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1 Úvod  
 

Mít zdravou firmu nebo ţivnost je základem kaţdého podnikání. Slovem „zdravou“ se myslí 

plnit všechny své finanční závazky, generovat potřebnou míru zisku, mít dostatek prostředků 

na rozvoj, dlouhodobě převyšovat svými příjmy vlastní výdaje a také v dlouhodobém horizon-

tu vykazovat prvky stability, rentability a dalších potřebných ukazatelů u oblasti nazvané fi-

nance. 

 

Ekonomické prostředí, v  němţ se podnik nachází je neustále v pohybu a je výsledkem půso-

bení mnoha faktorů rozličného charakteru. Finanční analýza zaujímá klíčové postavení nejen 

při hodnocení současného a předvídaného budoucího vývoje podniku samotného, ale i celého 

odvětví, či dokonce národního hospodářství. 

 

Hlavní úlohou finančního řízení je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku, která 

je výsledkem působení ekonomických i neekonomických faktorů a vlivy těchto faktorů zo-

hlednit při interpretaci jejich výsledků. Současně by se finanční řízení mělo snaţit odhadovat 

budoucí vývoj jednotlivých ekonomických veličin nebo alespoň vytvořit základnu pro odhad 

moţných změn ve vývoji stávajících trendů. Ukazatele úspěchu vycházející z finanční analý-

zy se pak pouţívají při vyhodnocování úspěšnosti zvolené podnikové strategie v návaznosti 

na změny trţní struktury, konkurenční pozice a celkové ekonomické situace v podniku. Ana-

lýza umoţňuje vidět minulý ekonomický vývoj společnosti v souvislostech a vyhodnocovat 

jej. Na základě těchto zjištění je snahou vrcholového manaţera  znát zásadní souvislosti fi-

nančního vývoje společnosti, tedy vývoj a vztahy těch zásadních ukazatelů, které mu pomo-

hou řídit společnost správným směrem. 

 

Cílem diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví výrobního podniku. K tomu bude 

pouţito finančních ukazatelů, a to konkrétně horizontální a vertikální analýzy, poměrových 

ukazatelů (ukazatel likvidity, ukazatel vyuţití aktiv, ukazatel zadluţenosti, ukazatel rentabili-

ty, ukazatel produktivity práce), bankrotních modelů (Altmanův model, Index IN05) a bonit-

ních modelů (Kralickův Quicktest). Ze zjištěných výsledků, které budou porovnány 

s konkurenční firmou, vyplynou pro vedení hodnocené společnosti případná doporučení.  
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2 Teoreticko-metodická východiska 
 

Kapitola vymezuje základní pojmy, zaobírá se přístupy ke zhodnocení finančního zdraví pod-

niku, specifikuje uţivatele a upřesňuje postupy zhodnocení finančního zdraví podniku. Pro 

vymezení teoretických východisek, která se zaměřují na finanční zdraví, byla pouţita převáţ-

ně tato literatura: Holečková (2008), Blaha a Jindřichovská (1994), Synek (2007), Růčková 

(2008). Kapitola Metody pro zjištění finančního zdraví se opírá převáţně o tyto autory:      

Kislingerová a Hnilica (2005), Janok (2000), Pollak (2003). 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

 

V úvodu teoretické části je vysvětleno několik základních pojmů, ze kterých tato diplomová 

práce vychází. 

 

2.1.1 Finanční zdraví podniku  

 

Podnik s dobrou finanční kondicí, tedy podnik zdravý je ten, který je schopen dosahovat trva-

le takové míry zhodnocení vloţeného kapitálu, která je poţadována investory vzhledem k výši 

rizika, s jakým je daný typ podnikání spojen. Finanční zdraví podniku tedy závisí na rentabili-

tě (výnosnosti) s přihlédnutím k riziku. Pro finanční zdraví podniku je dobrá co největší ren-

tabilita vloţeného kapitálu.
1
 „Ekonomická situace podniku, jeho důvěryhodnost a vývojový 

trend jsou tedy důleţitou, ne-li vůbec nejdůleţitější skutečností, která ovlivňuje relativní po-

stavení kapitálových aktiv (cenných papírů) na kapitálových trzích. Ovlivňuje také postoje a 

důvěryhodnost investorů.“
2
 

 

 

                                                 
 
1
 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwers, 2008. 208 s. ISBN 

978-80-7357-392-8. 
2
 BLAHA, Zdeněk. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 1. vyd. Praha : Management 

Press, 1994. 127 s.  ISBN 80-85603-62-4. 
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2.1.2  Benchmarking 

 

Jako nástroj managementu byl poprvé pouţit v roce 1979 americkou firmou Xerox. 

 

„Jeho podstatou je zlepšování se učením od druhých, způsob řízení změny. Je to neustále po-

kračující činnost, která se snaţí nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř organizací s podob-

nými funkcemi a jejímţ smyslem je dosáhnout lepších výkonů ve vlastní organizaci.“
3
 

 

Jedná se o porovnání dvou a více srovnatelných podniků. Jeho účelem je poukázání na sku-

tečnost, na čem stojí přednosti srovnávaného podniku nebo v čem zaostává. Při porovnávání 

tímto způsobem je nutno dbát na to, aby: 

a) porovnávané podniky byly podobné velikosti, 

b) jejich předmět podnikání byl ve stejném nebo příbuzném oboru, 

c) přetvářely totoţný nebo podobný materiál, 

d) přetvářely totoţnou nebo podobnou technologii, 

d) ocenění majetku vystupovalo ze stejných metod. 

 

Je to proces učení. Vyţaduje podporu manaţerskou, zapojení zaměstnanců a spoluúčast vlast-

níků procesu. Toho všeho je moţno dosáhnout na základě vyuţití následujícího procesu: 

1. porozumět chování při benchmarkingu, 

2. pečlivě plánovat implementaci benchmarkingu, 

3. cíleně rozvíjet dovednosti, poţadované k provádění benchmarkingu, 

4. vytrénovat managery a zaměstnance ve schopnostech, potřebujících pro účast na 

benchmarkingových studiích, pro interpelaci jejich významu a uplatnění výsledků tako-

vých studií v organizační praxi. 

5. Komunikovat jasná očekávání od poskytovatele benchmarkingových sluţeb a stanovit 

odpovědnosti organizace za účast. 

 

Význam benchmarkingu je zjištění: 

1- jak je na tom podnik v porovnání s ostatními, jde zejména o výstupy, 

2-  jak podnik pracuje z hlediska vstupů (personál, finance, jiné zdroje), 

3- v neposlední řadě také rezervy v podniku a poznání, jak některé věci dělají jiní. 

                                                 
3
 HONUS, Rostislav. Benchmarking ve veřejné správě. 2. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006. 112 s. 

ISBN 80-239-7326-6. 
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Procesní model benchmarkingu udává jednotlivé kroky, které je třeba provést v rámci 

benchmarkingového projektu. 

 

        Obr. 2.1 Šablona procesu benchmarkingu (model se čtyřmi kvadranty) 
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                 Zdroj:
 
Česká společnost pro jakost. O benchmarkingu [online]. 2002.  

 

Šablona má čtyři kvadranty. Ty jsou spojeny procesem shromaţdování a analyzování dat. Co 

se děje v kaţdém kvadrantu, lze zjistit poloţením otázek, pro kaţdý z těchto kvadrantů.
4
 

 

2.1.3  Index 

 

Pod pojmem index rozumíme bezrozměrné číslo srovnávání určité souřadné proměnné veliči-

ny zobrazené ve stejných měřících jednotkách. „Za index nelze povaţovat poměrná čísla, kte-

rá jsou rozměrová (charakterizují nějakou intenzitu, tzn. úroveň, hustotu apod.) a poměrná 

čísla, která srovnávají nesouřadné proměnné veličiny (charakterizují strukturu, tzn. podíl části 

na celku).“
5
 

 

2.1.4 Ukazatel 

 

„Ukazatel charakterizuje určitý jev nebo proces, obvykle číselný. Člení se na absolutní (např. 

počet pracovníků, celkové náklady) a relativní (poměr dvou absolutních ukazatelů – např. 

produktivita práce rentabilita).“
6
 

                                                 
4
 Česká společnost pro jakost. O benchmarkingu [online]. 2002 [cit. 23. 04. 2010]. Dostupné z WWW: 

<http://www.benchmarking.cz/o benchmarkingu.asp> 
5
 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s.                  

ISBN 978-80-247-1992-4.    
6
 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s.                  

ISBN 978-80-247-1992-4.    
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2.2  Vymezení přístupu ke zhodnocení finančního zdraví podniku 

 

Tato kapitola se zabývá hodnocením finančního zdraví podniku, jeho uţivateli a podrobněji 

popisuje zdroje dat, ze kterých se čerpá při finanční analýze.  

 

2.2.1 Finanční analýza 

 

Jednou z metod pro měření finančního zdraví podniku je finanční analýza, která dle Holečko-

vé (2008)
7
 představuje hodnocení současného stavu a minulého vývoje financí podniku na 

základě účetních výkazů. Cílem je snaha o osvětlení obsahu účetní závěrky pro potřeby růz-

ných zájemců, rozpoznat souvislosti vykazovaných údajů a určit, zda je podnik veden dle pra-

videl zdravého a racionálního podnikání. Běţná analýza účetních výkazů zahrnuje analýzu 

výnosnosti, analýzu rizik z investiční, finanční a provozní činnosti, analýzu finanční stability, 

analýzu likvidity a analýzu finančního zdraví podniku – z hlediska stavu v běţném roce a vý-

voje za uplynulý rok. Analýza účetních výkazů tedy hodnotí finance podniku z hlediska jejich 

uţivatelů. Nejde jen o momentální stav, ale především o základní vývojové tendence v čase. 

Současný a minulý stav dává obraz o kladech a záporech výkonnosti, o potenciálních rizicích 

plynoucích z dosavadního fungování.  

 

Finanční analýza poskytuje podrobné a uţitečné informace o tom, jaké jsou hospodářské a 

finanční podmínky podniku. Nicméně podle Bláhy (1994)
8
  s sebou nese některé problémy a 

omezení, vyţadující pozornost a zdravý úsudek těch, kteří s ní pracují. Mnoho velkých podni-

ků má velice široký výrobní program a pracuje v různých výrobních divizích. V těchto situa-

cích je mnohdy obtíţné navrhnout smysluplný soubor oborových průměrů pro srovnávací 

účely. Mezi další úskalí patří sezónnost, která můţe výsledky finanční analýzy zkreslit. Tento 

problém se můţe vyřešit pouţitím měsíčních průměrů. Inflace narušuje firemní rozvahy a 

oficiální účetní hodnoty jsou mnohdy rozdílné od skutečných, reálných hodnot. Protoţe toto 

                                                 
7
 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwers, 2008. 208 s.   

ISBN 978-80-7357-392-8. 
8
 

 BLAHA, Zdeněk. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 1. vyd. Praha : Management 

Press, 1994. 127 s.  ISBN 80-85603-62-4. 
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zkreslení zasahuje jak odpisy, tak ceny zásob, je zasaţen také zisk společnosti. Závěr finanční 

analýzy ovlivní další investiční a finanční rozhodování v podniku. 

 

2.2.2 Uživatelé finanční analýzy  

 

Informace týkající se finanční situace daného podniku vyhledává mnoho subjektů, které 

s daným podnikem přichází do styku. Finanční analýza je důleţitým zdrojem informací pro 

akcionáře, věřitele a další externí uţivatele, ale i pro podnikové manaţery. Kaţdý z nich má 

své potřeby a zájmy, s kterými je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. 

Nicméně jedno mají všichni společné – potřebuji vědět, aby mohli řídit.
 9

  

 

Dle Holečkové (2008)
10

 můţeme finanční analýzu rozdělit do dvou oblastí, podle toho, kdo jí 

provádí a potřebuje: 

a) „Externí finanční analýza je klíčem k interpretaci zveřejňovaných účetních výkazů, podle 

kterých externí uţivatelé posuzují finanční důvěryhodnost podniku. Vychází ze zveřejňova-

ných finančních a účetních informací a jiných veřejně dostupných zdrojů. Analýza účetních 

výkazů je základem finanční analýzy, jak ji provádějí externí příjemci a uţivatelé informací 

obsaţených v účetní závěrce. Dosaţená úroveň finančního zdraví bude pro okolí slouţit jako 

signál, jaké má podnik vyhlídky na pokračující trvání a na rozvoj v příštích letech. „ 

b) Interní finanční analýza je vyhotovována danými podnikovými útvary nebo objednanými 

osobami např. auditory, ratingovými agenturami, oceňovateli. Těm jsou k dispozici všechny 

potřebné interní informace, údaje finančního, manaţerského nebo vnitropodnikového účetnic-

tví, ze statistiky, podnikových kalkulací, plánu atd. 

 

ad a) Externí uživatelé  

1) Investoři (vlastníci, akcionáři) – finanční informace vyuţívají z investičního a kontrolní-

ho hlediska. Z investičního hlediska jsou informace vyuţívány pro rozhodování o budou-

cích investicích, tzn. pro výběr portfolia cenných papírů odpovídající poţadavkům inves-

                                                 
9
 KOVANIVOVÁ, Dana. KOVANIC, Pavel. Podklady skryté v účetnictví. Díl II, Finanční analýza účetních 

výkazů. 1. vyd. Praha : Polygon, 1995. 218 s. ISBN 80-901778-4-0.  
10

 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwers, 2008. 208 s. 

