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1. Úvod 

Každý podnik se snaží hospodařit co nejlépe. Aby se mu to dařilo, musí se čas od času 

ohlédnout do minulosti a své hospodaření analyzovat a zhodnotit. K tomuto účelu nám slouží 

finanční analýza. Směr, kterým se podnik bude dále ubírat pak vychází z výsledků, které 

finanční analýza přinese. Podnik tak odhalí nepříznivé faktory, které působí na jeho činnost. 

Odhalí problémy a rizika, které by jen těžko zjistil pouhým pohledem na účetní výkazy. 

Tématem této bakalářské práce je hodnocení výkonnosti vybraného podniku. Jako 

podnik, který budu hodnotit, jsem si vybral PF Plasty, s.r.o. Toto téma jsem si vybral, protože 

si myslím, že tato problematika má v praxi velké uplatnění. Také si myslím, že pro studenta 

managementu je účelné dozvědět se o této problematice více a dokázat hospodaření podniku 

analyzovat. 

Cílem mé bakalářské práce je tedy zhodnotit výkonnost podniku PF Plasty, s.r.o. 

Provést finanční analýzu a poté vyhodnotit, zda je podnik finanční zdravý, jestli má nějaké 

problémy a případně vyzdvihnout silné stránky jeho hospodaření. Pro finanční analýzu využiji 

rozvahy a výkazy zisku a ztráty za roky 2006 – 2008. 

Nejdříve zpracuji teoretická východiska této problematiky. Pak bude čtenář blíže 

seznámen se společností PF Plasty, s.r.o. V praktické části budou postupně aplikovány 

poznatky z části teoretické. Nejdříve budou provedeny horizontální a vertikální analýzy 

rozvah a výkazů zisku a ztráty. Dále budu analyzovat ukazatele rentability, aktivity, likvidity, 

zadluženosti a finanční tísně. Nakonec se v praktické části budu zabývat predikcí finanční 

tísně. 

Na základě provedené finanční analýzy rozeberu zjištěné problémy a rizika a také 

zmíním, jaké má podnik silné stránky. U problémů a rizik pak navrhnu případná řešení, která 

by mohla situaci zlepšit. 
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2. Teoretická východiska dané problematiky 

2.1. Finanční analýza 

 V současné době, kdy většina podniků soupeří se silnou konkurencí na trhu, není 

řízení podniku jednoduchá činnost. Řízení spočívá v rozhodování. Podniky se snaží o co 

nejkvalitnější rozhodování, snaží se hospodařit co nejlépe, být lepší než konkurence. 

Kvalita rozhodnutí se odvíjí od informací, které podnik má. Úkolem finanční analýzy 

je poskytovat informace o finanční stabilitě, likviditě a rentabilitě podniku. Pokud chceme 

zhodnotit výkonnost podniku, finanční analýza je pro nás vhodným nástrojem. 

Grünwald a Holečková (2004, str. 3): „Finanční analýza v užším pojetí spočívá 

v hodnocení stavu minulého vývoje financí podniku na základě rozboru účetních výkazů. 

Jejím úkolem je osvětlit obsah účetní závěrky pro potřeby různých zájemců, zjistit souvislosti 

vykazovaných údajů a určit, zda je podnik spravován podle zásad zdravého a racionálního 

podnikání. Standardní analýza účetních výkazů zahrnuje analýzu výnosnosti, analýzu rizik 

ztráty, analýzu likvidity, analýzu finanční stability, analýzu finančního chování, a to 

z hlediska stavu v běžném roce a vývoje za uplynulý rok. Analýza účetních výkazů ústí do 

komplexního hodnocení financí podniku z hlediska jejích uživatelů.“ 

Finanční analýza v širším pojetí vychází z výsledků analýzy účetních výkazů. 

Předpovídá budoucí vývoj podnikových financí a posuzuje vyhlídky podniku. 

