti. Největší 

část celkových nákladů je tvořena náklady vynaloženými na prodané zboží. Tyto náklady se 

v čase vyvíjí rostoucím tempem. V roce 2006 vzrostly o 17 168 tis. Kč, tj. o 30,92 %, v roce 

2007 stouply o 18 148 tis. Kč, tj. o 24, 97 %. Významným nákladem je také výkonová 

spotřeba, u níž je v roce 2006 zaznamenán výrazný pokles v položce služby. V roce 2007 

výkonová spotřeba stoupla, a to především ve spotřebě materiálu a energie. Vývoj osobních 

nákladů je v období let 2005 – 2007 rostoucí. V roce 2007 dokonce vzrostly osobní náklady   

o 2 116 tis. Kč, tj. 20,35 %. Ostatní položky nákladů jsou téměř zanedbatelné, proto také 

nejsou zachyceny v Grafu 3.11. Ve většině případů je zachycen rostoucí trend.  

Horizontální analýza nákladů je obsahem Přílohy 8. 
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Horizontální analýza výsledku hospodaření slouží k posouzení vývoje výsledku 

hospodaření ve sledovaném období. Výsledky provedené analýzy jsou obsaženy v níže 

uvedeném textu. 

 

Graf 3.12 Vývoj výsledků hospodaření v čase 
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V roce 2006 vzrostl čistý výsledek hospodaření o 129,47 %, tj. 3 523 tis. Kč a v roce 

2007 o 417,46 %, tj. 3 348 tis. Kč. Vývoj výsledku hospodaření je ovlivněn vývojem výnosů 

a nákladů dané společnosti. Výsledek hospodaření před zdaněním se vyznačuje rostoucím 

tempem a ovlivňuje jej vývoj provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření. 

Výsledek hospodaření za účetní období je představován výsledkem hospodaření před 

zdaněním upraveným o daň z příjmů.  

Horizontální analýza výsledku hospodaření je obsahem Přílohy 7. 



 39 

4 HODNOCENÍ  FINAN ČNÍ  ANALÝZY 

 

 Tato část práce je věnována hodnocení finanční analýzy společnosti ZVOS NOVA 

spol. s r.o.. V kapitole je využita analýza pomocí poměrových ukazatelů. K hodnocení 

společnosti je využit také rozdílový ukazatel čistého pracovního kapitálu a je proveden 

pyramidový rozklad ukazatele ROE.  

 

4.1         Analýza poměrových ukazatelů 

 Analýza poměrových ukazatelů je jednou z metod použitých v této části práce 

k hodnocení finančního zdraví společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o.. Ukazatele, které jsou 

využity k finanční analýze, jsou rozděleny do souboru charakterizujícího určitou finanční 

oblast zvolené společnosti. Je provedena analýza ukazatelů finanční stability a zadluženosti, 

rentability, aktivity a likvidity. Při zpracování finanční analýzy dochází ke srovnání 

vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů v čase, jde tedy o tzv. časovou analýzu. 

 

4.1.1      Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Pomocí ukazatelů finanční stability a zadluženosti je zhodnocen vzájemný vztah 

mezi aktivy a zdroji jejich krytí a vztah cizích a vlastních zdrojů financování. K hodnocení 

finanční stability a zadluženosti je použit ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech, 

stupeň krytí stálých aktiv, majetkový koeficient, celková zadluženost, zadluženost vlastního 

kapitálu, úrokové krytí a úrokové zatížení. V následující tabulce je nabídnut přehled 

výsledných hodnot, jejichž výše je při použití jednotlivých ukazatelů finanční stability            

a zadluženosti dosažena ve sledovaném období let 2005 – 2007. 

 

    Tab.4.1 Přehled výsledků ukazatelů zadluženosti 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 
Podíl vlastního kapitálu na aktivech (v %) 1.7 3,76 6,08 17,11 
Stupeň krytí stálých aktiv (v %) 1.8 18,62 14,25 42,42 
Majetkový koeficient (v K č) 1.9 26,58 16,45 5,84 
Celková zadluženost (v %) 1.10 95,27 93,19 82,23 
Zadluženost vlastního kapitálu (v %) 1.11 2 532,63 1 532,93 480,62 
Úrokové krytí (po čet krytí) 1.12 - 36,27 9,18 10,92 
Úrokové zatížení (v %) 1.13 - 2,76 10,89 9,16 

 

 Výsledné hodnoty ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech (Tab.4.1) jsou 

ve všech letech velmi nízké. Společnost není téměř schopná krýt svůj majetek vlastními 
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zdroji. Společnost je schopna krýt svůj majetek pouze z 3,76 % vlastními zdroji v roce 2005, 

ze 6,08 % v roce 2006 a ze 17,11 % v roce 2007. Tak nízké hodnoty ukazatele podílu 

vlastního kapitálu na aktivech jsou znakem vysoké zadluženosti společnosti v letech          

2005 – 2007. Společnost není v žádném roce finančně stabilní. Avšak vývoj ukazatele 

samofinancování je pro společnost ve sledovaném období příznivý. Jestliže bude i v dalších 

letech docházet k růstu podílu vlastního kapitálu na aktivech, společnost se v budoucnosti 

může stát finančně stabilní. V roce 2005 je hodnota ukazatele 3,76 % a v roce 2007 je růst 

ukazatele vyjádřen hodnotou 17,11 %. Tento růst je způsoben růstem vlastního kapitálu, který 

je zapříčiněn především velmi pozitivním  vývojem hospodářského výsledku společnosti. Na 

růst ukazatele má také vliv růst celkových aktiv, který je ovlivněn jak růstem dlouhodobého 

majetku, tak růstem oběžných aktiv. U dlouhodobého majetku dochází především ke 

zvyšování položky stavby a položky samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí.   

U oběžných aktiv dochází k růstu zásob a krátkodobých pohledávek. Výrazným způsobem je 

hodnota celkových aktiv ovlivněna i časovým rozlišením.  