ISBN 978-80-7357-392-8. 
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tora na riziko, dividendovou výnosnost, kapitálové zhodnocení, likviditu, atd. Prvořadým 

zájmem akcionářů je míra rizika a míra výnosnosti jimi vloţeného kapitálu. Kontrolní 

hledisko uplatňují akcionáři vůči podnikům, jehoţ akcie vlastní. Především je zajímá 

likvidita a stabilita podniku a disponibilní zisk, na základě kterého se většinou rozhoduje    

o výši dividend.  

2) Obchodní partneři - dodavatelé – zajímají se hlavně o schopnost firmy hradit své splat-

né závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu. U dlouhodobých dodavatelů se 

jejich zájem zaměřuje také na dlouhodobou stabilitu, trvalé obchodní kontakty s cílem za-

jistit odbyt u perspektivního zákazníka. Odběratelé, tedy zákazníky zajímá finanční situ-

ace podniku z dlouhodobého hlediska, aby v případě finančních potíţí či bankrotu daného 

podniku neměli problémy s vlastní výrobou a existencí. Také potřebují jistotu, ţe dodava-

tel bude schopen dostát svým závazkům. 

3) Banky a ostatní věřitelé - zajímají se o finanční stav potencionálního dluţníka, aby se 

mohli rozhodnout, zda úvěr poskytnout, za jakých podmínek a v jaké výši. Na základě 

analýzy finančního hospodaření daného podniku se posuzuje jeho bonita. Banka zkoumá 

strukturu majetku a finanční zdroje, kterými je majetek financován, obzvláště pak stávající 

a budoucí výsledky hospodaření.  

4)  Státní orgány - o účtové data se zajímají pro kontrolu plnění daňových povinností, statis-

tiku, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, rozdělení finanční pomoci (přímé do-

tace, vládou zaručené úvěry, apod.) podnikům, získání přehledu o finančním stavu podni-

ků se státní zakázkou. 

5) Konkurenti – zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví. 

Srovnávají výsledky hospodaření, hlavně ziskovou marţi, rentabilitu, investiční aktivitu, 

cenovou politiku, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod.
11

 

 

ad b) Interní uživatelé  

1) Manažeři – finanční analýzu pouţívají při operativním i dlouhodobém řízení firmy. Zna-

lost finanční situace podniku jim umoţňuje rozhodnout se správně při získávání finanč-

ních zdrojů, při zajištění optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů 

                                                 
11

HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwers, 2008. 208 s. 

ISBN 978-80-7357-392-8. 
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jejího financování atd. Manaţerům odhalí silné a slabé stránky finančního hospodaření 

podniku a umoţní jim přijmout správný podnikatelský záměr pro příští období. 

2) Zaměstnanci a odbory - mají starost o zachování pracovních míst a o mzdové vyjedná-

vání. Jsou často motivování na základě hospodářského výsledku podniku. Zajímají se       

o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální.
 12

 

 

Obr. 2.2 Uživatelé finanční analýzy a její zaměření 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Zdroj:Růčková (2008, str. 11). 

 

 

Před zpracováním analýzy by si její uţivatelé měli formulovat cíl, na jehoţ základě zvolí me-

todu odpovídající časové a finanční náročnosti. Zde se uţ ale postup rozchází a to dle cílové 

skupiny, pro kterou se finanční analýza zpracovává. Vše je patrné v obrázku č. 2.1. 

 

 

 

                                                 
12

HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwers, 2008. 208 s. 

ISBN 978-80-7357-392-8. 
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2.2.3 Zdroje dat pro vyhodnocení finančního zdraví 

 

Mezi zdroje, ze kterých je čerpáno, patří účetní výkazy, které podávají informace mnoha uţi-

vatelům. V zásadě je dělíme na finanční a vnitropodnikové. Finanční účetní výkazy povaţu-

jeme za výkazy externí, protoţe poskytují informace zejména externím uţivatelům. Podávají 

přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a uţití výsledku hospodaření a také 

o peněţních tocích. Tvoří základ všech informací pro firemní finanční analýzu. Tyto údaje je 

firma povinna nejméně jedenkrát ročně zveřejnit. Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí 

z potřeb kaţdé firmy, nicméně vyuţití vnitropodnikových informací vede ke zpřesnění vý-

sledků finanční analýzy a umoţňuje eliminovat riziko odchylky od skutečnosti, protoţe tyto 

výkazy mají častější frekvenci sestavování.
 13

  

 

1) Rozvaha   

Zachycuje písemný přehled o majetku podniku (aktivech) a jeho zdrojích (pasivech). Rozvaha 

by měla přehledně ukazovat, co podnik vlastní a z jakých zdrojů svůj majetek pořídil. Jaká je 

jeho finanční situace, stupeň zadluţení a likvidity.
 14

  

 

Aktiva 

a) Stálá aktiva - jedná se o dlouhodobé investice (dluhopisy, akcie, certifikáty), dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek, který slouţí podniku déle neţ jeden rok a není získáván za úče-

lem dalšího prodeje. 

b) Oběžná aktiva - tvoří zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

c) Ostatní aktiva - jedná se o účty časového rozlišení. 

 

 

 

 

                                                 
13

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 2. vyd Praha : Grada Publishing, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
14

 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s.                         

ISBN 978-80-247-1992-4.    
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Pasiva  

Představují kapitálovou strukturu podniku. Kapitál dělíme podle původu na vlastní a cizí. 

a)Vlastní kapitál 

 Základní kapitál - je tvořen peněţitými i nepeněţitými vklady společníků do společnosti. 

 Kapitálové fondy - jsou u akciové společnosti. Tvoří je tzv. emisní áţio, coţ je rozdíl mezi 

skutečně dosaţenou prodejní cenou akcií a její cenou nominální při emisi akcií. 

  Fondy ze zisku - tvoří se ze zákona nebo je jejich tvorba předepsána stanovami společ-

nosti. Slouţí ke krytí ztrát a k překonání nepříznivého průběhu hospodaření společnosti. 

  Nerozdělený zisk - je část zisku po zdanění, který se nerozděluje mezi majitele, ale slouţí 

 dalšímu podnikání společnosti. 

b) Cizí kapitál  

 Krátkodobý cizí kapitál - jsou závazky, jejichţ splatnost je do jednoho roku. 

 Dlouhodobý cizí kapitál - tvoří  dlouhodobé bankovní úvěry, termínované půjčky, dluţní 

úpisy, leasing a jiné dlouhodobé závazky. 

 

2) Výkaz zisků a ztrát 

Představuje souhrnný účtový výkaz, který vyjadřuje objem firemních výnosů a nákladů, je-

jichţ rozdílem vznikne hospodářský výsledek. Tento musí být stejný jako hospodářský výsle-

dek vykázaný v rozvaze. Ve výkazu jsou náklady a výnosy uspořádány podle druhu seskupení 

do tří oblastí - provozní, finanční a mimořádné. 

 

Výkaz zisků a ztrát vyjadřuje: 

 - jakým způsobem se dosáhl zisk, 

- při jakých nákladech a výnosech zisk vznikl, 

- proces tvorby zisku jako přírůstku vlastního jmění, který tvoří součást pasiv. 

 

3) Cash-flow  

Cash-flow charakterizuje přírůstek nebo úbytek peněţních prostředků při hospodářské činnos-

ti podniku za dané období.  
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V teorii i ve finanční praxi se setkáváme s různými kategoriemi cash-flow, které se liší svým 

obsahem, eventuálně způsobem výpočtu: 

 cash-flow z investiční činnosti - zde se sledují příjmy související s prodejem dlouhodo-

bého majetku a výdaje na pořízení investic, 

 cash-flow z finanční činnosti - zahrnuje příjmy a výdaje související s dlouhodobými zá-

vazky,  

 cash-flow z provozní činnosti – sledují se příjmy z realizace výkonů, včetně příjmů sou-

visejících s mimořádnými výnosy a výdaje související s potřebou výrobních činitelů a ce-

lého provozu firmy, včetně výdajů mimořádných.  

 

Pro sestavení výkazu cash-flow lze pouţít buď přímou nebo nepřímou metodu. V České re-

publice je sestavován tento výkaz prostřednictvím metody nepřímé. 

 

Na následujícím schématu je zobrazena souvislost všech výše uvedených výkazů (tj. rozvahy, 

výsledovky a cash-flow). 

 

Obr. 2.3 Provázanost účetních výkazů 

Výkaz  CF  Rozvaha  Výkaz zisku a ztráty 

Počáteční 

stav peněz 
Příjmy 

 

Majetek 

Vlastní 

kapitál 

 

Náklady 

Výnosy 

Výdaje 

 Cizí zdro-

je 

 

 

Peníze 

 

Konečný 

stav peněz 

 
Zisk 

 
Zisk 

  

Zdroj:Růčková (2008, str. 38). 

 

Pro hodnocení podniku je podle Růčkové (2008)
15

důleţitá nejen schopnost vytvářet kladný 

výsledek hospodaření, ale i zajištění dostatečného mnoţství peněţních prostředků pro jeho 

fungování. V tomto případě mohou nastat tyto situace: 

                                                 
15

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 2. vyd Praha : Grada Publishing, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
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 výsledek hospodaření z provozní činnosti je zisk, peněžní tok z provozní činnosti je 

kladný. Bezesporu nejlepší varianta. V tomto případě se dá usuzovat, ţe podnik se svými 

finančními prostředky vhodně hospodaří, 

 výsledek hospodaření z provozní činnosti je zisk, peněžní tok z provozní činnosti je 

záporný. Z výsledku je patrné, ţe podnik neinkasuje finanční prostředky dostatečně rych-

le. V takovém případě můţe mít podnik problémy se zajištěním adekvátního mnoţství fi-

nančních prostředků pro běţný provoz, 

 výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti je 

kladný. Tento stav naznačuje, ţe podnik není schopen dostatečně zhodnotit vloţený kapi-

tál, coţ také upozorňuje na moţné budoucí problémy v hospodaření, 

 výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti je 

záporný. Z dlouhodobého hlediska je tento stav pro podnik neudrţitelný. Oba výkazy 

ukazují na problémy v hospodářské situaci podniku. 

 

2.3 Metody pro zjištění finančního zdraví 

 

V dnešní době existuje řada metod pro hodnocení finančního zdraví podniku. Proto je třeba 

dbát na výběr vhodné analýzy. Dle Růčkové (2008)
16

 by volba metody měla být účinná 

s ohledem na: 

 účelnost – tzn., musí odpovídat předem zadanému cíli, 

 nákladnost – analýza potřebuje čas a kvalifikovanou práci, coţ s sebou nese celou řadu 

nákladů, které by měly být přiměřené návratnosti takto vynaloţených nákladů, 

 spolehlivost – čím spolehlivější budou vstupní informace, tím spolehlivější by měly být 

výsledky z analýzy. 

 

Data získané z účetních výkazů je moţné zpracovat do mnoha různých ukazatelů finanční 

analýzy. Pod ukazatelem si můţeme představit číselnou charakteristiku ekonomické činnosti 

podniku.  

 

                                                 
16

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 2. vyd Praha : Grada Publishing, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
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Obr. 2.4 Členění finančních ukazatelů 

 

Zdroj:Růčková (2008, str. 42). 

 

Členění finančních ukazatelů 

1) Extenzivní ukazatele informují o rozsahu nebo objemu analyzované poloţky a představují 

kvantitu v objemových jednotkách. 

 

 Stavové veličiny zachycují stav majetku a zdrojů krytí ke zvolenému časovému okamţi-

ku.  

 Rozdílové ukazatelé znázorňují rozdíl stavu určitých skupin aktiv nebo pasiv, které se 

vztahují vţdy na stejné datum. Typickým představitelem rozdílového ukazatele je čistý 

pracovní kapitál, který zobrazuje rozdíl mezi celkovými oběţnými aktivy a celkovými 

krátkodobými závazky. 

 Tokové ukazatele podávají informace o změně extenzivních ukazatelů, ke které došlo     

za určitou dobu. Klasickým příkladem tokového ukazatele je zisk, který představuje rozdíl 

mezi výnosy a náklady. 

 Nefinanční ukazatele jsou údaje získané z vnitropodnikového účetnictví a evidence 

(např. počet zaměstnanců, spotřeba energie, produktivita práce, atd.).
17

 

 

 

                                                 
17

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 2. vyd Praha : Grada Publishing, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
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2) Intenzivní ukazatele ukazují míru vyuţití extenzivních ukazatelů podnikem a jak často a 

rychle se mění. 

 

 Stejnorodé ukazatele jsou poměry extenzivních ukazatelů vyjádřeny ve stejných jednot-

kách. Rozlišujeme procentní ukazatele – ty v procentech vyjadřují poměrnou změnu ex-

tenzivního ukazatele poměřovanou jiným extenzivním ukazatelem, vztahové ukazatele – 

které jsou poměry dvou stavových ukazatelů vztaţených k témuţ časovému okamţiku. 