Finanční analýza hodnotí minulost současnost a doporučení vhodných řešení pro 

budoucnost. Snaží se poznat finanční zdraví podniku, odhalit slabé stránky, které by mohly 

v budoucnu vyvolat problémové situace. Snaží se také ukázat, v čem se podniku daří, jaké má 

silné stránky. Finanční analýza odhaluje majetkovou a finanční situaci podniku a připravuje 

tak podklady pro rozhodování managementu podniku. 

2.2. Zdroje informací pro finan ční analýzu 

Pro finanční analýzu můžeme čerpat informace z různých zdrojů,  které lze rozdělit na 3 

skupiny: 

1. Zdroje finan čních informací – Tyto se dělí na vnitřní a vnější finanční informace. 

Mezi vnitřní finanční informace patří především informace z účetních výkazů, výroční 

zprávy, informace finančních analytiků a manažerů podniku. K vnějším finančním 

informacím patří roční zprávy emitentů veřejně obchodovaných cenných papírů, 

prospekty cenných papírů, burzovní zpravodajství atd. 



 

5 

 

2. Kvantifikované nefinanční informace - Grünwald a Holečková (2004, str. 7): „jde 

především o oficiální ekonomickou a podnikovou statistiku, podnikové plány, cenové 

a nákladové kalkulace, další podnikové evidence (produkce, poptávka a odbyt, 

zaměstnanost), rozbory budoucího vývoje techniky a technologie.“ 

 

3. Nekvantifikované informace – Grünwald a Holečková (2004, str. 7): „zprávy 

vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře manažerů odborný tisk, nezávislá 

hodnocení a prognózy.“ 

 

Nejdůležitější roli při získávání údajů pro finanční analýzu hraje finanční účetnictví, 

respektive účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha. 

 

2.2.3 Rozvaha 

Higgins (1997, str. 20): „Rozvaha je finanční momentkou, zachycující v určitém 

okamžiku stav všech aktiv, které společnost vlastní, a všech nároků vůči těmto aktivům.“ 

Rozvaha (též bilance) je důležitým výkazem účetní závěrky, který zachycuje jednotlivé 

položky aktiv a pasiv v peněžním vyjádření, nejčastěji ke konci účetního období. Bilance je 

výkazem stavovým, protože vykazuje stav aktiv a pasiv k danému okamžiku. Aktiva zahrnují 

majetek, který podnik využívá pro své podnikání a jsou seřazena dle stupně likvidity. Pasiva 

představují zdroje krytí majetku podniku. 

Aktiva  se člení na dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a na krátkodobý oběžný majetek 

(oběžná aktiva). 

Stálá aktiva jsou majetkem podniku, který má dobu využitelnosti delší než jeden rok. 

Dále se člení na: 

- dlouhodobý nehmotný majetek – do této skupiny patří software, licence, 

patenty, obchodní značka a ocenitelná práva. Je to majetek jehož pořizovací 

cena je vyšší než 60 000 Kč. 

- dlouhodobý hmotný majetek – patří sem dlouhodobý hmotný majetek jehož 

pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč. Jsou to pozemky, budovy, různé 

stavby, dopravní prostředky, movité věci atd. 
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- dlouhodobý finanční majetek – patří sem podílové cenné papíry, vklady 

v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, předměty z drahých 

kovů atd. 

 

Oběžná aktiva jsou majetkem krátkodobé povahy, který má dobu využitelnosti do 

jednoho roku. Zahrnují majetek, který je určen např. ke spotřebě, k prodeji apod. Do 

oběžných aktiv patří: 

- zásoby – to jsou materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, 

výrobky atd. Většinou jsou určeny ke spotřebě. 

- pohledávky – jsou děleny podle doby splatnosti na krátkodobé pohledávky, 

které jsou splatné do jednoho roku a dlouhodobé pohledávky, které mají dobu 

splatnosti delší než jeden rok. Zde nastává určitý problém, protože právě 

dlouhodobé pohledávky jsou vykázány v oběžném majetku. Na tento problém 

je nutné dát si pozor a při počítání ukazatelů likvidity je od oběžných aktiv 

odečíst. 