 Výsledné hodnoty stupně krytí stálých aktiv  (Tab.4.1) ve sledovaném období jsou 

velmi špatné. Ani v jednom roce nebyla společnost schopna pokrýt svá stálá aktiva 

dlouhodobým kapitálem alespoň jedenkrát. V roce 2005 dosahuje hodnota 18,62 %, tzn. že 

společnost je schopna krýt svá stálá aktiva pouze z 18,62 % dlouhodobými zdroji. V roce 

2006 dochází ke snížení hodnoty ukazatele na 14,25 %. V roce 2007 dochází ke zvýšení 

hodnoty ukazatele a společnost je schopna krýt svá stálá aktiva 42,42 % dlouhodobými zdroji. 

A i když v roce 2007 hodnota ukazatele výrazně stoupla, tak v žádném případě není možné 

společnost hodnotit jako finančně stabilní. Vývoj stupně krytí stálých aktiv v období let    

2005 – 2007 je pro společnost ZVOS NOVA spol. s r.o. příznivý. Ve sledovaném období 

dochází k růstu hodnoty tohoto ukazatele velmi rychlým tempem, a bude-li i nadále vývoj 

ukazatele takto pokračovat, může se společnost stát v budoucnosti finančně stabilní. Ukazatel 

je ovlivněn jak růstem dlouhodobých zdrojů, tak růstem stálých aktiv. Ve společnosti ve 

sledovaném období není využit žádný dlouhodobý cizí kapitál, ale je využit jen vlastní kapitál 

společnosti, tzn. že růst dlouhodobých zdrojů je ovlivněn pouze růstem vlastního kapitálu, 

který je způsoben, jak už je výše zmíněno, především pozitivním vývojem hospodářského 

výsledku společnosti. Růst stálých aktiv je způsoben především růstem položky stavby, 

samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí. 

 Vývoj majetkového koeficientu (Tab.4.1) je ve společnosti klesající. Vývoj 

ukazatele je ovlivněn vývojem vlastního kapitálu a celkových aktiv. Růst vlastního kapitálu je 

způsoben pozitivním vývojem hospodářského výsledku společnosti. A růst celkových aktiv je 
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ovlivněn jak růstem dlouhodobého majetku, tak růstem oběžných aktiv. Růst stálých aktiv je 

způsoben především růstem položky stavby a samostatných movitých věcí a souboru 

movitých věcí. U oběžných aktiv dochází k růstu zásob a krátkodobých pohledávek. 

Významným způsobem je hodnota celkových aktiv ovlivněna časovým rozlišením. Hodnota 

ukazatele je v roce 2005 ve výši 26,58 Kč, tzn. že  v roce 2005 připadlo na 1 Kč vlastního 

kapitálu 26,58 Kč majetku společnosti. V roce 2006 je zaznamenán pokles hodnoty ukazatele 

na 16,45 Kč a v roce 2007 je výše hodnoty majetkového koeficientu 5,84 Kč, tzn. že v roce 

2007 připadne na 1 Kč vlastního kapitálu společnosti 5,84 Kč majetku.  

 Hodnoty celkové zadluženosti (Tab.4.1), neboli míry krytí majetku cizími zdroji,  

jsou ve sledovaném období let 2005 – 2007 pro společnost alarmující. V roce 2005 dosahoval 

poměr cizího kapitálu na aktivech 95,27 %, v roce 2006 došlo k poklesu na 93,19 % a až 

v roce 2007 je pokles hodnoty celkové zadluženosti pod 90 %. Celková zadluženost v roce 

2007 je 82,23 %. Tak vysoké hodnoty celkové zadluženosti jsou informativním prostředkem 

pro věřitele. Jsou vyjádřením, že jde o velmi rizikového klienta, tzn. že případní věřitelé 

podstupují velmi vysoký stupeň rizika. Pokles hodnot celkové zadluženosti, kterého je 

dosaženo v letech 2005 – 2007, je pro vývoj zadluženosti společnosti příznivý, avšak výše 

hodnot celkové zadluženosti jsou katastrofální. Hodnoty celkové zadluženosti ve sledovaném 

období jsou ovlivněny růstem cizích zdrojů, který je v roce 2006 převážně způsoben 

pořízením krátkodobého bankovního úvěru. Na hodnoty ukazatele celkové zadluženosti měl 

vliv také růst aktiv. Paradoxem při vývoji celkové zadluženosti společnosti je, že dochází ke 

snížení zadluženosti při růstu cizích zdrojů. Z toho vyplývá, že snížení zadluženosti není 

způsobeno snižováním cizích zdrojů, ale je způsobeno růstem aktiv. V budoucnosti by se 

společnost měla zaměřit na řízení struktury zdrojů. 

 Vývoj ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu (Tab.4.1) je klesající, což je pro 

společnost příznivé, avšak dosahované hodnoty v jednotlivých letech nejsou vůbec příznivé, 

jsou alarmující. V roce 2005 je ukazatel ve výši 2 695,50 %, v roce 2006 je dosaženo hodnoty 

ukazatele 1 532,93 % a v roce 2007 je ukazatel vyjádřen poklesem na 480,62 %. 

Z dosažených hodnot ukazatele v letech 2005 – 2007 vyplývá, že společnost není v žádném 

případě finančně stabilní, neboť v tomto případě ukazatel zdaleka nedosahuje hodnot 

v rozmezí od 80 % do 120 %, viz Dluhošová (2006). Pokud však i nadále bude vývoj 

ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu klesající, společnost se může stát finančně stabilní. 

Ukazatel je ovlivněn jak růstem vlastního kapitálu, tak růstem cizího kapitálu. Vlastní kapitál 

je převážně ovlivněn vývojem hospodářského výsledku a cizí kapitál je ovlivněn získaným 

krátkodobým úvěrem v roce 2006 a v roce 2007 velkým nárůstem daňových závazků. 
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 Vývoj ukazatele úrokového krytí (Tab.4.1) ve sledovaném období let 2005 – 2007 

splňuje růstový trend. V roce 2005 je dosahováno u ukazatele úrokového krytí záporných 

hodnot, a to z důvodu záporného hospodářského výsledku, tzn. že společnost není vůbec 

schopna hradit úroky ze svého výdělku. Od roku 2006 je ve společnosti vytvářen kladný 

výsledek hospodaření, tzn. že schopnost společnosti hradit ze svého výdělku úrokové platby 

je vytvořena. Z toho vyplývá, že je dosahováno kladných hodnot ukazatele úrokového krytí. 