 Různorodé ukazatele jsou poměrem dvou ukazatelů vyjádřených v různých jednotkách 

(např. rychlostní a obratové ukazatele v kategorii ukazatelů aktiv).  

 

2.3.1 Horizontální a vertikální analýza 

 

Výchozím bodem finanční analýzy dle Kislingerové (2005)
18

 je horizontální a vertikální roz-

bor finančních výkazů. Oba tyto postupy dávají moţnost vidět původní absolutní údaje 

z účetních výkazů v určitých relacích, v určitých souvislostech. U horizontální analýzy je sle-

dován vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k určitému minulému období. 

Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaţenou k nějaké smysluplné veliči-

ně (např. celková bilanční suma). 

 

a) Horizontální analýza 

Tuto analýzu pouţijeme, pokud chceme zjistit, o kolik procent (tzv. indexy) se jednotlivé po-

loţky bilance změnily oproti minulému respektive základnímu roku. Také můţeme tyto změ-

ny vyjádřit v absolutních číslech (tzv. diferenciace).  

 

𝑽ý𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙𝒖 =  
𝑩𝒊(𝒕)

𝑩𝒊(𝒕−𝟏)
 𝒙 𝟏𝟎𝟎(%)   (2.1) 

 

𝒁𝒎ě𝒏𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒊 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒍é𝒎𝒖 𝒐𝒃𝒅𝒐𝒃í =  𝑩𝒊  𝒕 − 𝑩𝒊 𝒕 − 𝟏  19
  (2.2) 

 

                                                 
18

 KISLINGEROVÁ, Eva. HNILICA, Jiří. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 

137 s. ISBN 80-7179-321-3. 

 
19

 KISLINGEROVÁ, Eva. HNILICA, Jiří. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 

137 s. ISBN 80-7179-321-3. 
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b) Vertikální analýza 

Na jednotlivé poloţky účetních výkazů se nahlíţí v relaci k nějaké veličině, zjišťuje procentní 

podíl jednotlivých poloţek výkazů na zvoleném základu. Při analýze rozvahy jsou poloţky 

výkazů vyjádřeny jako procento z bilanční sumy. Bilanční sumu lze chápat jako sumu všech 

poloţek, ale i různých podpoloţek, které chceme analyzovat – oběţná aktiva, cizí zdroje apod.  

 Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ pro procentní vyjádření určité poloţky bere obvykle 

velikost celkových výnosů nebo trţeb. 

 

Vzorec pro přepočet jednotlivých poloţek: 

𝑷𝒊 =
𝑩𝒊

Ʃ𝑩𝒊
   

20
     (2.3) 

2.3.2 Poměrové ukazatele 

 

Základem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele, které vznikají jako podíl dvou 

absolutních ukazatelů. Analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základ-

ních účetních výkazů.  

 

Poměrové ukazatele
 
porovnáváme:

 
 

1) v čase, kdy vypočítáme hodnoty ukazatelů porovnáváním se stejnými ukazateli téţe firmy 

z minulosti. Při tomto způsobu porovnávání je uţitečné, aby se pouţívalo grafické zobrazení 

vývoje hodnot finančních ukazatelů, 

2) v prostoru, kdy se porovnávají ukazatele různých podniků stejného zaměření nebo alespoň 

stejného odvětví, 

3) s plánem, kdy se porovnávají skutečně dosaţené hodnoty ukazatelů s hodnotami vypočíta-

nými na základě plánovaných hospodářských výsledků. Porovnávání s plánem je dobrý způ-

sob analýzy, tj. zjištění a rozbor případných rozdílů mezi plánovaným a skutečným výsled-

kem rozhodování.
 21

 

 

                                                 
20

 KISLINGEROVÁ, Eva. HNILICA, Jiří. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 

137 s. ISBN 80-7179-321-3. 
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 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    
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Lze rozlišovat různé skupiny poměrových ukazatelů. Nejpřehledněji je zobrazuje následující 

schéma: 

 

Obr. 2.5 Členění poměrových ukazatelů 

 

Zdroj: Růčková (2008, str. 47) 

 

Toto schéma je pouze jednou z moţností, jak členit poměrové ukazatele. Je postaveno na lo-

gických základech, protoţe kaţdá skupina je zaměřena na jeden ze tří hlavních účetních do-

kladů, které máme k dispozici pro finanční analýzu. 

 

Níţe je popsána další a obvyklejší moţnost členění poměrových ukazatelů: 

1) Ukazatele likvidity 
 

Likvidita je schopnost aktiv přeměnit se rychle bez větších ztrát na peněţní prostředky. 

Z hlediska likvidnosti jsou peníze nejlikvidnějším majetkem, stroje a budovy majetkem 

nejméně likvidním. Obdobné podmínky se vztahují na likviditu pasiv (krátkodobé dluhy jsou 

likvidní, vlastní kapitál nejméně likvidní). Vezmeme-li v úvahu i výši splatných závazků pod-

niku a poměříme je s výší likvidních aktiv, hovoříme o likviditě podniku. Ta vyjadřuje míru 

schopnosti podniku uhradit své závazky „v blízké budoucnosti”.  

 

a) Běžná likvidita - označována téţ jako likvidita 3. stupně, měří platební schopnost podniku 

z hlediska kratšího období. V čitateli se uvádějí veškerá oběţná aktiva, ve jmenovateli všech-

ny peněţní závazky splatné do jednoho roku. Je to poměrně hrubý ukazatel platební schop-

nosti, ale pro svou jednoduchost je v praxi velmi rozšířený. Srovnáváme jej s odvětvovým 

průměrem. Čím je jeho hodnota vyšší, tím menší je riziko platební neschopnosti vyvolané tím, 

Poměrové ukazatele 

Ukazatele struktury 

majetku a kapitálu 

Ukazatele tvorby vý-

sledku hospodaření 

Ukazatele na bázi pe-

něţních toků 
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ţe podnik své výrobky neprodá nebo ţe odběratelé nezaplatí všechny pohledávky. Ale příliš 

vysoká hodnota oběţných aktiv sniţuje výnosnost podniku.
 22

 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  

23
    (2.4) 

 

 

 

 

 

 

b) Rychlá likvidita - označována také jako likvidita 2. stupně, téţ jako zkouška ohněm, měří 

platební schopnost podniku po odečtení zásob z oběţných aktiv. Lépe proto vystihuje okamţi-

tou platební schopnost. Zásoby jsou totiţ méně likvidní neţ ostatní oběţná aktiva, jejich pří-

padný prodej je obvykle ztrátový a ohrozí-li budoucí výrobu, můţe dokonce vést aţ 

k bankrotu firmy. Srovnáváme jej s odvětvovým průměrem a se standardními hodnotami. 

 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  

24
    (2.5) 

 

 

 

 

 

 

c) Okamžitá likvidita - měří schopnost podniku platit právě splatné závazky. Pohotové pla-

tební prostředky nejsou jen peníze na běţném účtu a v pokladně, ale také volně obchodovatel-

né cenné papíry, šeky atd.
 25

 

                                                 
22

 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s.                          

ISBN 978-80-247-1992-4.    
23

 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s.                           

ISBN 978-80-247-1992-4.     
24

 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s.                           

ISBN 978-80-247-1992-4.    

 

Za přijatelné se považují hodnoty v intervalu  1,5 - 2,5. Ne vždy to ale musí být směrodat-

né, protože ukazatel by se měl porovnávat s průměrem v odvětví. 

Ukazatel by se měl pohybovat v hodnotách 1 - 1,5. 

 

KRITICKÁ JE HODNOTA 1. 
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𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣 é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛 í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡 ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  

26
   (2.6) 

 

 

 

 

2) Ukazatele využití aktiv 
 

Dle Synka (2007)
27

 ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 

více neţ je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk. Má-li jich málo, přichází    

o trţby, které by mohl získat. Ukazatele se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, po-

hledávky, stálá aktiva a pro celková aktiva. 

 

a) Obrat zásob - udává, kolikrát se zásoby obmění za sledované období (většinou za rok). Při 

detailnějším rozboru se sledují jednotlivé poloţky a zjišťuje se, jaká je jejich optimální záso-

ba. Toto se sleduje za kratší období např. dny, týdny, měsíce, čtvrtletí. Dělíme-li 360 počtem 

obrátek, dostaneme dobu obratu zásob ve dnech. Zájem je na zvyšování obrátek (zkracování 

doby obratu), coţ obvykle vede k zvyšování zisku, resp. k sniţování potřebného kapitálu při 

dosahování stejného zisku. Protoţe zásoby jsou většinou oceňovány v nákladech na jejich 

pořízení, je ţádoucí v čitateli zlomku místo trţeb (jsou v trţních cenách) pouţít „náklady na 

prodané zboţí“. Zpřesněním je i pouţití „průměrného stavu zásob“. 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏  𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎
  

28
  (2.7) 

 

 

 

                                                                                                                                                         
25

 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    
26

 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    
27

 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s.                              

ISBN 978-80-247-1992-4.    
28

 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s.                           

ISBN 978-80-247-1992-4.    

 

Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,9 - 1,1. 

 

Obecně lze říci, že čím je výsledná hodnota vyšší, tím lépe. 
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b) Obrat pohledávek - udává v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou pohledávky přeměňo-

vány v peněţní prostředky. Můţeme stanovit dobu obratu pohledávek, jestliţe počet dní 

v roce dělíme obratovostí pohledávek. Ukazuje, za jakou dobu jsou pohledávky splaceny.  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦
 
29

    (2.8) 

 

 

 

c) Doba splacení závazku (obratu) -  počítá se podobně jako doba obratu pohledávek. Roz-

díl mezi těmito dvěma ukazateli se označuje jako obchodní deficit; roste-li, znamená to, ţe 

klesá peněţní tok. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦   𝑧  𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛 íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢   𝑥  360

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  

30
   (2.9) 

 

 

 

 

d) Obrat stálých aktiv - měří, jak efektivně podnik vyuţívá budov, strojů, zařízení a jiných 

stálých aktiv. Udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí za rok. Je důleţitý při úvahách (jeho nízká 

hodnota ve srovnání s odvětvovým průměrem obvykle svědčí o nízkém vyuţívání výrobní 

kapacity). Při mezipodnikovém srovnání je nutné dát pozor na stáří stálých aktiv (značně    

odepsaná stálá aktiva zvyšují hodnotu ukazatele), na rozdíly dané metodou odpisování, popř. 

počítat se současnými hodnotami stálých aktiv.  

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑣 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣 ý𝑐ℎ  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡 á𝑐ℎ
 
31

  (2.10) 

 

e) Obrat celkových aktiv - měří poměr trţeb k celkovým aktivům a říká, jak jsou aktiva vyu-

ţita k jejich tvorbě. V případě, ţe je jejich hodnota niţší, neţ odvětvový průměr svědčí to       

                                                 
29

 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    
30

 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    
31

 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s.                               

ISBN 978-80-247-1992-4.    

 

Čím vyšší hodnota, tím lépe. 

 

Tento ukazatel by měl být větší než obrat pohledávek. 

 



27 

 

o tom, ţe podnikatelská aktivita podniku je nízká a je třeba ji zvýšit, zbavit se části majetku 

nebo kombinovat oba způsoby. 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦  (𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 )

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡 𝑖𝑣𝑎
32    (2.11) 

 

3)Ukazatele zadluženosti 

Dle Novotného (2004, str.12)
33

 tento rozbor úzce souvisí s analýzou likvidity, kde se jedná    

o krátkodobý pohled na platební schopnost podniku. V analýze zadluţenosti je tento pohled 

doplněn dlouhodobým hlediskem, kdy je sledována dlouhodobá finanční rovnováha podniku. 

Pojmem zadluţenost vyjadřujeme skutečnost, ţe podnik vyuţívá k financování svého majetku 

také cizí kapitál neboli cizí zdroje. 

 

Vyuţívání cizího kapitálu podnikem významným způsobem ovlivňuje výnosnost kapitálu 

vlastníků, ale současně také jejich finanční riziko. Ve zdravém, finančně silném podniku mu-

ţe růst zadluţenosti přispívat k celkové výnosnosti a tím i k růstu trţní hodnoty podniku, coţ 

je hlavním zájmem vlastníků podniku. Naopak růstem zadluţenosti podniku nad určitou 

únosnou mez dochází k růstu pravděpodobnosti jeho budoucích platebních obtíţí.  

 

Jedním z důleţitých úkolů finančního řízení podniku je volba optimální skladby zdrojů finan-

cování jeho majetku neboli volba optimální finanční struktury. Hlavní motiv k tomu, aby 

podnik při financování své činnosti vyuţíval i cizích zdrojů (dlouhodobých i krátkodobých), 

vyplývá z relativně niţší ceny cizího kapitálu ve srovnání s kapitálem vlastním. Utvářením 

vhodného poměru vlastních i cizích zdrojů lze sniţovat náklady kapitálu podniku. Taková 

skladba zdrojů krytí majetku, vč. krátkodobých, která vytváří podniku nejniţší náklady kapi-

tálu, se nazývá optimální finanční struktura. Je-li posuzována skladba jen z dlouhodobých 

zdrojů, mluvíme o kapitálové struktuře.
 