- finanční majetek – to jsou peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech 

a krátkodobý finanční majetek (krátkodobé cenné papíry). 

- ostatní aktiva – zahrnují hlavně zůstatky účtů časového rozlišení, to jsou 

náklady a příjmy příštích období. Dále zahrnují zůstatky dohadných účtů 

aktivních. 

 

Pasiva se člení podle vlastnictví na vlastní kapitál a cizí kapitál. Pasiva ukazují jakým 

způsobem jsou financována aktiva společnosti. 

Vlastní kapitál  jsou vlastní zdroje, které byly do podniku vloženy nebo si je podnik 

vytvořil vlastní činností. Do vlastního kapitálu patří: 

- základní kapitál – jsou to peněžité a nepeněžité vklady všech společníků. 

- kapitálové fondy – patří sem vklady společníku nad rámec základního 

kapitálu, to jsou dary, dotace, emisní užil (rozdíl mezi vyšší prodejní cenou 

a jmenovitou hodnotou akcie při emisi). 

- fondy ze zisku – jsou to fondy, které podnik tvoří po rozdělení zisku. Např. 

rezervní fond (u družstev nedělitelný fond). 

- výsledek hospodaření minulých let – část zdaněného zisku, která nebyla 

použita se převádí do dalšího období. Může to být i neuhrazená ztráta. 
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- Výsledek hospodaření běžného účetního období – Je to zisk, který je určen 

k rozdělení nebo ponechání v podniku. Také se může jednat o ztrátu. 

 

Cizí zdroje zahrnují: 

- rezervy – ty podnik vytváří na krytí výdajů, které přinášejí různá rizika a dále 

také na krytí výdajů z budoucích závazků. 

- dlouhodobé závazky – to jsou závazky k podnikům, dlouhodobé přijaté 

zálohy, emitované dluhopisy apod. Dlouhodobé závazky mají lhůtu splatnosti 

delší než jeden rok. 

- krátkodobé závazky – ty jsou naopak splatné do jednoho roku a patří k nim 

zejména závazky z obchodního styku, závazky k zaměstnancům a státu, ke 

společníkům atd. 

- bankovní úvěry a výpomoci – jsou to dlouhodobé (dlouhodobý bankovní 

úvěr) a krátkodobé (běžný bankovní úvěr a krátkodobé výpomoci) závazky 

k bankám. 

 

Podobně jako je tomu u aktiv, je tomu tak i u pasiv, kde jsou vykázány Ostatní 

pasiva. Ty zachycují zůstatky účtů časového rozlišení (výnosy a výdaje příštích období) 

a dohadných účtů pasivních. 

Dále lze pasiva dělit na dlouhodobá a krátkodobá. 

- do dlouhodobých pasiv patří vlastní kapitál, rezervy, dlouhodobé závazky 

a dlouhodobé bankovní úvěry. 

- krátkodobá pasiva jsou krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry 

a krátkodobé finanční výpomoci. 

 

2.2.4. Výkaz zisk ů a ztrát 

 Podobně jako rozvaha má také výkaz zisků a ztrát dvě strany. Stranu nákladů a stranu 

výnosů. Synek a kolektiv (2003, str. 67): „Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik 

účelně vynaložil za získání výnosů.“ Náklady vyjadřují to, co jsme obětovali, abychom 

docílili určitého výsledku, určité produkce. Tato produkce je pak představována výnosy. 

Výkaz zisků a ztrát je na rozdíl od rozvahy výkazem tokovým, protože vykazuje stav nákladů 

a výnosů za určité období. Grünwald a Holečková (2004, str. 11): „Výkaz zisků a ztrát 

konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na tvorbě výsledku 
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hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze zobrazen jako jediný údaj. Slouží 

k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Přestože se rozvaha považuje 

za páteř účetnictví, z účetních výkazů publikovaných ve výroční zprávě je větší významnost 

přisuzována výkazu zisků a ztrát než rozvaze. Z ekonomických ukazatelů má výsledek 

hospodaření, resp. Zisk nebo ztráta jednoznačnou prioritu. Zisk vykazovaný v ročních 

výkazech podniku může sice v hodnotovém vyjádření komplexně zobrazit kvalitu práce 

podniku za příslušné období, není však vždy spolehlivým ukazatelem úspěchu 

podniku   spolehlivou mírou úrovně jeho řízení.“ 

 Při sestavování výkazu zisků a ztrát se uplatňuje akruální princip, který znamená se 

zachycují a vykazují v období, kterého se časově a věcně týkají. Grünwald a Holečková 