V roce 2007 je společnost schopna téměř 11krát uhradit nákladové úroky. 

 Vývoj ukazatele úrokového zatížení (Tab.4.1) ve společnosti ZVOS NOVA         

spol. s r.o. v daném období je kolísající, čímž není splněn požadavek klesajícího trendu. 

V roce 2005 je dosaženo záporné hodnoty, což je zapříčiněno dosažením záporného výsledku 

hospodaření. Od roku 2006 je ve společnosti dosahováno zisku před zdaněním a úroky, a 

proto je ukazatel v následujících letech kladný. V roce 2006 je nákladovými úroky 

odčerpáváno 10,89 % vytvořeného zisku před zdaněním a úroky. V roce 2007 je nákladovými 

úroky odčerpáváno už jen 9,16 % zisku před zdaněním a úroky, což je způsobeno nárůstem 

zisku před zdaněním a úroky oproti roku 2006. Ukazatel je ovlivněn i výší nákladových 

úroků, jejichž největší hodnoty je dosaženo v roce 2007, což je způsobeno pořízením 

krátkodobého bankovního úvěru. Avšak situace ve společnosti byla natolik příznivá, že byl 

v roce 2007 vytvořen dostatečný zisk před zdaněním a úroky, jímž byly nákladové úroky 

v roce 2007 dostatečně pokryty. 

 

4.1.2      Ukazatele rentability 

 Pomocí ukazatelů rentability je zhodnocen vývoj efektivnosti podnikatelské činnosti 

společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o.. V případě ukazatelů rentability je dáván do poměru 

zisk a vložený kapitál. Jelikož je po roce 2005 vývoj hospodářského výsledku příznivý, je 

předpokládán i příznivý vývoj těchto ukazatelů. Při hodnocení rentability společnosti ZVOS 

NOVA spol. s r.o. je využit ukazatel rentability aktiv, rentability dlouhodobých zdrojů, 

rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb. V následující tabulce je poskytnut přehled 

vývoje hodnot ukazatelů rentability v období let 2005 – 2007. 
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             Tab.4.2 Přehled výsledků ukazatelů rentability 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 
Rentabilita aktiv (v %) 1.14 - 15,05 3,50 17,86 
Rentabilita dlouhodobých zdroj ů (v %) 1.16 - 192,16 57,54 104,36 
Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 1.17 - 411,03 51,28 69,87 
Čistá rentabilita tržeb (v %) 1.18 - 3,50 0,83 2,86 
Provozní rentabilita tržeb (v %) 1.19 - 3,40 0,93 4,27 

  

 Vývoj ukazatele rentability aktiv (Tab.4.2) je ve sledovaném období let             

2005 – 2007 rostoucí. V roce 2005 je výsledkem ukazatele záporná hodnota, která je 

způsobena dosaženým záporným hospodářským výsledkem. Ukazatel rentability je ovlivněn 

ziskem před zdaněním a úroky, jehož vývoj je příznivý. Od roku 2006 je společnosti 

vykazován zisk, jehož výší jsou výsledné hodnoty ukazatele výrazně ovlivněny. Výsledek 

ukazatele rentability aktiv je také ovlivněn hodnotou celkových aktiv,  jelikož v jednotlivých 

letech je celková hodnota majetku rostoucí, znamená to, že růstem celkových aktiv je 

dosaženo nižších hodnot ukazatele, než by bylo dosaženo za předpokladu stabilní hodnoty 

celkových aktiv.  V roce 2006 je dosaženo 3,5 % rentability aktiv, což je výsledkem poměru 

900 tis. Kč zisku před zdaněním a úroky a hodnotou aktiv 17 599 tis. Kč, tzn. že na 1 Kč 

majetku společnosti připadá 0,035 Kč zisku. V roce 2006 je hodnota rentability aktiv velmi 

nízká. V roce 2007 je výslednou hodnotou rentability aktiv 17,86 %, tzn. že na 1 Kč majetku 

společnosti připadá 0,1786 Kč zisku. Výše zisku připadající na 1 Kč majetku v roce 2007 je 

pro společnost přijatelná. Hodnota je výsledkem poměru 5 262 tis. Kč zisku před zdaněním    

a úroky a 29 470 tis. Kč celkovými aktivy. Z vývoje ukazatele je vidět, že je ve vývoji 

společnosti snaha o vytváření čím dál většího zisku. 

 K vyjádření výnosnosti dlouhodobých zdrojů je v poměrové analýze společnosti 

ZVOS NOVA spol. s r.o. použit ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů. I ve vývoji 

tohoto ukazatele (Tab.4.2) je ve sledovaném období zachycen rapidní růst výsledných hodnot 

ukazatele. Jelikož bylo v roce 2005 ve společnosti dosaženo ztráty, je i hodnota ukazatele 

rentability dlouhodobých zdrojů v roce 2005, která je ovlivněna dosaženým hospodářským 

výsledkem a vlastním kapitálem,  záporná. Od roku 2006 jsou hodnoty ukazatele opět kladné, 

jelikož je dosahováno zisku před zdaněním a úroky. Podle výsledků ukazatele rentability 

dlouhodobých zdrojů připadne v roce 2006 na 1 Kč dlouhodobých zdrojů 0,5754 Kč zisku 

před zdaněním a úroky a 1,0436 Kč zisku před zdaněním a úroky v roce 2007. Výsledné 

hodnoty rentability dlouhodobých zdrojů jsou pro společnost příznivé. Rapidní nárůst 

výsledné hodnoty ukazatele v roce 2006 je způsoben vytvořením zisku před zdaněním a 
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úroky. Ukazatel je také ovlivněn růstem vlastního kapitálu, jehož růst je zapříčiněn také 

zvýšením základního kapitálu v roce 2006 a výsledku hospodaření běžného účetního období. 