 

 

 

                                                 
32

 SYNEK, Miloslav. Manaţerská ekonomika. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s. ISBN 978-

80-247-1992-4.    
33

  
NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 
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K hodnocení finanční struktury podniku se využívá několik ukazatelů zadluženosti: 

a) Celková zadluženost 

Tento poměr bývá označován také jako ukazatel věřitelského rizika, neboť vyjadřuje, v jaké 

míře jsou cizí zdroje pokryty majetkem podniku. Platí, ţe čím je hodnota celkové zadluţenosti 

vyšší, tím vyšší je i finanční riziko podniku. Celkovou zadluţenost je ale třeba posuzovat               

v souvislosti s celkovou situací podniku, zejména jeho provozní rentabilitou aktiv. 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑥 100(%)34

   (2.12) 

 

 

 

b) Finanční nezávislost 

Vyjadřuje poměr, ve kterém jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. Pouţívá se 

pro hodnocení hospodářské a finanční stability podniku a spolu s ukazatelem solventnosti 

bývá povaţována za nejvýznamnější ukazatel pro hodnocení celkové finanční situace podni-

ku.  

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑛𝑒𝑧á𝑣𝑖𝑠𝑙𝑜𝑠𝑡 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑥 100(%) 

35
  (2.13) 

 

 

 

 

c) Zadluženost vlastního kapitálu 

Ukazatel vyjadřuje výši dluhu připadající na 1Kč vlastního kapitálu podniku. Tento poměr je 

také nejčastěji pouţívaným vyjádřením finanční páky (pákový ukazatel). Hodnota poměru by 

se měla pohybovat do 100%. Vyšší hodnota je moţná jen dočasně, trvale vyšší hodnota je pak 

přijatelná jen u podniků s bezpečnými a stabilními příjmy. V případě vyuţívání leasingového 

financování investic, je nutno do čitatele zahrnout zůstatky leasingových závazků, protoţe 

zavazují podnik k sérii pevných plateb v budoucnu a jejich objemy se v rozvaze nezobrazí. 

                                                 
34

  
NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 

35
 NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 

 

Měla by být větší než 50%. 

Celková zadluženost by neměla být větší než 50%. 
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𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙 
 𝑥 100(%)36

  (2.14) 

 

 

 

d) Úrokové krytí  

Ukazatel bere v úvahu úroky placené z úvěru a naznačuje, „do jaké míry jsou úrokové povin-

nosti podniku kryty vytvářeným ziskem, tedy kolikrát je zajištěno placení úroků. Úkolem 

ukazatele úrokového krytí je odhalit takové nebezpečí, kdy podnik nebude mít dostatek fi-

nančních prostředků na placení úroků. V čitateli se uţívá provozní zisk, protoţe placené úroky 

jsou daňově uznatelným nákladem. Je moţné se setkat s doporučovanou hodnotou tohoto po-

měru v rozmezí 200 - 300%. Niţší zadluţenost a vyšší úrokové krytí znamenají, ţe podnik je 

schopen přijímat a splácet případné další poskytnuté úvěry. Hodnota úrokového krytí pouze    

v okolí 100% znamená, ţe podnik vydělává pouze na úroky, coţ neumoţňuje jeho rozvoj. 

Úrokové krytí zajímá především banky z pozice hodnocení bonity ţadatele o úvěr“
 37

. 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛 é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 𝑥 100(%) 

38
   (2.15) 

 

 

 

 

4) Ukazatel rentability  

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku pouţitím 

investovaného kapitálu. Porovnáváme zisk se zdroji, kterých bylo k jeho dosaţení pouţito. Na 

základě těchto hodnot se investoři rozhodují, zda mají finanční prostředky investovat do pod-

niku, coţ by jim přineslo výnos, nebo tyto prostředky vloţit na bankovní účet, coţ by jim při-

neslo úroky. Je samozřejmé, ţe finanční prostředky vloţí tam, kde očekávají vyšší zhodnoce-

ní. 

 

                                                 
36

 NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 
37

 NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 
38

 NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 

Hodnota poměru by se měla pohybovat do 100%. 

Hodnota úrokového krytí pouze v okolí 100% znamená, že 

podnik vydělává pouze na úroky. 
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a) Rentabilita celkového vloženého kapitálu  

Tento ukazatel je podle způsobu výpočtu někdy označován jako rentabilita aktiv. Představuje 

souhrnnou charakteristiku celkové efektivnosti vloţených prostředků do podnikání a poměřu-

je zisk z celkových aktiv bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány.  

 

Rentabilita úhrnných vloţených prostředků se pouţívá nejen ke komplexnímu posouzení   

výdělkové schopnosti podniku jako celku, ale i při hodnocení výsledků práce dosaţených     

ve vnitropodnikových sloţkách. 
39

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

40
  (2.16) 

 

 

 

 

b) Rentabilita vlastního kapitálu  

Tento ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který do něj vloţili vlastníci či akcionáři a je jed-

ním z klíčových faktorů pro rozhodnutí, zda do firmy investovat. Kromě efektivnosti vloţe-

ných prostředků akcionáři také hodnotí, zda jim investice přináší i dostatečný výnos, který by 

měl být dlouhodobě vyšší neţ u cenných papírů garantovaných státem. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑗𝑚 ě𝑛í

41
   (2.17) 
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 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    
40

 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    
41

 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    

 

Jeho hodnota by měla být vyšší než je úroková míra v bance. 

Optimum je hodnota vyšší než 0,08. 
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c) Rentabilita tržeb  

Ukazatel rentability trţeb tvoří základ efektivnosti celého podniku a říká, jak velký zisk přine-

se 1Kč trţeb. Je-li v tomto ukazateli dosahováno přiměřené úrovně, lze se domnívat, ţe           

i ostatní aspekty budou přiměřené. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏  𝑅𝑂𝑆 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

42
    (2.18) 

 

 

 

 

Tento ukazatel můţe mít i různé modifikace, jako například ukazatel čistého rozpětí, který má 

ve jmenovateli místo trţeb výnosy celkem nebo ukazatel nákladovosti.  

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 = 1 − 𝑅𝑂𝑆     (2.19) 

Č𝑖𝑠𝑡é 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑝ě𝑡í =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 𝑥 100(%) 

43
  (2.20) 

 

Ukazatel nákladovosti vyjadřuje jaká část z 1Kč trţeb připadá na celkové náklady. Ukazatel 

čistého ziskového rozpětí má stejnou interpretaci jako ukazatel rentability trţeb, ovšem s tím, 

ţe ve jmenovateli nejsou zahrnuty jen trţby, ale i celkové výnosy. 

 

d) Rentabilita nákladů 

Zde se jedná o doplňkový ukazatel k ukazateli rentability trţeb. Jde o poměr celkových nákla-

dů k trţbám podniku. Z tohoto ukazatele vyplývá, ţe při činnosti společnosti jde především     

o prodej a nikoli o výrobu na sklad. Obecně platí, ţe čím je niţší hodnota tohoto ukazatele, 

tím lepší hospodářské výsledky podnik dosahuje, neboť 1Kč trţeb dokázal vytvořit s menšími 

náklady. Je však nutné si také uvědomit, ţe k zvýšení absolutní částky zisku lze dojít nejen 

sniţováním nákladů, ale také zvyšováním odbytu.  
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 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    
43

 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    

Čím větší vlastní zdroje firma vytváří, tím je hodnota ukazatele vyšší. 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
= 1 −  

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

44
   (2.21) 

 

 

 

5) Produktivita práce  

,,Produktivitou práce obecně rozumíme mnoţství uţitečných hodnot zhotovených jedním pra-

covníkem za jednotku času, tedy ekonomickou účinnost lidské práce neboli určitou schopnost 

vytvářet uţitné hodnoty.“
 45

 

𝑃 =  
𝑄

𝑡
 
46

     (2.22) 

Z uvedeného vyplývá možnost využití následujícího ukazatele: 

Ukazatel různým způsobem vyjadřuje objem výroby, resp. její efekt. Ve všech případech jde   

o informaci, kolik trţeb (přidané hodnoty, zisku) připadá na jednoho pracovníka.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜 č𝑒𝑡  𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛 í𝑘ů
 (𝐾č/𝑝𝑟𝑎𝑐. ) 47

  (2.23) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑝𝑜 č𝑒𝑡  𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛 í𝑘ů
 (𝐾č/𝑝𝑟𝑎𝑐. ) 48

  (2.24) 

 

 

 

2.3.3 Bankrotní modely 

 

Úkolem těchto modelů je podávat uţivatelům informace o tom, zda je podnik ohroţen 

bankrotem. Pokud ano, vykazuje podnik symptomy, které jsou pro bankrot typické (např. 

problémy s rentabilitou celkového vloţeného kapitálu, problémy s běţnou likviditou). 

                                                 
44

 JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. 1. vyd. Bratislava :  Mika – Conzult, 2000. 110 s. 

ISBN 80-967295-8-6.    

 
45

  
NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 

46
  
NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 

47
 NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 

48
  
NOVOTNÝ, Jan. SZWEDA, Tadeusz. Podnikové finance, 2. část. Materiál k přednáškám. 

 

Optimem je co nejnižší hodnota. 

Snahou by mělo být dosahování co největších hodnot tohoto ukazatele. 
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a) Altmanův model (Altmanův index finančního zdraví podniku) 

Altman dělí podniky do dvou skupin na základě pěti vybraných finančních ukazatelů, kterým 

je přiřazena různá váha (největší váhu má rentabilita celkového kapitálu), a to podniky schop-

né platit a podniky, které platby schopné nejsou. S pouţitím statistického postupu, určuje dů-

leţitost jednotlivých parametrů a dochází k tzv. indexu pravděpodobného úpadku. Altmanův 

vzorec pro podniky, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze.
 49

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5
50

     (2.27) 

 

  

 

 

b) INDEX IN05 

Tyto indexy vycházejí z významných bankrotních indikátorů. V roce 1995 vznikl bankrotní 

index IN95. V roce 1999 byla snaha postihnout vazbu na tvorbu hodnoty, proto vznikl index 

IN99. Oba pohledy, tj. bankrotní i bonitní se následně spojily v index IN01 v roce 2002.     

Aktualizací indexu IN01 na datech roku 2004 vznikl index IN05, který má následující tvar:
 51

 

𝐼𝑁05 = 0,13𝑥
𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04𝑥

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
+ 3,97𝑥

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,21𝑥

𝑉Ý𝑁

𝐴
+ 0,09𝑥

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵Ú
 
52

 (2.28) 

 

Jako kaţdý index má i index IN05 určité měřítko, podle kterého poznáme jak na tom daný 

podnik je: 

 

 

 

                                                 
49 POLLAK, Harry. Jak obnovit ţivotaschopnost upadajících podniků. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. 

122 s. ISBN 80-7179-803-7. 
50

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 2. vyd Praha : Grada Publishing, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
51

 Evropské finanční systémy : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [online]. Brno :  Masaryko-

va univerzita, 2005. [cit. 06. 03. 2010]. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/do/1456/sborniky/2005/evropske-

financni-systemy-2005.pdf#143>. 
52

 Evropské finanční systémy : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [online]. Brno : Masaryko-

va univerzita, 2005. [cit. 06. 03. 2010]. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/do/1456/sborniky/2005/evropske-

financni-systemy-2005.pdf#143>. 

IN05 >  1,60  …  podnik tvoří hodnotu, 

0,90 < IN05 < 1,60 … šedá zóna, 

IN05 < 0,90  … podnik spěje k bankrotu. 

hodnoty nižší než 1,2 … pásmo bankrotu 

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

hodnoty nad 2,9 … pásmo prosperity 

 

http://is.muni.cz/do/1456/sborniky/2005/evropske-financni-systemy-2005.pdf#143
http://is.muni.cz/do/1456/sborniky/2005/evropske-financni-systemy-2005.pdf#143
http://is.muni.cz/do/1456/sborniky/2005/evropske-financni-systemy-2005.pdf#143
http://is.muni.cz/do/1456/sborniky/2005/evropske-financni-systemy-2005.pdf#143
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2.3.4 Bonitní modely 

 

Dle Růčkové (2008)
53

 stanoví na základě bodového ohodnocení bonitu daného podniku. Jsou 

závislé na kvalitě zpracované databáze poměrových ukazatelů v odvětvové skupině srovnáva-

ných firem. 

Kralickův Quicktest 

Obsahuje čtyři rovnice, dle kterých se hodnotí situace v podniku. První a druhá rovnice hod-

notí finanční stabilitu podniku, třetí a čtvrtá pak výnosovou situaci podniku. 

 

𝑅1 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
      (2.50) 

 

𝑅2 =  
𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 −𝑝𝑒𝑛 í𝑧𝑒−úč𝑡𝑦  𝑢  𝑏𝑎𝑛𝑘

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í 𝑐𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤
    (2.51) 

 

𝑅3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
      (2.52) 

 

𝑅4 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í 𝑐𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
  

54
     (2.53) 

 

Vypočítaným výsledkům jsou následně přiřazeny bodové hodnoty dle tabulky:  

 

Tab. 2.1 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 >0,3 

R2 >30 12 – 30 5 – 12 3– 5 3> 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 >0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 >0,1 

Zdroj: Růčková (2008, str. 81). 
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 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 2. vyd Praha : Grada Publishing, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
54

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 2. vyd Praha : Grada Publishing, 

2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
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Hodnocení podniku je následně provedeno ve třech krocích: 

Hodnocení finanční stability – součet hodnot R1 a R2 dělený 2. 