(2004, str. 11): „Jinak řečeno výnosy se uznávají v období, ve kterém byly realizovány – 

realizační princip (okamžikem vyskladnění, dodání zboží zákazníkovi nebo poskytnutí 

služby), bez ohledu na to, zda v témž období došlo k jejich úhradě.“ Obdobně to platí 

i u nákladů. Viz. příloha. 

 

2.2.5. Příloha 

 Grünwald a Holečková (2004, str. 13): „Příloha přispívá k objasnění skutečností, které 

jsou významné z hlediska externích uživatelů účetní závěrky, aby si mohli vytvořit správný 

úsudek o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku, provést srovnání s minulostí 

a odhadnout možný budoucí vývoj.“ Příloha by měla obsahovat: 

- obecné informace o podniku – jeho právní formu, charakteristiku, organizační 

strukturu, počet zaměstnanců atd. 

- informace o způsobu oceňování a odpisování majetku, o používaných 

účetních metodách apod. 

- doplňující údaje k účetním výkazům, informace o rozdělení zisku, o způsobu 

úhrady ztráty, informace o pohledávkách, závazcích atd. 

- přehled o peněžních tocích – cash flow 

Grünwald a Holečková (2004, str. 14): „Přehled o peněžních tocích (cash flow) je 

výkaz, který podává informaci o peněžních tocích za uplynulé období, tj. o příjmech, výdajích 

a změně stavu peněžních prostředků (peníze v pokladně a na účtech, ceniny, peníze na cestě) 

a peněžních ekvivalentů (obchodovatelné cenné papíry, termínované vklady do tří měsíců), 

o skladbě příjmů a výdajů, které ke změně vedly.“ Zisk se nerovná peníze. Podnik může 

vykazovat vysoký zisk, ale stav peněžních prostředků může být nízký. Vzhledem k časovému 
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nesouladu mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem peněžních prostředků je 

dobré sledovat pohyb a stav peněžních prostředků. Peněžní toky se uvádí za: 

- provozní činnost – slouží základnímu podnikatelskému účelu, je to hlavní 

činnost, kterou podnik vydělává. 

- investiční činnost – to jsou např. příjmy z prodeje stálých aktiv, výdaje 

spojené s pořízením nových stálých aktiv atd. 

- finanční činnost – sem patří nejčastěji přírůstky a úbytky dlouhodobých 

závazků, přijaté a vyplacené dividendy atd. 

 

2.3. Uživatelé finan ční analýzy 

 Finanční zdraví a efektivnost hospodaření podniku zajímá více lidí, než se může na 

první pohled zdát. Mezi uživatele finanční analýzy nepatří totiž jen manažeři, kteří ji 

využívají pro řízení podniku a investoři, kteří chtějí vědět, zda-li vkládají své peníze správně. 

Existují i další zájemci o tyto informace. Hlavními uživateli finanční analýzy jsou tedy: 

- manažeři 

- investoři 

- banky a jiní věřitelé 

- obchodní partneři 

- konkurenti 

- zaměstnanci 

- stát a jeho orgány 

 

Jak už jsem předeslal, manažeři využívají finanční analýzu k řízení podniku. 

Potřebují vědět v jaké finanční situaci se podnik nachází, aby se mohli správně rozhodovat. 