V roce 2007 je ukazatel opět ovlivněn vytvořením většího, již zmíněného, zisku před 

zdaněním a úroky a opět změnami ve vlastním kapitálu, které jsou představovány především 

růstem vlastního kapitálu. Růst vlastního kapitálu je především ovlivněn vytvořeným 

výsledkem hospodaření běžného účetního období. 

 Dalším ukazatelem, který je využit při hodnocení finančního zdraví společnosti, je 

rentabilita vlastního kapitálu . Rostoucí trend vývoje ukazatele (Tab.4.2) je u společnosti 

dodržen. Hodnota ukazatele je v roce 2005 záporná v důsledku záporného hospodářského 

výsledku. V roce 2006 je ziskovost vlastního kapitálu 51,28 % tzn. že 0,5128 Kč čistého zisku 

připadne na 1 Kč vlastního kapitálu. V roce 2007 je podíl čistého zisku a vlastního kapitálu 

tvořen 69,87 %, tzn. že 1 Kč vlastního kapitálu vytvoří 0,6987 Kč čistého zisku. Výsledné 

hodnoty ukazatele jsou pro podnik příznivé. Ve všech letech je ukazatel ovlivněn růstem 

čistého zisku a zvýšením vlastního kapitálu prostřednictvím především zvýšení základního 

kapitálu v roce 2006 a zvýšení výsledku hospodaření běžného účetního období. 

 Při hodnocení rentability tržeb je využit ukazatel čisté rentability tržeb a ukazatel 

provozní rentability tržeb. Vývoj čisté i provozní rentability tržeb (Tab.4.2) v období let    

2005 – 2007 je charakteristický růstem výsledné hodnoty. V roce 2005 je opět výsledná 

hodnota čisté i provozní rentability tržeb záporná v důsledku dosažené ztráty z podnikatelské 

činnosti. Čistá rentabilita tržeb je ovlivňována čistým ziskem a tržbami. V roce 2006 je 

dosažena hodnota 0,83 %, tzn. že z 1 Kč tržeb je vytvořeno 0,0083 Kč čistého zisku. V roce 

2007 je dosaženo hodnoty 2,86 %, tzn. že na 1 Kč tržeb připadne 0,0286 Kč čistého zisku.  

Růst hodnot v jednotlivých letech je způsobený vytvořeným ziskem, jenž je postupem času 

výrazným tempem zvyšován. Je nutné podotknout, že ve výsledných hodnotách ukazatele 

čisté rentability tržeb je zahrnován vliv daní, nákladových úroků a odpisů. Projev vlivu daně 

z příjmů je nejvíce zřetelný ve výsledku ukazatele rentability tržeb v roce 2007. Tento vliv je 

vyjádřen výsledkem provozní rentability v roce 2007, který je o 1,41 % vyšší, než výsledek 

čisté provozní rentability v roce 2007. Celkové tržby jsou v letech 2005 – 2007 zvyšovány. 

Provozní rentabilita tržeb je ovlivňována ziskem před zdaněním a úroky, tudíž ve 

výsledcích není zahrnut vliv daní a nákladových úroků, a tržbami. Výsledek provozní 

rentability v roce 2006 je 0,96 %, tzn. že 1 Kč tržeb je vytvořeno 0,0096 Kč zisku před 

zdaněním a úroky a v roce 2007 je výsledek 4,27 %, tzn. že na 1 Kč tržeb připadá 0,0427 Kč 

zisku před zdaněním a úroky. V celkovém hodnocení vývoje ukazatelů rentability tržeb je 

hodnota zisku vytvořená na 1 Kč tržeb velmi malá, nedosahuje ani desetiny koruny. 
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4.1.3      Ukazatele aktivity  

 Ukazatele aktivity jsou využívány uživateli finanční analýzy především v oblasti 

řízení aktiv. Při zpracování poměrové analýzy společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o. je do této 

kapitoly zahrnut ukazatel obrátky celkových aktiv, doba obratu aktiv, doba obratu zásob, doba 

obratu krátkodobých pohledávek a doba obratu krátkodobých závazků. V následující tabulce 

je dán přehled o vývoji výsledných hodnot analyzovaných ukazatelů aktivity v období let 

2005 – 2007.  

 

    Tab.4.3 Přehled výsledků ukazatelů aktivity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 
Obrátka celkových aktiv (po čet obrat ů) 1.20 4,42 3,78 4,18 
Doba obratu aktiv (ve dnech) 1.21 82 96 87 
Doba obratu zásob (ve dnech) 1.22 8 9 9 
Doba obratu krátkodobých pohledávek (ve dnech) 1.23 23 23 23 
Doba obratu krátkodobých závazk ů (ve dnech) 1.24 65 62 52 

 

 Vývoj obrátky celkových aktiv (Tab.4.3) je ve sledovaném období téměř stabilní, 

až na mírný výkyv v roce 2006. V roce 2005 je majetek společnosti využit 4,42krát, v roce 

2006 je majetek společnosti využit pouze 3,78krát a v roce 2007 je výsledek obrátky aktiv 

4,18krát. Výše obrátky celkových aktiv v období let 2005 – 2007 je přijatelná. Pozornost 

společnosti by měla být zaměřena v budoucnosti na zvyšování obrátky aktiv, jelikož čím vyšší 

je hodnota obrátky celkových aktiv, tím je majetek společnosti využíván efektivněji. Obrátka 

celkových aktiv je v jednotlivých letech ovlivněna růstem celkových tržeb společnosti            

a růstem celkových aktiv společnosti. Pokles využití majetku společnosti v roce 2006 je  

způsoben již zmíněným růstem celkových tržeb. Snížení obrátky celkových aktiv v roce 2006 

je také způsobeno nárůstem celkových aktiv o 8 128 tis. Kč. Tento nárůst celkových aktiv 

v roce 2006 je způsoben jak růstem dlouhodobého hmotného majetku, především 

nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, tak také růstem oběžných aktiv, ve kterých 

došlo k růstu především zásob a krátkodobých pohledávek, a také vysokým nárůstem 

časového rozlišení. 