Hodnocení výnosové situace – součet hodnot R3 a R4 dělený 2. 

Hodnocení celkové situace – součet bodové finanční stability a výnosové situace dělený 2. 

 

 
Hodnoty menší než 1 … signalizují potíže ve finančním hospodaření podniku 

Hodnoty od 1 do 3 … prezentují šedou zónu 

Hodnoty větší než 3 … prezentují bonitní podnik 
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3 Aplikační část 
 

V rámci zjišťování finančního zdraví podniku bude provedena finanční analýza hodnocené 

společnosti, která bude ve vybraných ukazatelích porovnána se společností konkurenční. Obě 

firmy se zabývají výrobou plochých výrobků. Vyhodnocení bude provedeno pro roky        

2004 - 2008. K dispozici jsou všechny účetní výkazy tj. (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz 

o peněţních tocích) za výše uvedená léta. Zhodnocení finančního zdraví firmy bude provede-

no vertikální analýzou rozvahy, horizontální analýzou rozvahy, analýzou poměrových ukaza-

telů a bankrotními a bonitními modely. 

 

Protoţe se jedná o společnosti vyrábějící stejný stěţejní výrobek, přinášející oběma podnikům 

největší přidanou hodnotu, bude proveden benchmarking, tedy srovnání hodnoceného podni-

ku s podnikem konkurenčním. 

 

Obr. 3.1 Znázornění postupů při analýze finančního zdraví podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

1. Sběr dat, potřebných pro 

zhodnocení finančního 

zdraví obou podniků. 

2. Zpracování účetních dat za ob-

dobí 2004 – 2008. 

3. Realizace finanční analýzy. 

4. Zhodnocení finančního zdraví 

obou podniků. 

5. Návrhy a doporučení. 

 Setkání se s vedením hodnoceného pod-

niku. 

 Získání potřebných účetních výkazů. 

 Návštěva knihovny. 

 Hledání konkurenční firmy. 

 

 

Příprava podkladů pro vlastní realizaci. 

Provedení propočtů jednotlivých ukazatelů 

uvedených v části 2.3. 

Provedení srovnání obou podniků ve vybraných 

ukazatelích. 

Doporučení jednotlivých kroků ke zvýšení vý-

konnosti podniku. 
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3.1 Charakteristika hodnoceného podniku 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral společnost se sídlem v Moravskoslezském kraji, 

která má více jak 100-letou historii. Zabývá se výrobou plochých výrobků a zaměstnává přes 

700 zaměstnanců.  

Státem vlastněný podnik byl v roce 1991 přetransformován na akciovou společnost. Souběţně 

se sníţením hutnické výroby ve střední Evropě v devadesátých letech minulého století trpěl 

podnik také z důvodů častých změn managementu. Rozdílné názory vrcholového managa-

mentu a sporné otázky ohledně řízení podniku vedly k velké nejistotě ohledně budoucího stra-

tegického směrování. Nejasná vlastnická a řídící struktura tyto problémy ještě zvýšila, coţ 

vedlo zejména k finančním obtíţím. Následkem toho došlo k propadu výroby na úroveň 50% 

ve srovnání se stavem na začátku 90-tých let minulého století. 

Vývoj podniku od konce devadesátých let minulého století byl přímým odrazem těchto změn. 

Byla zahájená hluboká organizační restrukturalizace, která vedla k sníţení počtu řídících 

úrovní a význačnému sníţení počtu zaměstnanců. Odpovědí na finanční problémy byl pře-

chod na financování tollingem.  

Na základě mimořádné valné hromady, konané v prosinci roku 2005, získala 100% podíl nad-

národní společnost. Převod akcií byl uskutečněn v březnu 2006. 

Společnost je certifikována integrovaným systémem řízení dle norem ČSN ISO 9001:2000 a 

ČSN ISO 14001:2004. 

Základní kapitál společnosti  

Ten ke dni 31. 12. 2008 činil 688 241 tis. Kč. Akcie podniku nejsou obchodovatelné na burze. 

Současný výrobní program  

1. Plechy, pásy a páska z ocelí pro mírný aţ velmi hluboký tah. 

2. Plechy, pásy a páska z konstrukčních ocelí. 

3. Plechy, pásy a páska z hlubokotaţných, konstrukčních a mikrolegovaných                              

ocelí vyrobené dělením za tepla válcovaných ocelí spojitým pochodem. 
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4. Nemořené plechy z hlubokotaţných, konstrukčních a mikrolegovaných                                                                                                                                                                                                                          

ocelí vyrobené dělením za tepla válcovaných ocelí spojitým pochodem. 

5. Pásy a pásky z anizotropních transformátorových ocelí. 

6. Pásy a páska z izotropních dynamo ocelí. 

7. Deformačně zpevněná vázací páska. 

8. Ţárově pozinkovaná zemnící páska a drát 

Protoţe si firma nepřeje zveřejnění svých údajů, bude tento fakt respektován a zůstane 

v anonymitě. Dále v textu bude nazývána jako hodnocený podnik. 

 

3.2 Charakteristika konkurenčního podniku 

 

Jedná se o polskou společnost, která je předním výrobcem a vývozcem elektrických transfor-

mátorových plechů a dutých profilů. Byla zaloţena v roce 1992. Společnost je vlastněna třemi 

majiteli, kteří mají 96% podíl. Zbylé čtyři procenta patří drobným akcionářům. V roce 2008 

ve společnosti pracovalo 1645 zaměstnanců a firma vlastnila 11 dceřiných společností. Před-

mětem podnikání je výroba produktů válcovaného typu. Pomocí svých dceřiných společností 

má podnik zajištěnou distribuci a prodejní sít vlastních výrobků. Ty jsou převáţně dodávány 

do Itálie, Finska a České republiky.  

 

V posledních letech firma investovala do výrobních kapacit transformátorových plechů a 

v roce 2008 byla její výrobní kapacita navýšená na 100 000 tun. Akcie firmy jsou obchodová-

ny na burze s cennými papíry. Akcionářům je pravidelně vyplácena dividenda. 

 

Společnost je drţitelem certifikátů: ISO 9001 - systém jakosti, ISO 14001 – systém environ-

mentálního managementu vydané TÜV Rheinland CERT.  

 

Hlavním důvodem pro výběr a analyzování této společnosti byl fakt, ţe se jedná o jednoho 

z hlavních konkurentů hodnoceného podniku ve výrobě transformátorových plechů. Protoţe 

hodnocená firma si přeje zůstat v anonymitě, nebude uvedeno jméno ani této společnosti. 

Firma bude dále v textu označována jako konkurenční podnik. 
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3.3 Horizontální a vertikální analýza  

 

Jako první krok je zpracován vertikální a horizontální rozbor absolutních údajů. V  horizon-

tální analýze je zjišťováno, o kolik se absolutně změnila daná poloţka a kolik tato změna činí 

v procentech. Na horizontální analýzu navazuje analýza vertikální. Ta v jednom účetním ob-

dobí zkoumá, jak se na určité globální veličině podílí veličiny dílčí.  

 

3.3.1 Horizontální analýza aktiv 

 

V této analýze jsou rozebrány hlavní poloţky aktiv a jejich změny, viz tab. 3.1.  

 

V letech 2004/2005 poklesla bilanční suma o 2%, tj. o 31 230 000,-Kč. Hlavní vliv na sníţení 

celkových aktiv měla oběţná aktiva, která se propadla o 42 965 000,-Kč tj. o 4,3%. Pokles 

oběţných aktiv způsobilo sníţení zásob a krátkodobých pohledávek. Tyto propady byly kom-

penzovány nárůstem dlouhodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Větší 

propad oběţných aktiv sníţil růst dlouhodobého majetku o 11 369 000,-Kč. 

  

V letech 2005/2006 se celková aktiva sníţila o 64 123 000,-Kč, to činilo 4,2% ročního pokle-

su. Na sestupnou tendenci ukazatele měly největší podíl oběţná aktiva, která se propadla             

o 5,9%, tj. 56 176 000,-Kč. Vše bylo způsobeno sníţením zásob a dlouhodobých a krátkodo-

bých pohledávek. Dlouhodobý majetek se na tomto propadu podílel sníţením o 1,4%,                    

tj. o 7 810 000,-Kč.  

 

V letech 2006/2007 vzrostla celková aktiva o 18,9%. V absolutních hodnotách to činilo 

278 905 000,-Kč. Dlouhodobý majetek se zvýšil o 53,8%, tj. o 306 269 000,-Kč. Největší 

podíl na této změně měl dlouhodobý finanční majetek, který byl ovlivněn koupí dceřiné spo-

lečnosti od mateřské firmy, čímţ se navýšily podíly v ovládaných a řízených osobách o 200% 

a dlouhodobý hmotný majetek, který ovlivnila fúze s dceřinou společností.  

 

V letech 2007/2008 se navýšila celková aktiva o 918 999 000,-Kč, coţ byl meziroční nárůst             

o 52,5%. Dlouhodobý majetek vzrostl o 66,3% , a to díky technickému zhodnocení budov, 

vybudováním nové linky, nové rozvodny a jiného technického zařízení a fúzí s dceřinou spo-
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lečností zakoupenou v roce 2007. Oběţná aktiva se navýšila o 39,9% . Firmě rostly zásoby 

vzhledem k začínající finanční krizi a vzhledem k přípravě na investiční akci v roce 2009 do 

oduhličovací linky. Takto se firma strategicky připravovala na odstávku a ve výkazu vzrostla 

poloţka nedokončená výroba a polotovary o 287,1%. 

 

Tab. 3.1 Horizontální analýza aktiv 

Text 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

A K T I V A [%] absolutně [%] absolutně [%] absolutně [%] absolutně 

 AKTIVA CELKEM -2,0 -31230,0 -4,2 -64123,0 18,9 278905,0 52,5 918999,0 

 Dlouhodobý majetek 2,0 11369,0 -1,4 -7810,0 53,8 306269,0 66,3 580585,0 

 Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
16100,0 161,0 6354,3 10294,0 -93,4 -9767,0 1581,6 10897,0 

 Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-2,2 -10514,0 -0,8 -3692,0 24,8 113500,0 139,8 798246,0 

 Dlouhodobý finanční 

majetek 
23,1 21722,0 -12,5 -14412,0 200,0 202536,0 -75,2 -228558,0 

 Oběžná aktiva -4,3 -42965,0 -5,9 -56176,0 -4,1 -36578,0 39,9 345785,0 

 Dlouhodobé pohledávky 16783,6 106744,0 -5,7 -6124,0 -99,1 -100344,0 -21,2 -193,0 

 Krátkodobé pohledávky -18,3 -71372,0 -17,6 -55952,0 40,1 104975,0 29,9 109773,0 

 Krátkodobý finanční 

majetek 
38,0 26043,0 52,6 49691,0 29,8 42956,0 -61,2 -114530,0 

 Časové rozlišení 37,0 366,0 -10,1 -137,0 757,1 9214,0 -70,7 -7371,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 
 

 

3.3.2 Horizontální analýza pasiv  

 

V této analýze jsou rozebrány hlavní poloţky pasiv a jejich změny, viz tab. 3.2. 

 

V letech 2004/2005 se na poklesu pasiv největší měrou podílely cizí zdroje, a to sníţením 

krátkodobých závazků a bankovních úvěrových výpomocí.  

 

V letech 2005/2006 poklesly opět cizí zdroje, sníţily se rezervy o 89,5%, coţ v absolutní 

hodnotě činilo 36 666 000,-Kč, krátkodobé závazky o 41,4%, to činilo 147 126 000,-Kč         

a byly splaceny veškeré bankovní úvěry a výpomoci. Vlastní kapitál vzrostl o 72,2%, čili       

o 409 921 000,-Kč a rezervní fondy o 149,9% , tj. o 10 584 000,-Kč. 

 

V letech 2006/2007 se na nárůstu pasiv podílel vlastní kapitál, jehoţ navýšení činilo 41,9%, 

coţ bylo 410 135 000,-Kč. Stoupla hodnota rezervního fondu o 116,2%. Nerozdělený zisk 
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z minulých let vzrostl o 107,3%, tj. o 215 748 000,-Kč. Vzhledem k 29,7%  sníţení krátkodo-

bých závazků, klesly cizí zdroje o 26,5%. 

  

V letech 2007/2008 vzrostl vlastní kapitál o 36,2%, coţ činilo 502 277 000,-Kč. Na nárůstu 

měl největší podíl výsledek hospodaření minulých let, který stoupl o 163%. Cizí zdroje 

vzrostly o 114,5%, tj. o 416 722 000,-Kč, a to díky dlouhodobým závazkům, které se navýšily 

o 1880,2%, tj. o 213 627 000,-Kč. To bylo zapříčiněno tříletou půjčkou od mateřské společ-

nosti na realizaci investice do nových výrobních kapacit. O 55,9% se navýšily krátkodobé 

závazky, které byly ovlivněny zejména závazky z obchodních vztahů, daňovými závazky       

a dotacemi. 