Od jejich rozhodování se pak odvíjí další kroky podniku. Management rozhodne např. 

o způsobu financování nového majetku, o rozdělení disponibilního zisku atd. Manažeři se těší 

té výhodě, že mají k dispozici mnohem detailnější informace k provedení finanční analýzy 

a nejsou tolik závislí na účetní závěrce jako externí uživatelé. Ti mohou provádět finanční 

analýzu jen ze zveřejněných informací (účetní závěrky). 

Investoři jsou primárními uživateli informací obsažených v účetní závěrce. U 

akciových společností jsou to akcionáři. Tito investoři poskytují podniku kapitál a užívají 

finanční analýzu ze dvou hledisek. Z investičního hlediska jde o analýzu rizika, výnosnosti, 

likvidity a kapitálového zhodnocení. Druhým hlediskem je hledisko kontrolní. To uplatňují 
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investoři vůči manažerům, chtějí znát, jak manažeři nakládají se zdroji. Investoři se zde 

zajímají o likviditu, stabilitu a disponibilní zisk (od kterého se odvíjí výše dividend). 

Banky a jiní věřitelé se rozhodují, zda podniku poskytnou úvěr či nikoliv, proto je 

v jejich zájmu znát finanční situaci daného podniku (dlužníka). Banky mohou zahrnout do 

úvěrových podmínek například to, že pokud podnik přesáhne určitou míru zadluženosti, 

banka mu zvýší úrokovou sazbu. 

Finanční situace podniku zajímá také jeho obchodní partnery. Dodavatele zajímá, 

zda-li bude podnik schopen uhradit své závazky. Odběratelé se naopak soustřeďují na 

zajištění vlastní výroby. Snaží se vyvarovat možných komplikací, které by nastaly, pokud by 

se dodavatelský podnik dostal do finanční tísně, případně zbankrotoval. 

Také konkurence se zajímá o finanční informace a to hlavně za účelem porovnání 

svých výsledků hospodaření s výsledky podniků v odvětví. Zajímá se o rentabilitu, cenovou 

politiku, ziskovou marži, investiční aktivitu atd. 

Zaměstnanci se také zajímají o hospodaření podniku. Je pro ně důležitá jistota 

pracovního místa, požadují růst mezd apod. 

O finanční situaci podniku se zajímá také stát a jeho orgány. Tyto informace mohou 

sloužit statistickému účelu nebo pro kontrolu povinnosti platit daně. Stát se přirozeně zajímá 

o podniky, ve kterých má svou majetkovou účast. 

Dalšími uživateli finanční analýzy mohou být třeba novináři, školy, veřejnost atd. 

 

2.4. Techniky a metody finan ční analýzy 

 Při provádění finanční analýzy musíme brát na zřetel, že systém jejího provádění není 

nijak legislativně upraven. Neexistují žádné standardy ani předpisy. Přesto se vyvinuly určité 

obecně přijímané analytické postupy. 

2.4.1. Metoda absolutní 

 Tato metoda používá údaje přímo zjištěné u účetních výkazů. Takové údaje jsou 

považovány za absolutní ukazatele. Nevýhodou těchto ukazatelů je obtížná srovnatelnost 

mezi podniky různých velikostí, ale můžeme je srovnávat v rámci jednoho podniku. 

Počítáním rozdílu absolutních ukazatelů dostaneme ukazatele rozdílové, ty se označují jako 

finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Nejpoužívanějšími fondy jsou: 

- čistý pracovní kapitál 

- čisté pohotové prostředky 
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- čisté peněžně pohledávkové finanční fondy 

 

Čistý pracovní kapitál vypočteme, když od oběžných aktiv odečteme krátkodobé 

závazky, respektive dluhy (protože ke krátkodobým závazkům musíme přičíst běžné 

bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci), přičemž očistíme oběžná aktiva od 

dlouhodobých pohledávek. 