 U ukazatele doby obratu aktiv (Tab.4.3) je vyžadován klesající vývoj, avšak           

u společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o. je vývoj tohoto ukazatele kolísající. V roce 2005 je 

schopnost přeměny vložených aktiv na peněžní prostředky 82 dní. V roce 2006 dochází ke 

zvýšení počtu dní potřebných na přeměnu vložených aktiv do peněžních prostředků na 96 dní 
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a v roce 2007 dochází k poklesu doby obratu aktiv na 87 dní. Ukazatel je opět ovlivněn již 

zmíněnými změnami v celkových aktivech a růstem veškerých tržeb.  

 Vývoj ukazatele doby obratu zásob (Tab.4.3) je ve všech letech téměř stabilní. 

V roce 2006 je doba spotřeby nebo prodeje zásob 8 dní, od roku 2006 je spotřeba nebo prodej 

zásob uskutečňován za 9 dní. Ukazatel je ovlivněn ve všech sledovaných letech zvýšením 

tržeb. V roce 2006 je ovlivněn růstem materiálních a zbožových zásob. A v roce 2007 je 

ukazatel značně ovlivněn nulovými zásobami materiálu a zvýšenými zásobami zboží. 

V budoucnosti by se měla společnost zaměřit na udržení doby obratu zásob, jelikož s držbou 

zásob jsou spojeny i náklady vynaložené na držbu těchto zásob.  

 Trend vývoje doby krátkodobých pohledávek (Tab.4.3) má být klesající, avšak ve 

společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o. je doba krátkodobých pohledávek stabilní a ve všech 

letech je dosaženo hodnoty 23 dní, tzn. že společnosti jsou uhrazeny odběratelské faktury do 

23 dní od vystavení. Doba obratu krátkodobých pohledávek je ovlivněna výši krátkodobých 

pohledávek, která je v daném období rostoucí, avšak její nárůst absolutních hodnot je 

kompenzován nárůstem absolutních hodnot celkových tržeb, a proto je výsledná hodnota 

tohoto ukazatele stabilní. Z výsledku doby obratu pohledávek, která je 23 dní, je možné 

usoudit, že platební morálka odběratelů společnosti je solidní. 

 Ukazatel doby obratu krátkodobých závazků (Tab.4.3) má mít stabilní charakter, 

avšak v případě firmy ZVOS NOVA spol. s r.o. dochází k poklesu počtů dní, ve který jsou 

společností hrazeny závazky vůči dodavatelům. V roce 2005 je doba obratu krátkodobých 

závazků 65 dní, v roce 2006 klesla na 62 dní a v roce 2007 až na 52 dní. Doba obratu 

krátkodobých závazků je ovlivněna výši krátkodobých závazků, která je v jednotlivých letech 

rostoucí, dochází především k růstu závazků z obchodních vztahů a v roce 2007 dochází 

k rapidnímu nárůstu závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Doba 

krátkodobých závazků je také ovlivněna již zmíněným růstem tržeb. V roce 2006 bylo 

dosaženo 72 972 tis. Kč tržeb a v roce 2007 je dosaženo 113 799 tis. Kč tržeb. 

 Srovnáním doby obratu krátkodobých pohledávek a doby obratu krátkodobých 

závazků je pomocí pravidla solventnosti posouzena solventnost společnosti. V  Grafu 4.1 je 

z hlediska pravidla solventnosti vyjádřena velmi příznivá situace analyzované společnosti 

ve všech sledovaných letech, jelikož doba obratu pohledávek je ve všech letech 

několikanásobně nižší než doba obratu závazků.   
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 Graf 4.1 Využití pravidla solventnosti 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007

Rok

P
o
č
et

 d
n
ů Doba obratu krátkodobých

pohledávek

Doba obratu krátkodobých
závazků

 

 

4.1.4      Ukazatele likvidity 

 Ukazatele likvidity jsou využívány ke zhodnocení platební schopnosti společnosti, 

tedy ke zhodnocení schopnosti společnosti dostát svých závazků v daném čase a místě. Při 

hodnocení likvidity společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o. je využit ukazatel celkové likvidity, 

pohodové likvidy a okamžité likvidity. V následující tabulce je poskytnut přehled použitých 

ukazatelů likvidity v období let 2005 – 2007. Při pohledu na výsledky v Tab.4.4 je možné 

konstatovat, že likvidita společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o. je velmi špatná. Odpovědní 

pracovníci společnosti nejsou v daných chvílích schopni v žádné případě uhradit závazky 

společnosti. Takto špatné výsledky ukazatelů likvidity společnosti jsou negativním signálem 

pro věřitele.  

 

Tab.4.4 Přehled výsledků ukazatelů likvidity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 
Celková likvidita 1.25 0,46 0,38 0,45 
Pohotová likvidita 1.26 0,36 0,28 0,33 
Okamžitá likvidita 1.27 0,06 0,02 0,01 

 

 Vývoj celkové likvidity společnosti (Tab.4.4) v období let 2005 – 2007 je velmi 

špatný. Hodnoty ukazatele jsou sice téměř stabilní, avšak hodnota celkové likvidity 

společnosti není zcela v pořádku. Ani v jednom roce není dosaženo doporučovaných hodnot. 

Z vývoje ukazatele vyplývá, že společnost není v žádném případě schopna uhradit krátkodobé 

dluhy i při využití všech likvidních částí majetku společnosti.  

 Při využití ukazatele pohotové likvidity (Tab.4.4) je vyloučen nejméně likvidní 

majetek společnosti. Vývoj ukazatele v čase by měl mít tendenci růstu, avšak u společnosti 

ZVOS NOVA spol. s r.o. je vývoj téměř stabilní. Navíc znovu není dosahováno 
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doporučovaných hodnot. Společnost není schopna přeměnou likvidního majetku uhradit 

závazky. V roce 2005 je koeficient pohotové likvidity 0,36. V roce 2006 je zaznamenán 

pokles pohotové likvidity v důsledku přijetí krátkodobého bankovního úvěru na  0,28. V roce 

2007 je zaznamenán růst pohotové likvidity na 0,33. U ukazatele pohotové likvidity 

společnosti opět není dosahováno doporučovaných hodnot, což znamená problémy v platební 

schopnosti společnosti.  