 

Tab. 3.2 Horizontální analýza pasiv 

Text 2005 2006 2007 2008 

P A S I V A [%] absolutně [%] absolutně [%] absolutně [%] absolutně 

 PASIVA CELKEM -2,0 -31230,0 -4,2 -64123,0 18,9 278905,0 52,5 918999,0 

 Vlastní kapitál 59,4 211683,0 72,2 409921,0 41,9 410135,0 36,2 502277,0 

 Kapitálové fondy   0,0   0,0   11273,0 0,0 0,0 

 Rezervní fondy, nedělitel-

né fondy a ostatní fondy ze 

zisku 

196,1 4675,0 149,9 10584,0 116,2 20497,0 52,3 19943,0 

 Výsledek hospodaření 

minulých let 
-20,8 88826,0 -59,3 201099,0 -282,2 389425,0 163,0 409923,0 

 Výsledek hospodaření 

běţného účetního období 

(+/-) 

126,4 118182,0 93,6 198238,0 -2,7 -11060,0 18,2 72411,0 

 Cizí zdroje -20,1 -243108,0 -48,9 -473849,0 -26,5 -131230,0 114,5 416722,0 

 Rezervy 89,2 19323,0 -89,5 -36666,0 69,5 3004,0 135,6 9936,0 

 Dlouhodobé závazky   0,0   0,0   11362,0 1880,2 213627,0 

 Krátkodobé závazky -14,9 -146377,0 -41,4 -347126,0 -29,7 -145596,0 55,9 193159,0 

 Bankovní úvěry a výpo-

moci 
-56,3 -116054,0 -100,0 -90057,0   0,0   0,0 

 Časové rozlišení   195,0 -100,0 -195,0   0,0   0,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 
 

 

3.3.3 Vertikální analýza aktiv 

 

Dlouhodobý majetek se na celkových aktivech v letech 2004 - 2006 podílel 36% - 38,6%. 

V roce 2007 se dlouhodobý majetek navýšil na 50%. To bylo patrně vyvoláno fúzí s dceřinou 

společností. Dlouhodobý finanční majetek v témţe roce stoupl na 17,34%, z původních 6,9% 
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z roku 2006, a to z důvodu koupě 100% podílů dceřiné společnosti od své mateřské společ-

nosti. Jak bylo jiţ zmiňováno v horizontální analýze aktiv, projevila se tato transakce 

v navýšení dlouhodobého hmotného majetku a zvýšením výrobních kapacit v roce 2008. 

 

V letech 2004 – 2006 se na celkových aktivech podílela oběţná aktiva, a to dlouhodobé po-

hledávky v rozmezí od 0% do 7%, krátkodobé pohledávky od 17,8% do 24,8%, krátkodobý 

finanční majetek v rozmezí od 4,4% do 9,8% a zásoby v rozmezí od 26,8% do 34,7%. Výše 

zásob se v jednotlivých letech sniţovala. Velkou zásluhu na této skutečnosti měla probíhající 

restrukturalizace podniku a zvyšující se poptávka po výrobcích. S rostoucí poptávkou rostla 

také cena produkce. Ještě v roce 2007 měly zásoby klesající tendenci. Vše se ale změnilo        

s nástupem roku 2008, kdy z původních 17,8% stouply na 24,8%. To bylo zapříčiněno strate-

gickými zásobami v souvislosti s plánovanou odstávkou zařízení. Celková oběţná aktiva se 

v průběhu sledovaných let sníţila aţ na hodnotu 45,5%, té dosáhla v roce 2008. 

 

Tab. 3.3 Vertikální analýza aktiv  

Text 2004 

[%] 

2005 

[%] 

2006 

[%] 

2007 

[%] 

2008 

[%] A K T I V A 

 AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Dlouhodobý majetek 36,1 37,5 38,6 50,0 54,5 

 Dlouhodobý hmotný majetek 30,1 30,0 31,1 32,6 51,3 

 Dlouhodobý finanční majetek 6,0 7,5 6,9 17,3 2,8 

 Oběžná aktiva 63,9 62,4 61,3 49,4 45,4 

 Zásoby 34,7 28,6 26,8 17,8 24,8 

 Dlouhodobé pohledávky 0,0 7,0 6,9 0,1 0,0 

 Krátkodobé pohledávky 24,8 20,7 17,8 20,9 17,8 

 Krátkodobý finanční majetek 4,4 6,1 9,8 10,7 2,7 

 Časové rozlišení 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

3.3.4  Vertikální analýza pasiv 

 

V letech 2004 - 2008 se pohyboval podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech v rozmezí 

od 23% do 79,2%. Jeho růst byl zapříčiněn sniţující se ztrátou z minulých let. Od roku 2007 

začal vytvářet kladnou hodnotu, díky které se sniţoval vliv cizích zdrojů na celkových pasi-

vech a podnik převáţnou část investic financoval z krátkodobých zdrojů, povětšinou ze zá-
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vazků z obchodních vztahů. Financování z cizích zdrojů bylo vyuţito aţ v letech 2007 a 2008, 

a to tříletým úvěrem od mateřské společnosti, který byl vyuţit na plánované investice do no-

vých linek. Zvyšující se podíl vlastního kapitálu prokázal, ţe firma vytvářela zisk. V roce 

2005 se projevil synergický efekt odkoupením 100% podílu akcií podniku mateřskou společ-

ností. Cílem spolupráce s majoritním vlastníkem bylo odebírání veškerého vstupního materiá-

lu z vlastních zdrojů.  

 

Tab. 3.4 Vertikální analýza pasiv 

Text 
2004 

 [%] 
2005 

 [%] 
2006 

 [%] 
2007 

[%] 
2008 

 [%] P A S I V A 

 PASIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Vlastní kapitál 22,7 36,9 66,4 79,2 70,8 

 Základní kapitál 43,9 44,8 46,7 39,3 25,8 

 Kapitálové fondy 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 

 Rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy 

ze zisku 0,2 0,5 1,2 2,2 2,2 

 Výsledek hospodaření minulých let -27,3 -22,1 -9,4 14,4 24,8 

 Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 6,0 13,8 27,8 22,8 17,6 

 Cizí zdroje 77,3 63,0 33,6 20,8 29,2 

 Rezervy 1,4 2,7 0,3 0,4 0,6 

 Dlouhodobé závazky 0,0 0,0 0,0 0,6 8,4 

 Krátkodobé závazky 62,8 54,5 33,3 19,7 20,2 

 Bankovní úvěry a výpomoci 13,1 5,9 0,0 0,0 0,0 

 Časové rozlišení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

3.4 Poměrové ukazatele 

 

Tato analýza charakterizuje ukazatele likvidity, ukazatele vyuţití aktiv, ukazatele zadluţenos-

ti, ukazatele rentability a produktivity práce. Kaţdá zdravě fungující firma by měla být likvid-

ní, výnosná a přiměřeně zadluţená. Proto jsou všechny výše zmiňované ukazatele vnímány 

jako stejně důleţité a rovnocenné. 
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3.4.1 Ukazatele likvidity  

 

Trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku na 

trhu. Ukazatele likvidity společně hodnotí podnikovou schopnost hradit své závazky. Jednot-

livé likvidity se liší pouze v tom, ţe pracují s jinými likvidními sloţkami oběţného majetku. 

 

Tab. 3.5 Ukazatele likvidity 

 
Hodnocený podnik Konkurenční podnik 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Běţná likvidita 0,84 1,03 1,84 2,51 2,25 1,67 1,91 2,04 2,26 2,60 

Rychlá likvidita 0,38 0,56 1,03 1,61 1,02 0,94 1,33 1,42 1,69 1,63 

Okamţitá likvidita 0,06 0,10 0,29 0,54 0,13 0,03 0,34 0,63 0,80 0,26 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

a) Běžná likvidita 

Ukazuje, kolikrát oběţný majetek pokryje krátkodobé závazky podniku, coţ znamená, koli-

krát je podnik schopen uspokojit své věřitele. Běţná likvidita se pohybovala v rozmezí 0,8 – 

2,5, přičemţ měla vzestupnou tendenci. V roce 2004 byla hodnota nejniţší, v roce 2007 nao-

pak nejvyšší. V roce 2008 byl zaznamenán mírný pokles, který mohl být způsoben zvyšová-

ním zásob a vázáním prostředků v investicích. V případě porovnání sledované a konkurenční 

firmy, vykazovala sledovaná firma v předposledním roce vyšší hodnoty, viz tab. 3.5. Dovoluji 

si tvrdit, ţe obchodní partneři se nemusí obávat nedodrţení finančních závazků u obou podni-

ků. Důleţité je, aby splatnost jednotlivých závazků byla rovnoměrně rozloţena do celého 

roku. Při splatnosti více závazků najednou nemusí být dostatek finančních prostředků a to                  

i přesto, ţe tento ukazatel je v intervalu přijatelných hodnot. 

 

Graf 3.1 Ukazatele běžné likvidity u hodnoceného podniku 

 

    Zdroj: vlastní zpracování. 
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b) Rychlá likvidita 

Protoţe veškerý majetek není stejně likvidní, odečítají se od oběţného majetku zásoby. 

V tomto případě se ukazatel pohyboval v rozmezí 0,38 – 1,6. V letech 2006 a 2008 měl hod-

nocený podnik oběţný majetek a krátkodobé závazky v doporučeném poměru. V roce 2007 

byl tento poměr překročen. Zvyšování hodnoty ukazatele rychlé likvidity nad 1,5 není vhod-

né. Zbytečně jsou drţeny finanční prostředky v oběţných aktivech, kde mají jen minimální 

zhodnocení. Výhodnější je prostředky investovat do aktiv s vyšším zhodnocením. Hodnoty          

u konkurenční firmy se pohybovaly v obdobných relacích. V doporučeném poměru se firma 

drţela v letech 2005 a 2006. V letech 2007 a 2008 byl tento poměr překročen.  

 

Graf 3.2 Ukazatele rychlé likvidity u hodnoceného podniku 

 

      Zdroj: vlastní zpracování. 

 

c) Okamžitá likvidita 

Jedná se o poměr mezi finančním majetkem a krátkodobými závazky. Ukazatele podniku se 

pohybovaly v rozmezí 0,058 - 0,54. Je patrné, ţe společnost měla v minulosti problémy 

s okamţitou splatností, ale situace se postupně zlepšovala. S výjimkou roku 2008, kdy      

okamţitá likvidita opět klesla na hodnotu 0,13. Nicméně ani tato hodnota neříká, ţe firma 

měla problémy se splatností svých závazků, jelikoţ mohla vyuţívat krátkodobých kontoko-

rentů u bank. Pro zvýšení ukazatele by bylo dobré sníţení krátkodobých závazků, např. finan-

cováním dlouhodobých aktiv dlouhodobým úvěrem nebo některé závazky splatit. Při tak níz-

kých hodnotách ukazatele si firma musí na splatnost svých závazků dávat pozor, aby se nedo-

stala do platební neschopnosti. 
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Graf 3.3 Ukazatele okamžité likvidity u hodnoceného podniku 

 
      Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.4.2 Ukazatele využití aktiv  

 

Měří vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Tyto ukazate-

le nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých sloţek zdrojů nebo aktiv, či dobu obratu.  

 

Tab. 3.6 Ukazatele využití aktiv hodnoceného podniku 
 Hodnocený podnik Konkurenční podnik 

Ukazatel využití aktiv 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv 2,23 2,16 2,24 2,12 1,60 1,93 1,69 1,43 1,37 1,29 

Obrat stalých aktiv 6,18 5,75 5,80 4,24 2,93 3,96 3,44 3,40 2,63 1,93 

Obrat zásob 7,05 6,75 7,91 10,50 8,76 16,11 9,85 10,75 10,79 11,14 

Doba obratu zásob (dny) 51,80 54,04 46,14 34,77 41,67 22,66 37,04 33,96 33,83 32,76 

Obrat pohledávek 8,97 7,81 9,10 10,09 8,93 6,81 6,42 6,45 7,29 7,41 

Doba obratu pohledávek (dny) 40,70 46,74 40,13 36,18 40,86 53,62 56,82 56,58 50,07 49,23 

Doba splacení závazku (dny) 102,81 92,15 54,27 33,98 46,10 58,06 57,70 72,34 56,72 36,40 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

a) Obrat zásob 

Říká nám, kolikrát se přemění finanční prostředky od koupě materiálu aţ po prodej a opětov-

ný nákup materiálu za dané období. V tomto případě je obdobím rok. Finanční prostředky 

v podniku se ve sledovaném období proměnily 6,75 – 10,5krát. Nevětší změna byla zazname-

nána v roce 2007, kdy probíhal hospodářský růst. Zvyšování obratovosti zásob je ţádoucí jen 

do takové míry, která neohrozí výrobu nedostatkem materiálu a podnik je schopen reagovat 

na poptávku trhu. U konkurenční firmy se obrat pohyboval od 9,85 do 16,1, přičemţ nejniţší 

hodnota byla zaznamenána v roce 2005. Po celou hodnocenou dobu konkurence vykazovala 

lepší obratovost zásob. Pokud by chtěl hodnocený podnik svou obratovost zásob zvýšit, musel 

by sníţit výši zásob, popřípadě zvýšit trţby. Aby byla dodrţena plynulá dodávka materiálu a 

zásob, je velmi důleţitá komunikace obchodního, výrobního a zásobovacího oddělení.  
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Graf 3.4 Obrat zásob u hodnoceného podniku 

 
           Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

b) Obrat pohledávek  

Říká nám, kolikrát za rok se pohledávky přemění v peníze. Tento ukazatel byl v rozmezí          

7,81 – 10,09. Při přepočtu ukazatele na dny byla splatnost pohledávek 36 - 46 dní. Od roku 

2005 se zvyšovala poptávka po výrobcích, proto se obratovost pohledávek sniţovala a firma 

si mohla diktovat podmínky. Nastupující krize v roce 2008 zvýšila dobu splatnosti pohledá-

vek, z původních 36 na 41 dnů. V tomtéţ roce dosahovala splatnost pohledávek u konkurenč-

ní firmy 49 dnů. Hodnocený podnik měl tedy ve všech sledovaných letech kratší dobu splat-

nosti pohledávek. 