ČPK = oběžná aktiva (bez dl. pohledávek) – krátkodobá pasiva (dluhy) (2.1) 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem. Představuje relativně volný kapitál. Velikost tohoto ukazatele je 

významný indikátor platební schopnosti podniku. Likvidní podnik musí mít potřebnou výši 

čistého pracovního kapitálu. Obecně platí, že čím vyšších hodnot tento ukazatel nabývá, tím 

vyšší by měla být likvidita podniku. Je však nutné zacházet s tímto ukazatelem opatrně, 

protože může zahrnovat málo likvidní nebo téměř nelikvidní položky (neprodejné zásoby, 

neprodejné výrobky, nevymahatelné pohledávky). Pokud ukazatel nabývá záporných hodnot, 

jedná se o tzv. nekrytý dluh. 

Čisté pohotové prostředky vypočítáme jako rozdíl mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pohotové peněžní prostředky jsou hotovost 

a peníze na bankovních účtech. Někdy sem lze připočíst i peněžní ekvivalenty (směnky, šeky, 

krátkodobé cenné papíry apod.). 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky (2.2) 

Čistý peněžní majetek je určitým kompromisem mezi dvěma předchozími ukazateli. 

Také se nazývá peněžně pohledávkový finanční fond, protože do oběžných aktiv zahrnuje 

kromě pohotových peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů také krátkodobé 

pohledávky (vyjma nevymahatelných pohledávek). 

ČPM = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva (2.3) 

 

2.4.2 Metoda relativní 

 Procentní rozbor absolutních ukazatelů je nejjednodušší technikou analýzy účetních 

výkazů. Slouží k prvotní orientaci v hospodaření podniku. Provádí se jako horizontální 

a vertikální analýza. 

 Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) zkoumá změnu určité položky 

v čase. Vyjadřuje ji v procentech, případně bazickým či řetězovým indexem. Finanční účetní 

výkazy obsahují údaje za běžné období, ale také za období minulé. Pokud máme údaje za 
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minimálně dvě po sobě jdoucí období, je možné horizontální analýzu provést. Nejprve 

vypočítáme absolutní a poté procentní změnu. 

absolutní změna = hodnota t – hodnota t-1 (2.4) 

procentní změna = (absolutní změna / hodnota t-1) × 100 (2.5) 

 Místo procentní změny lze použít index. Bazický index porovnává hodnoty ukazatele 

za jednotlivá období se stále stejným obdobím, které je vzato za základ. Řetězový index 

porovnává hodnotu ukazatele v běžném období s hodnotou období předchozího. 

 Vertikální analýza (také strukturální analýza nebo procentní rozbor komponent) 

počítá podíl jednotlivých položek na zvoleném základu. Např. u rozvahy uvádí jednotlivé 

položky v procentech v poměru k celkovým aktivům či pasivům. U výkazu zisků a ztrát se 

jako základ většinou používají celkové výnosy. Tato metoda pracuje s účetními výkazy 

v jednotlivých letech od shora dolů, proto se také nazývá vertikální analýza. Výhodou je, 

pokud máme údaje za více než jeden rok, pak můžeme identifikovat trendy a závažné časové 

změny komponent. Nevýhoda procentní analýzy spočívá v tom, že změny konstatuje, ale 

neukazuje jejich příčiny. 

 Analýza poměrových ukazatelů (poměrová analýza) je základním nástrojem finanční 

analýzy. Poměrové ukazatele jsou formou číselného vztahu finančně-účetních informací. Tyto 

ukazatele se počítají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou 

položek). Ukazatele se dělí do dvou hlavních skupin: 

- provozní ukazatele, které vyjadřují výkonnost podniku a celkovou úroveň 

hospodaření podniku s majetkem a 

- finanční ukazatele, které posuzují finanční strukturu, zadluženost a likviditu. 