  Při pohledu na vývoj ukazatele okamžité likvidity (Tab.4.4) je znovu vidět problém 

s okamžitou schopností společnosti hradit krátkodobé závazky.  Výsledné hodnoty ukazatele 

v jednotlivých letech jsou ve srovnání s doporučenou hodnotou okamžité likvidity velmi 

nízké a jejich vývoj je navíc klesající, což ve vývoji platební schopnosti společnosti není 

vůbec příznivé. Pokles výsledných hodnot je způsoben především výrazným poklesem stavu 

hotovosti. 

V následující tabulce je dán přehled o výsledcích ukazatele čistého pracovního 

kapitálu  v období let 2005 – 2007. 

      

       Tab.4.5  Přehled výsledků ukazatele čistého pracovního kapitálu 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 
ČPK – opera ční přístup (v tis. K č) 1.4  - 6 036 - 9 510 - 6 843 
ČPK – strategický p řístup (v tis. K č) 1.5  - 6 036 - 9 510 - 6 843 

 

 Vývoj čistého pracovního kapitálu (Tab.4.5), vypočítaného z finančních údajů 

společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o., je kolísající. Ve všech sledovaných letech je cizí kapitál 

krátkodobý větší než oběžný majetek, tzn. že po celé sledované období dochází ke vzniku 

nekrytého dluhu. Z výsledků výpočtu čistého pracovního kapitálu je tedy vidět, že ve 

společnosti dochází k porušení zlatého pravidla financování. Zlaté pravidlo financování 

vyjadřuje, že by dlouhodobý majetek měl být financován dlouhodobými zdroji a krátkodobý 

majetek by měl být financován krátkodobými zdroji, což ve společnosti není v žádném roce 

dodrženo. Jde o podnik podkapitalizovaný využívající agresivní způsob financování. Nekrytý 

dluh společnosti činí 6 036 tis. Kč v roce 2005, 9 510 tis. Kč v roce 2006 a 6 843 tis. Kč 

v roce 2007.  

 

4.1.5      Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 V této kapitole je proveden tříúrovňový rozklad ukazatele rentability vlastního 

kapitálu v období let 2005 – 2007. V první úrovni je rentabilita vlastního kapitálu rozložena 
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na EAT/A a majetkový koeficient (A/VK). Ve druhé úrovni je proveden rozklad EAT/A na 

rentabilitu tržeb (EAT/T) a obrátku celkových aktiv (T/A). Ve třetí úrovni je proveden 

rozklad čisté rentability tržeb na daňovou redukci (EAT/EBT), úrokovou redukci (EBT/EBIT) 

a provozní rentabilitu tržeb (EBIT/T).  

 V období let 2005 – 2006 má největší vliv na ukazatele rentability vlastního kapitálu 

EAT/A, a to 493,9 %. Ukazatel majetkového koeficientu má na rentabilitu vlastního kapitálu 

negativní vliv, a to 31,59 %. Změna ukazatele rentability vlastního kapitálu v roce 2006 oproti 

roku 2005 je 462,31 %. Z negativního vlivu majetkového koeficientu vyplývá, že zadluženost 

společnosti klesá a majetkový koeficient nemá pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. 

Změna ukazatele EAT/A v roce 2006 oproti roku 2005 je 18,58 %. Na ukazatel EAT/A má 

největší vliv v období let 2005 – 2006 rentabilita tržeb, a to 19,11 %. Obrátka celkových aktiv 

má na ukazatele EAT/A negativní vliv, a to 0,53 %. Ve třetí úrovni rozkladu rentability 

vlastního kapitálu v období let 2005 – 2006 je proveden rozklad čisté rentability tržeb, na 

kterou má největší vliv provozní rentabilita tržeb a následně má na ni vliv úroková redukce. 

Změna čisté rentability tržeb v roce 2006 oproti roku 2005 je 4,32 %. Čistá rentabilita tržeb je 

ovlivněna 3,86 % provozní rentabilitou tržeb a úroková redukce má vliv na čistou rentabilitu 

tržeb 0,46 %. V tomto období není čistá rentabilita tržeb ovlivněna ukazatelem daňové 

redukce vůbec, a to z toho důvodu, že v roce 2005 a 2006 není společnosti vyměřena žádná 

daň z příjmů.  

 V období let 2006 – 2007 má největší vliv na ukazatele rentability, stejně jako 

v období let 2005 – 2006, EAT/A. Ukazatel rentability vlastního kapitálu je v roce 2007 

oproti roku 2006 změněn o 18,59 %. Vliv ukazatele EAT/A na celkovou rentabilitu vlastního 

kapitálu klesl, a to na 145,37 %. Vliv majetkového koeficientu je opět negativní, stejně jako 

v období let 2005 – 2006, avšak v období let 2006 – 2007 negativní vliv majetkového 

koeficientu výrazně stoupl, a to na 126,77 %. Z negativního vlivu majetkového koeficientu 

vyplývá, že zadluženost společnosti klesá a majetkový koeficient nemá pozitivní vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu. Změna ukazatele EAT/A v roce 2007 oproti roku 2006 je     

8,84 %, tzn. že vliv ukazatelů čisté rentability tržeb a obrátky celkových aktiv je nižší než 

v období let 2005 – 2006. Tento ukazatele je ovlivněn, stejně jako v období let 2005 – 2006, 

nejvíce čistou rentabilitou tržeb a následně obrátkou celkových aktiv. Ukazatel EAT/A je 

ovlivněn 7,68 % čistou rentabilitou tržeb a 1,16 % obrátkou celkových aktiv. Změna 

vrcholového ukazatele třetí úrovně, tzn. čisté rentability tržeb, je 2,03 % v období let         

2006 – 2007, tzn. že celková změna čisté rentability tržeb je nižší než v období let              

2005 – 2006. Nejvíce je čistá rentabilita tržeb opět ovlivněna provozní rentabilitou tržeb, a to 
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2,24 %. V období let 2006 – 2007 dochází ke změně vlivu ukazatelů daňové a úrokové 

redukce oproti období let 2005 – 2006. Druhý největší vliv na čistou rentabilitu tržeb, na 

rozdíl od období let 2005 – 2006, má daňová redukce. Daňová redukce má negativní vliv na 