 

 

Graf 3.5 Doba obratu pohledávek u hodnoceného podniku 

 
                      ….Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00
51,80 54,04

46,14

34,77
41,67

Doba obratu  zásob (ve dnech)

2004

2005

2006

2007

2008

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00 40,70
46,74

40,13
36,18

40,86

Doba obratu  pohledávek (ve dnech)

2004

2005

2006

2007

2008



48 

 

c) Doba splacení závazku (obratu) 

Ukazuje podobně jako obrat pohledávek, kolikrát podnik musí zaplatit své dluhy dodavate-

lům. Při přepočtu na dny by měl ukazovat delší dobu splatnosti, neţ je splatnost pohledávek. 

Záleţí na vedení, jak moc bude chtít vyuţívat tohoto druhu cizího krátkodobého kapitálu, pro-

toţe dodavatelé určují ceny také podle délky splatnosti. V prvních dvou sledovaných letech 

měla hodnocená firma dobu splatnosti závazků na poměrně vysoké úrovni. Ta se začala sni-

ţovat v roce 2006 po splacení dluhů majoritnímu vlastníkovi. Konkurenční firma měla 

v letech 2004-2007 vyšší dobu splatnosti závazků neţ pohledávek. V posledním roce ji sníţila 

na 36 dní a její splatnost závazků byla kratší neţ splatnost pohledávek. 

 

Graf 3.6 Doba splacení závazku u hodnoceného podniku 

 
           Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 3.7 Obrat stálých aktiv u hodnoceného podniku 

 
           Zdroj: vlastní zpracování. 

 

e) Obrat celkových aktiv 

Ukazuje, kolikrát se aktiva vrátí v trţbách za rok. Hodnoty se u hodnoceného podniku pohy-
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z 1,93 v roce 2004 na hodnotu 1,29 v roce 2008. Tento jev byl zapříčiněn zvyšováním hodno-

ty celkových aktiv. Firma pravděpodobně investovala do výrobního zařízení. Růst trţeb neod-

povídá těmto investicím, ale firmě se to pravděpodobně vrátí v budoucnosti, jakmile pomine 

finanční krize. 

 

 

Graf 3.8 Obrat celkových aktiv u hodnoceného podniku 

 
           Zdroj: vlastní zpracování. 
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3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

 

Zadluţenost poukazuje na to, jak podnik pouţívá k financování svých aktiv a činností cizí 

zdroje.  

 

Tab. 3.7 Ukazatele zadluženosti 

 

Hodnocený podnik Konkurenční podnik 

Ukazatel zadluženosti [%] 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Celková zadluţenost 77 63 34 21 29 35 32 33 24 14 

Finanční nezávislost 23 37 66 79 71 65 68 67 76 86 

Úrokové krytí 675 671 5133 239660 23553 

     Zadluţenost vlastního kapitálu 340 171 51 26 41 55 47 49 32 17 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

a) Celková zadluženost 

Ukazuje poměr mezi celkovými cizími zdroji a celkovými aktivy. Díky zvyšující se poptávce 

po výrobcích a úspěšně probíhající restrukturalizaci firmy celková zadluţenost podniku        

ve sledovaném období klesla ze 77% v roce 2004 na 29% v roce 2008. Dle mého názoru je 

tato hodnota ideální pro získávání cizího kapitálu na další investice. Zadluţenost               

konkurenčního podniku v posledních třech letech klesala aţ na 14% v roce 2008. Ve srovnání 

s konkurencí, má hodnocený podnik vyšší zadluţenost. 

 

Graf 3.9 Celková zadluženost u hodnoceného podniku 

 
       ..Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 3.10 Finanční nezávislost u hodnocené společnosti 

 
        Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

c) Zadluženost vlastního kapitálu  

Zadluţenost vlastního kapitálu v roce 2004 činila 340%. Od tohoto roku podnik svou zadlu-

ţenost sniţoval a to aţ na hodnotu 41%, které dosáhl v roce 2008. I přes tuto skutečnost vyka-

zoval hodnocený podnik vyšší zadluţenost, vyjma roku 2007, neţ konkurenční společnost.  

 

 

Graf 3.11 Zadluženost vlastního kapitálu u hodnoceného podniku 

 
         Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 3.12 Úrokové krytí 

 
        Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.4.4 Ukazatele rentability 

 

Nejdůleţitějším způsobem hodnocení podnikatelské činnosti je poměření celkového zisku 

s výší podnikatelských zdrojů, jeţ bylo pouţito k jeho dosaţení. 

 

Tab. 3.8 Ukazatele rentability 

 

Hodnocený podnik Konkurenční podnik 

Ukazatel rentability [%] 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Rent. vloţeného kapitálu 6 7 28 29 18 14 15 32 32 27 

Rent. vlastního kapitálu  26 18 43 37 25 22 23 47 42 32 

Rent. trţeb (ROS) 3 3 13 14 11 7 9 22 23 21 

Rent. nákladů  97 101 88 83 92 88 86 71 69 71 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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v roce 2008 byl zapříčiněn navýšením aktiv, které bylo zaznamenáno u sledované i konku-

renční společnosti. Ve všech hodnocených letech konkurenční podnik vykazoval vyšší renta-

bilitu kapitálu.   
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Graf 3.13 Rentabilita celkového vloženého kapitálu u hodnoceného podniku 

 
         Zdroj: vlastní zpracování. 

 

b) Rentabilita vlastního kapitálu  

Pomocí tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich investice zhodnocována dle 

očekávání. V letech 2004 - 2008 se vlastní kapitál zhodnocoval v přijatelné výši. Výhodnou 

investicí bylo pro majoritního vlastníka v roce 2006 převzetí 100% akcií podniku. Jelikoţ 

podnik v posledních letech vykazoval rentabilitu vlastního kapitálu v rozmezí 18% - 43%, dá 

se předpokládat, ţe tato investice bude mít brzkou návratnost. Konkurenční firma měla po 

sledovanou dobu rentabilitu vlastního kapitálu vyšší.  

 

Graf 3.14 Rentabilita vlastního kapitálu u hodnoceného podniku 

 
         Zdroj: vlastní zpracování. 
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zatele rentability, musel by buď zvýšit trţby proniknutím na nové trhy nebo upevnit své pozi-

ce na stávajících trzích, případně sníţit náklady.  

 

Graf 3.15 Rentabilita tržeb u hodnoceného podniku
 

 
         Zdroj: vlastní zpracování. 

 

d) Rentabilita nákladů 
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nota 101% dokládá, ţe podnik měl větší výdaje neţ příjmy. Zvyšující se příjmy v dalších le-

tech a sniţující se náklady firmě sniţovaly nákladovost. Podnik by měl v tomto pozitivním 

trendu pokračovat, nadále sniţovat náklady, případně investovat do nových technologií, čímţ 

by mohl zvýšit přidanou hodnotu a kvalitu výrobků.   

 

Graf 3.16 Rentabilita nákladů u hodnoceného podniku 

 

         Zdroj: vlastní zpracování. 
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3.4.5 Produktivita práce 

 

Tento ukazatel nás informuje kolik trţeb či zisku připadá na jednoho pracovníka. Z pozice 

podniku je logické, ţe chce dosahovat co nejvyšších hodnot.  

 

 

Tab. 3.9 Produktivita práce  

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Produktivita práce trţby 3 778,34 3 815,59 4 449,89 6 101,43 5 761,00 

Produktivita práce zisk 101,08 120,10 560,71 872,46 811,24 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Z důvodu omezených vstupních dat konkurenční společnosti, je tento ukazatel propočítán jen 

u hodnoceného podniku. Z výše uvedených výsledků je patrné, ţe ukazatele mají vzrůstající 

tendenci, vyjma roku 2008, kdy došlo v důsledku ekonomické krize ke sníţení poptávky       

po výrobcích. Nejvyšších hodnot dosahovaly v roce 2007 a dá se předpokládat, ţe produktivi-

ta práce opět poroste, a to z důvodu probíhajících investic do výrobních kapacit  

 

 

Graf 3.17 Produktivita práce u hodnoceného podniku 

 

          Zdroj: vlastní zpracování. 
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další soustava ukazatelů, která zobrazí finanční zdraví podniku souhrnně do jednoho čísla. Je 

zde také provedeno srovnání výsledků obou analyzovaných podniků. 

V následujícím textu jsou rozebrány tři postupy hodnocení bonity firem. Jedním je Altmanův 

index důvěryhodnosti, dalším Index IN05,a třetím pak bodový Kralickův systém. 

 

3.5.1 Bankrotní modely 

 

 

a) Altmanův index finančního zdraví podniku 
 

Tab. 3.10 Altmanův index 
 Hodnocený podnik Konkurenční podnik 

Bankrotní model 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Z (Altmanův index důvěryhodnosti) 2,47 2,51 3,84 4,15 2,95 2,67 2,53 2,92 2,86 2,49 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Ukazatel hodnotí finanční stabilitu podniku. V níţe uvedeném grafu si lze všimnout, ţe hod-

noty indexu byly v prvních dvou sledovaných letech na úrovni 2,47 – 2,51, tedy v pásmu šedé 

zóny.  V letech 2006 a 2007 se tento ukazatel pohyboval v rozmezí od 3,84 do 4,15 a                  

v roce 2008 opět klesl, tentokrát na úroveň 2,95, tedy na spodní hranici prosperity. Ve srov-

nání s konkurencí dosahoval ve sledovaném období hodnocený podnik vyšších hodnot               

viz graf 3.21. Z hlediska finančního zdraví se pohyboval v pásmu prosperity. 

Graf 3.18 Altmanův index 

 

       Zdroj: vlastní zpracování. 
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b) INDEX IN 05 

 

Tab. 3.11 Index IN05 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Index IN05 1,31 1,43 4,16 97,26 11,19 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Ukazatel vypovídá o schopnosti podniku tvořit hodnotu. Firma se v prvních dvou letech sle-

dovaného období pohybovala v šedé zóně. V této době probíhala úspěšná restrukturalizace, 

ukazatel indexu se zvyšoval. V roce 2007 se díky ekonomickému růstu podniku výrazně sní-

ţily nákladové úroky a index vyskočil na hodnotu 97. Dle mého názoru se takto dělo pro zvý-

šení trţeb, zvýšení aktiv a sníţení mnoţství cizích zdrojů. Firmě se v tomto roce velmi dařilo. 

V roce 2008 probíhaly investice do výrobních zařízení, proto se opět zvýšily úroky a index se 

sníţil na 11,1. Dle tohoto indexu lze usuzovat, ţe firmě se v této době dařilo. 

 

 

Graf 3.19 Index IN05 u hodnoceného podniku 

 

         Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

3.5.2 Bonitní modely 

 

Kralickův Quicktest 
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Hodnocení finanční stability 2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  

Hodnocení výnosové stability 1,00  1,00  4,00  4,00  3,00  

Hodnocení celkové situace 1,50  1,50  4,00  4,00  3,50  

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Z hlediska finanční stability se hodnocený podnik v letech 2004 – 2005 pohyboval na území 

šedé zóny. V letech 2006 – 2008 získala firma nejlepší bodové ohodnocení a mohla být tedy 

uznána jako bonitní.  

 

Z hlediska výnosové stability se hodnocený podnik pohyboval v letech 2004 – 2005 taktéţ na 

území šedé zóny, signalizující potíţe v hospodaření. V letech 2006 – 2007 získal maximální 

ohodnocení a v roce 2008 se dostal na hranici mezi šedou zónu a zónu bonity.  

 

V případě hodnocení celkové situace podniku lze konstatovat, ţe v prvních dvou letech se 

jeho hodnoty pohybovaly v šedé zóně. V letech 2006 – 2007 získal maximální bodové ohod-

nocení. V roce 2008 se jeho hodnocení nepatrně sníţilo, nicméně podnik zůstal bonitní. 

 

Graf 3.20 Kralickův Quicktest 

 

      Zdroj: vlastní zpracování. 
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hodnoceny léta 2006 – 2008. Z důvodu omezených vstupních dat u konkurenční společnosti, 

budou porovnány jen vybrané ukazatele. 
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3.6 Shrnutí finančních ukazatelů 

 

Ukazatele likvidity 

U běžné a rychlé likvidity se obě firmy v posledních třech letech pohybovaly v intervalu dopo-

ručených hodnot. U konkurenčního podniku oba ukazatele rostly. U podniku hodnoceného 

naopak v posledním sledovaném roce klesly, a to z důvodu zvyšování strategických zásob 

v souvislosti s plánovanou odstávkou zařízení. Nepatrně vyšší hodnoty vykazoval konkurenč-

ní podnik u likvidity rychlé.  U těchto ukazatelů platí, ţe čím vyšší je hodnota ukazatele, tím 

je riziko problému se schopnosti splácet své závazky niţší. Na druhou stranu je nutno zdůraz-

nit, ţe příliš vysoká hodnota oběţných aktiv sniţuje výnosnost podniku.  