Dále se tyto ukazatele dělí  nečastěji do 5 skupin podle vlastnosti podniku, kterou 

posuzují. Jedná se o ukazatele: 

- rentability (výnosnosti) 

- aktivity (rychlost a doba obratu prostředků) 

- platební schopnosti (solventnosti a likvidity) 

- finanční stability a zadluženosti 

- ukazatele kapitálového trhu 

 

2.5 Analýza rentability 

 Kislingerová, Hnilica (2005, str. 31): „Ukazatele rentability patří v praxi 

k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, že informují o efektu, jakého bylo 
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dosaženo vloženým kapitálem.“ Rentabilita vyjadřuje míru ziskovosti, schopnost podniku 

dosahovat zisku. Zjišťování výnosnosti  vloženého kapitálu je například součástí rozhodování 

o investicích. Podniky zajímá, jakého efektu dosáhnout, pokud vynaloží prostředky na určitý 

účel. Obecný vzorec ukazatele rentability je: 

zisk / vložený kapitál (2.6) 

Dosazení do tohoto vzorce není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Je 

nutno specifikovat o jaký zisk a kapitál se jedná. Pokud jde o zisk, v anglosaských zemích se 

rozlišují tyto kategorie zisku: 

- EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) – zisk 

před odpisy, zdaněním a úroky. 

- EBIT (Earnings before interest and tax) – zisk před úroky a zdaněním. 

- EBT (Earnings before tax) – zisk před zdaněním 

- EAT (Earnings after tax) – zisk po zdanění. Jedná se o čistý zisk. 

V tuzemsku lze EBIT vyjádřit, pokud ke zdaněnému výsledku hospodaření za účetní 

období přičteme daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti a nákladové úroky. EBT je 

součet zisku po zdanění a daně z příjmů z běžné a mimořádné činnosti. EAT je pak 

hospodářský výsledek z běžné a mimořádné činnosti (po zdanění). 

U vyjádření jmenovatele zlomku (kapitálu) mohou být také různé přístupy. Můžeme 

brát v úvahu celkový kapitál, tedy vlastní i cizí, pak počítáme rentabilitu celkového kapitálu. 

Můžeme také počítat rentabilitu vlastního kapitálu, pokud do jmenovatele zlomku vložíme jen 

vlastní kapitál. 

 

2.5.1 Rentabilita celkového kapitálu 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROI – return on investments), též rentabilita aktiv 

(ROA – return on assets), měří výnosnost celkového kapitálu. Lze vyjádřit vzorcem: 

 
                  zisk před úroky a zdaněním 
ROA =   ---------------------------------------- (2.7) 
                            celková aktiva 
 

Tento ukazatel ukazuje, jakého výnosu bylo dosaženo z celkových aktiv, bez ohledu 

na to, jakými zdroji byla aktiva financována. Finanční struktura podniku zde nehraje roli. 

Hodnotí se výnosnost veškerého vloženého kapitálu, bez ohledu na jeho původ. Jako zisk se 

používá EBIT, protože aktiva zahrnují vlastní i cizí kapitál, a proto je vhodné použít výnos 

pro vlastníky, věřitele i pro stát. 
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2.5.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilitě vlastního kapitálu (ROE – return on equity) je ve finanční analýze 

věnována velká pozornost, protože tento ukazatel vyjadřuje efektivnost reprodukce vloženého 

kapitálu. Zájmem vlastníků je totiž posuzovat efektivnost kapitálu, který investovali. Tento 

ukazatel se počítá jako: 

 
                  zisk po zdanění 
ROE =   ------------------------ (2.8) 
                   vlastní kapitál 
 

Na rozdíl od rentability celkového kapitálu se zde počítá se ziskem po zdanění (EAT) 

a hodnotou vlastního kapitálu. Tento ukazatel může v určitých situacích ztrácet svou 

vypovídací hodnotu. To se může stát, když je podnik ve ztrátě a má záporný vlastní kapitál. 

Dalším případem jsou podniky, které mají vlastní kapitál velice nízký (pak rentabilita nabývá 

velmi vysokých hodnot). 

2.5.3. Rentabilita tržeb 

 Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při určité úrovni výnosů. 

Ukazuje, kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. Rentabilitu tržeb (ROS – 

return on sales) můžeme počítat ve dvou podobách. Tento ukazatel se také nazývá ziskové 

rozpětí nebo zisková marže. 