čistou rentabilitu tržeb, a to 0,22 %. Tento vliv je způsoben zdaněním zisku dosaženého 

v roce 2007. Nejmenší vliv na čistou rentabilitu tržeb má úroková redukce, a to 0,01 %. 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu je ovlivněn dosaženým čistým hospodářským 

výsledkem a růstem vlastního kapitálu. Majetkový koeficient je ve sledovaném období 

ovlivněn jak růstem vlastního kapitálu, tak růstem celkových aktiv. Čistá rentabilita tržeb je 

ovlivněna výši dosaženého čistého hospodářského výsledku, jehož výše ve sledovaném 

období stoupá. Obrátka celkových aktiv je ovlivněna dosaženými tržbami v jednotlivých 

letech a rostoucí hodnotou celkových aktiv. Ukazatel daňové redukce je ovlivněn výší daně 

z příjmů, která je ve výkazech společnosti zachycena v roce 2007. Ukazatel úrokové redukce 

je ovlivněn výší nákladových úroků, která v daném období roste. Provozní rentabilita tržeb je 

ovlivněna výší hospodářského výsledku před úroky a zdaněním, která v daném období stoupá, 

a výší tržeb vyprodukovaných v daném období. 

 Pyramidové rozklady ukazatele rentability vlastního kapitálu jsou obsahem     

Přílohy 14. 

 

4.1.6      Hodnocení finanční analýzy 

 Finanční analýza je používána ke zhodnocení finančního zdraví společnosti. V této 

práci je zhodnoceno finanční zdraví společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o.. Při zpracování 

finanční analýzy této společnosti je využita metoda vertikální analýzy a horizontální analýzy. 

Je použita také metoda poměrových ukazatelů, pomocí nichž je zhodnocena zadluženost, 

rentabilita, aktivita a likvidita společnosti. Je proveden také pyramidový rozklad ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. Společnost ZVOS NOVA spol. s r.o. se zabývá obchodní 

činností a zprostředkováním služeb.  

 Finanční analýzou, při které byla využita metoda poměrových ukazatelů, jsou 

zjištěny problémy v oblasti zadluženosti, rentability a likvidity společnosti.  

 Při hodnocení zadluženosti pomocí poměrových ukazatelů jsou zjištěny velké 

problémy společnosti s finanční stabilitou a zadlužeností. Společnost není v období let     

2005 – 2007 vůbec schopna krýt svůj majetek vlastními zdroji a není ani schopna krýt svá 

stálá aktiva dlouhodobými zdroji. Z toho vyplývá značná finanční nesamostatnost společnosti 

a velmi vysoká zadluženost. Avšak vývoj ukazatele podílu vlastního kapitálu a stupně krytí 

stálých aktiv je příznivý, a pokud tento vývoj bude i nadále pokračovat s větší intenzitou, 
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může dojít k upevnění finanční stability společnosti a následně k jejímu zvyšování. Ve 

společnosti je zadlužen vlastní kapitál a vysokých hodnot dosahuje i celková zadluženost 

společnosti. Z toho vyplývá, že společnost je velmi rizikovým klientem pro věřitele. Vývoj 

zadluženosti, jak vlastního kapitálu i celého majetku, je příznivý, a pokud tento vývoj bude     

i nadále pokračovat, může dojít k jejímu snížení. 

 V roce 2005 nebyla společnost ZVOS NOVA spol. s r.o. vůbec rentabilní, jelikož byl 

vykázán záporný hospodářský výsledek. Vývoj rentability společnosti  ZVOS NOVA spol. 

s r.o. je ve sledovaném období 2005 – 2007 výrazný. Z vývoje ukazatelů rentability je vidět 

snaha společnosti vytvářet čím dál tím větší zisk. Při hodnocení oblasti rentability v roce 2006 

a 2007 jsou však ve společnosti zjištěny problémy především s rentabilitou aktiv                     

a rentabilitou tržeb. Velmi nízké rentability aktiv dosáhla společnost v roce 2006. V roce 2007 

je hodnota rentability aktiv přijatelná. Vývoj rentability tržeb je ve společnosti sice příznivý, 

avšak hodnoty rentability tržeb jsou velmi malé, tzn. i když jsou ve společnosti vytvářeny 

v každém roce čím dál tím větší celkové tržby, tak není vytvořena dostatečná výše čistého 

zisku. Ve sledovaném období totiž hodnota zisku vytvořená 1 Kč tržeb nedosahuje ani jedné 

desetiny koruny.  

 Zpracováním poměrové analýzy byly zjištěny největší potíže v oblasti platební 

schopnosti společnosti. Společnost není schopna své krátkodobé závazky hradit okamžitě, tzn. 

prostřednictví peněžních prostředků, ani pohotově, tzn. prostřednictvím pohledávek                

a peněžních prostředků a ani prostřednictvím celkových oběžných aktiv. Při tak významných 

problémech v oblasti likvidity je společnost velmi rizikovým partnerem v oblasti obchodních 

vztahů.   

 Společnost by měla svou pozornost v budoucnosti zaměřit na zlepšení platební 

schopnosti, zvyšování rentability aktiv a rentability tržeb a na snižování zadluženosti. 
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5 ZÁVĚR 

 

 Cílem bakalářské práce bylo zpracování finanční analýzy společnosti ZVOS NOVA 

spol. s r.o.. Finanční situace společnosti byla zhodnocena za období let 2005 – 2007.  

 Druhá část bakalářské práce byla věnována teorii finanční analýzy. V kapitole jsou 

vymezeny skupiny uživatelů finanční analýzy a zdroje. Obsahuje popis metod finanční 

analýzy. Podrobněji je v kapitole rozebrána horizontální a vertikální analýza. Zmíněna je také 

analýza rozdílových ukazatelů, kde je podrobněji popsán čistý pracovní kapitál. Základem 

druhé části práce je teorie analýzy poměrových ukazatelů. Ukazatele jsou rozděleny do 

jednotlivých souborů, kterými je charakterizována určitá finanční oblast ve společnosti. 