 

V případě okamžité likvidity nedosahuje ani jedna z firem doporučovaných hodnot. Nicméně 

pro Českou republiku bývá toto pásmo v dolní mezi rozšířeno aţ na hodnotu 0,2. Ta je ale      

i z psychologického hlediska označována jiţ za hodnotu kritickou. Hodnocenému podniku se 

tuto hranici podařilo překročit hned 3x, a to v letech 2004, 2005 a 2008.  

 

V případě celkového pohledu na likviditu obou podniků lze říci, ţe obě společnosti vyuţívaly 

svá oběţná aktiva efektivně.  

 

 

Ukazatele aktivity 

Obratovost zásob byla v letech 2004 – 2007 vyšší u konkurenční firmy, která s nimi lépe hos-

podařila. Obecně lze říci, ţe společnosti by se měly mít na pozoru, aby neohrozily chod svých 

podniků z důvodu nízkého stavu strategických zásob. 

 

Z pohledu obratovosti pohledávek lépe vychází hodnocený podnik, který měl ve všech obdo-

bích hodnoty ukazatele vyšší neţ konkurence. Společnosti se rychleji vracely vynaloţené fi-

nanční prostředky do výroby.  

 

S obratovostí pohledávek souvisí doba splácení závazků. Pokud je doba splácení závazků del-

ší neţ splatnost pohledávek, podnik vyuţívá závazky jako cizí zdroje. Konkurenční podnik 

měl v letech 2006 a 2007 dobu splatnosti závazků delší neţ hodnocená firma. Tento ukazatel 
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se v posledním hodnoceném roce sníţil a doba splatnosti závazků byla kratší neţ doba splat-

nosti pohledávek a to o necelých 13 dní. Obě společnosti vyuţívaly tento způsob financování.  

 

Z celkového pohledu se prokázala skutečnost, ţe hodnocený podnik hospodařil se svým ma-

jetkem lépe neţ konkurence. Jednotlivé ukazatele dosahovaly vyšších hodnot 

 

 

Ukazatele zadluženosti 

Můţeme říci, ţe konkurenční podnik vyuţíval svůj kapitál efektivně, jeho celková zadluženost 

se sníţila aţ na hodnotu 14%. Zadluţenost hodnoceného podniku se po roce 2006 pohybovala 

v rozmezí od 21% do 34%.  

 

Zadluženost vlastního kapitálu hodnoceného podniku klesla po oddluţení v roce 2006 na 

hodnotu 51%. V roce 2007, díky dobrým hospodářským výsledkům se sníţila znovu, a to na 

hodnotu 26%. Stoupat začala aţ v roce 2008, kdy se dostala na 41%. Zadluţenost vlastního 

kapitálu se u konkurenčního podniku v průběhu let sníţila aţ na hodnotu 17%, které dosáhla 

v roce 2008.  

 

S tímto souvisí také finanční nezávislost firem. Z výsledku je patrné, ţe konkurenční podnik 

byl méně závislý na cizím kapitálu. Ve srovnání s hodnocenou firmou má konkurenční spo-

lečnost tyto ukazatele ve všech sledovaných letech vyšší, vyjma roku 2007. 

 

Ukazatele rentability 

U všech druhů rentability vykazoval konkurenční podnik v letech 2005 – 2008 vyšší hodnoty, 

z čehoţ  vyplývá, ţe jeho investovaný kapitál dosahoval vyšších zisků. V roce 2008 došlo      

u hodnoceného i konkurenčního podniku k poklesu všech ukazatelů rentability, patrně 

z důvodu finanční krize. U hodnocené firmy byl tento pokles zapříčiněn fúzí s dceřinou spo-

lečností a realizací investičních akcí na navýšení výrobních kapacit.  

 

Z analýzy je patrné, ţe obě společnosti byly ve sledovaném období rentabilní. V posledních 

třech letech se ukazatel rentability nákladů u konkurenční firmy pohyboval v rozmezí             
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69% - 71%, u hodnocené společnosti byl tento ukazatel v intervalu 83% - 92%. Z výsledků je 

patrné, ţe konkurenční podnik vyráběl s niţšími náklady. 

 

Altmanův index finančního zdraví podniku 

Tab. 3.17 Altmanův index 

 
Hodnocený podnik Konkurenční podnik 

Rok/ 
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Ukazatel 

Bankrotní modely 

Z (Altmanův index důvěryhodnosti) 2,47 2,51 3,84 4,15 2,95 2,67 2,53 2,92 2,86 2,49 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Hodnocený podnik se v letech 2004 – 2005 pohyboval v území šedé zóny. Jeho hodnota do-

sahovala úrovně 2,47 – 2,51. Nicméně v letech 2006 – 2008 se firma přehoupla do pásma 

prosperity. Je tedy velmi malá pravděpodobnost ohroţení společnosti bankrotem. Konkurenč-

ní firma se na území šedé zóny pohybovala v letech 2004 – 2008. 
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4 Shrnutí, doporučení a návrhy 
 

Na základě analýzy hodnoceného a konkurenčního podniku bude provedeno vyhodnocení      

a porovnání finančního zdraví obou firem. Zároveň budou hodnocenému podniku navrţena 

doporučení, která by měla vést ke zlepšení jeho hospodaření. 

 

4.1 Shrnutí analyzovaných dat 

 

Ze zhodnocení finančního zdraví obou podniků vyplývá, ţe z ekonomického hlediska jsou 

obě společnosti stabilní. Zaměstnanci, obchodní partneři a vlastníci se u těchto společností 

nemusí obávat existenčních problémů. Ty plní své závazky k věřitelům a dokáţou vymáhat 

své pohledávky.  

 

Z horizontální analýzy je patrné, ţe hodnocený podnik v posledních dvou letech výrazně na-

výšil svá aktiva. Z vertikální analýzy vyplývá, ţe na tomto navýšení měl největší podíl dlou-

hodobý majetek a v posledním roce také výrazné navýšení oběţných aktiv. Růst dlouhodobé-

ho majetku byl zapříčiněn fúzemi s dceřinými společnostmi v letech 2007 a 2008. 

 

Při srovnání obou firem pomocí poměrových ukazatelů vyšlo najevo, ţe konkurenční podnik 

dosahuje lepších ekonomických výsledků. Nicméně vzešlé rozdíly nejsou výrazné. 

Z výsledků je patrné, ţe konkurenční podnik vyuţívá více vlastního kapitálu, dosahuje vyšší-

ho obratu zásob, svou kapitálovou hodnotou výrazně převyšuje hodnocený podnik a ve výro-

bě stěţejního produktu dosahuje většího podílu na trhu. Hodnocený podnik dosahuje vyššího 

obratu celkových a stálých aktiv, vyššího obratu pohledávek a delší doby splatnosti závazků. 

Zároveň má většinou niţší ukazatele likvidity, niţší rentabilitu kapitálu a trţeb a vyrábí 

s vyššími náklady. Vyuţívá vyšší zadluţenosti vlastního kapitálu. 

 

V roce 2009 byl u hodnocené společnosti plánován provozní výsledek hospodaření                

790 001 000,-Kč a trţby 3 794 426 000,-Kč. Aby se docílilo těchto výsledků, musel by si 

hodnocený podnik dávat pozor na průběţné plnění jednotlivých cílů. V případě odchýlení se 

od těchto poţadovaných cílů by bylo třeba přistoupit k opatřením, jakými jsou např. sniţování 
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nákladů nebo zvyšování cen výrobků, coţ vzhledem k poklesu trţního hospodářství bude 

velmi náročné splnit. Plány na roky budoucí mi ze strategických důvodů nebyly sděleny. Pro-

to uvádím jen plány na rok 2009.  

 

4.2 Návrhy a doporučení 

 

Při analýze likvidity a aktivity bylo zjištěno, ţe hodnocená firma má mnoho finančních pro-

středků vázaných v oběţném majetku, a to díky přílišné rozpracovanosti výroby a vysokým 

zásobám materiálu. Sníţení oběţného majetku je moţno docílit zkracováním doby splatnosti 

pohledávek nebo sníţením rozpracované výroby a pomocí lepšího toku informací, a to od 

objednání zakázek aţ po jejich samotnou realizaci. Sníţením oběţného majetku se zvýší obrat 

zásob a tím se zvýší efektivní vyuţití finančních prostředků, přičemţ je třeba dbát na skuteč-

nost, aby sníţené zásoby neohrozily chod podniku. 

 

Celková zadluţenost hodnoceného podniku je přiměřená. Nicméně v případě potřeby zvýšení 

rentability a efektivního vyuţití vlastního kapitálu je moţnost vyuţití dlouhodobějšího zadlu-

ţení bez většího rizika. Vzhledem k celkové zadluţenosti by pro podnik neměl být problém 

získat výhodné podmínky úvěru. Pro zvýšení rentability by podnik měl zvýšit ziskovost, které 

můţe docílit zvýšením trţeb, případně sníţením nákladů. Pokud by firma pravidelně investo-

vala do obnovy linek, mohly by se vynaloţené prostředky vrátit ve formě zvýšené produktivi-

ty, sníţení nákladů na nejakostní výrobu a poklesem investic do oprav. Tyto investice mohou 

být provedeny pomocí cizích zdrojů, případně pro sníţení vlastního kapitálu můţe být pouţito 

rezervního fondu. Sníţením vlastního kapitálu se zvýší rentabilita a bude podniku přinášet 

vyšší zhodnocení. 

 

Z hlediska nákladovosti doporučuji hodnocenému podniku provádět pravidelné analýzy den-

ních nákladů, spotřeby energií a zároveň zpracovávat detailní rozbory spotřebního materiálu. 

Na základě těchto analýz se firma můţe následně rozhodnout, zda by pro ni nebyla výhodnější 

renovace výrobního zařízení, která by se zaplatila zvýšením výkonnosti a sníţením nákladů na 

náhradní díly a spotřební materiál. 
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Návrhy na zlepšení finančního zdraví hodnoceného podniku: 

1) sniţovaní mnoţství zásob s ohledem na moţnosti výroby, 

2) provádění pravidelné analýzy nákladů,  

3) investování do výrobního zařízení pro navýšení výrobních kapacit, 

4) vyhledávání nových trhů, 

5)  sniţovaní rozpracovanosti výroby, 

6) analyzování poţadavků zákazníků. 
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5 Závěr  
 

Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloţeno finanční analýzou, na jejíchţ výsledcích 

je zaloţeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a cenová politika, řízení 

zásob, atd. Rozbor ekonomických ukazatelů poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale 

zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. Zdrojem informací pro 

sestavení analýz jsou účetní výkazy, které umoţňují nastínit budoucí vývojové trendy. Vý-

sledky a poznatky slouţí především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu strategie a její reali-

zaci pro plánování samotné finanční situace, tj. pro plánování peněţních příjmů a výdajů (pe-

něţních toků) v různých časových horizontech. 

 

Cílem diplomové práce bylo pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy zhodnotit finanční 

zdraví daného výrobního podniku v letech 2004 – 2008 a porovnat výsledky s jedním 

z největších konkurentů v odvětví.  

 

K porovnání finančního zdraví obou podniků byla na základě výročních zpráv obou společ-

ností za roky 2004 – 2008 provedena analýza poměrových ukazatelů, analýza bankrotních a 

bonitních modelů a u hodnoceného podniku horizontální a vertikální analýza. 

 

Od roku 2000 probíhala v hodnoceném podniku restrukturalizace, která se protáhla aţ do roku 

2006. V průběhu těchto let dostal podnik státní dotaci, díky níţ se částečně oddluţil a mohl 

dále pokračovat ve výrobě. Společnosti také pomohlo oţivení trhu a vstup strategického part-

nera do podniku, který se stal jediným akcionářem a začlenění podniku do nadnárodní společ-

nosti.  

 

V porovnání s konkurenční firmou dopadla hodnocená společnost hůře. Ve vybraných 14-ti 

ukazatelích dosáhla pouze pětkrát lepšího ohodnocení. Nicméně ve srovnání s minulostí a 

z pohledu finanční analýzy je na tom podnik relativně dobře. Management se zaměřuje na 

sniţování nákladovosti a výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou. Momentálně má vysoké 

zisky, které by měl vkládat zpět do podniku ve formě investic a zvyšovat tak výnosy v letech 

budoucích. Pro zlepšení finančního zdraví hodnoceného podniku byly provedeny návrhy. Viz 

kapitola 4.2. 
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Z důvodu zhodnocení finančního zdraví hodnoceného podniku a jeho porovnáním s jedním 

z jeho největších konkurentů věřím, ţe tato diplomová práce bude pro hodnocenou společnost 

přínosem. Vzhledem k právě probíhajícímu poklesu trţního hospodářství by bylo velmi zají-

mavé sledovat vývoj obou společností i nadále. 
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