Ukazatele poměrové analýzy jsou rozděleny do souboru ukazatelů finanční stability a 

zadluženosti, rentability, aktivity a likvidity. Část kapitoly je věnována teorii pyramidových 

soustav ukazatelů.  

 Třetí a čtvrtá část bakalářské práce je zaměřena na praktickou aplikaci vybraných 

metod finanční analýzy.  

 Ve třetí části je krátce představena společnost ZVOS NOVA spol. s r.o. a je 

provedena vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

 Vertikální analýzou majetkové struktury společnosti je zjištěno, že ve sledovaném 

období nedošlo ve struktuře aktiv k výrazným změnám. Největší podíl na aktivech je tvořen 

dlouhodobým majetkem a významná část celkových aktiv je tvořena oběžnými aktivy. 

Rozborem kapitálové struktury, tedy vertikální analýzou pasiv, je zjištěno, že vlastní kapitál 

tvoří jen nepatrnou část celkových pasiv a ve společnosti převažují ve struktuře pasiv výrazně 

cizí zdroje. Vertikální analýzou výnosů a nákladů je zjištěno, že největšího podílu na tržbách 

za prodej zboží ve výnosech dosahují výkony společnosti. Z nákladů dosahují nejvyšších 

podílu na tržbách za prodej zboží náklady vynaložené na prodané zboží. V rámci vertikální 

analýzy výkazu zisku a ztráty jsou výnosové položky výkazu zisku a ztráty společnosti také 

dány do poměru s celkovou hodnotou výnosů a nákladové položky společnosti jsou dány do 

poměru s celkovou hodnotou nákladů. Tímto zpracováním bylo zjištěno, že největší podíl na 

celkových výnosech mají tržby za prodej zboží a největší podíl na celkových nákladech mají 

náklady vynaložené na prodané zboží.  

 Aplikací horizontální analýzy rozvahy je zjištěno, že v letech 2005 – 2007 dochází 

k růstu aktiv (pasiv). Největší vliv na růst aktiv měl růst dlouhodobého hmotného majetku       

a časového rozlišení. Největší vliv na růst pasiv měl růst vlastního kapitálu. Ten byl způsoben 

příznivým vývojem výsledku hospodaření běžného účetního období. Horizontální analýzou 



 53 

výnosů bylo zjištěno, že celkové výnosy jsou reprezentovány rostoucím trendem a že 

nejvýznamnější položka výnosů,  která zaznamenala ve sledovaném období největší nárůst,  je 

představována tržbami za prodej zboží. Horizontální analýzou nákladů byla zjištěna položka 

celkových nákladů, která zaznamenala největší změnu, což bylo zjištěno u nákladů 

vynaložených na prodané zboží.  

 Čtvrtá část bakalářské práce je zaměřena především na aplikaci poměrové analýzy. 

Vypočtené hodnoty poměrových ukazatelů jsou porovnávány v čase, je tedy provedena 

časová analýza společnosti ZVOS NOVA spol. s r.o. za období let 2005 – 2007. 

Prostřednictvím využití poměrových ukazatelů byly zjištěny problémy v oblasti zadluženosti 

a finanční stability, rentability a likvidity společnosti. V žádném případě se nejedná                

o finančně stabilní společnost. Společnost je finančně velmi nesamostatná. Zadluženost 

společnosti je velmi vysoká, až alarmující. V roce 2005 nevykazovala společnost rentabilitu 

v důsledku vykázaného záporného hospodářského výsledku. Avšak v roce 2006 a 2007 je ve 

společnosti vykázán kladný výsledek hospodaření a s tím je spojen i příznivější vývoj 

rentability. Ve společnosti je především problém s rentabilitou aktiv a rentabilitou tržeb. 

Největší potíže společnosti jsou zjištěny v oblasti likvidity. Společnost není vůbec schopná 

hradit své krátkodobé závazky a je velmi rizikovým partnerem pro současné i potencionální 

obchodní klienty.  

 Na výsledky bakalářské práce je možné navázat hodnocením způsobů zlepšení 

finanční situace ve společnosti. 
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SEZNAM  ZKRATEK 

 

A  aktiva celkem 

a  dílčí ukazatel a 

∆a  absolutní změna ukazatele a 

a kol.   a kolektiv 

ai  dílčí ukazatel 

ai0  hodnota i-tého ukazatele ve výchozím čase 

ai1  hodnota i-tého ukazatele pro následný čas 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

a1  ukazatel a v následujícím čase 

b  dílčí ukazatel b 

∆b  absolutní změna ukazatele b 

b0  ukazatel b ve výchozím čase 

b1  ukazatel b v následujícím čase 

c  dílčí ukazatel c 

∆c  absolutní změna ukazatele c 

c0  ukazatel c ve výchozím čase 

CK  cizí kapitál celkem 

CKD  cizí kapitál dlouhodobý 

CKK  cizí kapitál krátkodobý 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

d  sazba daně z příjmů 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EBITDA zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

EBT  zisk před zdaněním 

Kč  koruna česká 

KD  dlouhodobý kapitál 

N  celkové náklady 

např.  například 

Nmat.  materiálové náklady 

Nmzdy  mzdové náklady 
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NOPAT čistý provozní zisk po zdanění 

Nost.  ostatní náklady 

OA  oběžná aktiva 

p.b.  procentní bod 

ROA  rentabilita aktiv 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

SA  stálá aktiva 

Sb.   sbírky 

spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 

T  tržby 

t  čas 

Tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

tj.  to je 

tzn.   to znamená 

tzv.  tak zvaná 

VK  vlastní kapitál 

X  vrcholový ukazatel 

∆Xa,b,c  vliv dílčího ukazatele na vrcholový ukazatel 

∆Xa i   změna ukazatele X způsobena vlivem dílčího ukazatele ai 

Xt  vybraná položka v čase t 

∑X i  celková hodnota vybraného celku 

X i  hodnota vybrané dílčí položky 

∆Yx  přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele 

                         

             