 
                                                 zisk před úroky a zdaněním 
provozní ziskové rozpětí =   -------------------------------------- (2.9) 
                                                                    tržby 
 
 
                                          zisk po zdanění 
čisté ziskové rozpětí =   ----------------------- (2.10) 
                                                  tržby 
 

Provozní ziskové rozpětí nepočítá s vlivy finančních nákladů, hlavně úroků, které 

nejsou součástí provozních nákladů. 

 

2.5.4. Rentabilita náklad ů 

 Doplňkovým ukazatelem k ziskovému rozpětí je právě rentabilita nákladů (ukazatel 

nákladovosti). Je vhodné zaměřit se na analýzu nákladů, pokud je ziskové rozpětí nízké nebo 



 

15 

má klesající trend. Podnik může snížením nákladů dosáhnout vyšší částky zisku a zlepšit tak 

rentabilitu tržeb. 

 
                                         náklady               zisk před úroky a zdaněním 
Rentabilita nákladů =   ------------- = 1 -  -------------------------------------- (2.11) 
                                           tržby                                    tržby 
 
 Do nákladů se zahrnují nákupní ceny prodaného zboží, případně vlastní náklady 

výroby prodaných výrobků, správní a odbytové náklady. Do tržeb se zahrnují tzv. čisté tržby 

(hrubé tržby – vrácené dodávky, poskytnuté rabaty apod.). 

 

2.5.4. Rentabilita dlouhodob ě investovaného kapitálu 

 Kromě výše uvedených ukazatelů se ještě používá i tento ukazatel. Rentabilita 

dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – return on cupital employed) poměřuje 

výkonnost dlouhodobých zdrojů (vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje). 

 
                            zisk před úroky a zdaněním 
ROCE =   ---------------------------------------------------- (2.12) 
                   dlouhodobé cizí zdroje + vlastní kapitál 
 
 

2.5.4. Rozklad rentability celkového kapitálu 

 Finanční analytik chce zjistit informace o finančním zdraví podniku. Nevystačí si 

ovšem s vyjádřením souhrnného ukazatele rentability. Důležité jsou meziroční změny 

ukazatelů rentability, faktory a vlivy, které je způsobily. Tyto faktory a vlivy zjistíme právě 

rozkladem ukazatelů rentability. Rozklad souhrnných ukazatelů je tedy součástí analýzy 

rentability a nazývá se Du Pont analýza. 

 Rozklad rentability celkového kapitálu je vyjádřen jako funkce rentability tržeb 

a obratu celkových aktiv. 

 
                 zisk před úroky a zdaněním           tržby 
ROA =   ---------------------------------------  ×  ----------- (2.13) 
                                  tržby                                aktiva 
 
Z tohoto rozkladu lze vyčíst, že podnik dosahuje určité rentability celkového kapitálu různými 

kombinacemi ziskovosti rentability tržeb a obratovosti kapitálu. 
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2.5.4. Rozklad rentability vlastního kapitálu 

 Pro rozklad rentability vlastního kapitálu se používá následujícího vzorce. 
 
                 zisk po zdanění          zisk po zdanění          tržby                aktiva 
ROE =   -----------------------  =  ----------------------  ×  ----------  ×  -------------------- (2.14) 
                  vlastní kapitál                   tržby                  aktiva         vlastní kapitál 
 
 Tento ukazatel je ovlivňován třemi ukazateli: čistým ziskovým rozpětím, obratem 

celkových aktiv a tzv. finanční pákou. 

 Finanční páka (aktiva / vlastní kapitál) vyjadřuje zadlužení podniku. Čím vyšší je 

zadlužení podniku, tím vyšší je ukazatel finanční páky. Tento ukazatel je založen na 

předpokladu, že cizí kapitál je dražší než vlastní. Principem finanční páky je zvýšení 

zadluženosti (zapojením cizích zdrojů) a tím zvýšení rentability vlastního kapitálu. Avšak 

neplatí, že čím je větší zadluženost, tím je to pro podnik lepší. Podnik musí najít určitou míru 

optimální zadluženosti. Analýza zadluženosti bude rozebrána později.  

2.6 Analýza aktivity 

 Grünwald a Holečková (2004, str. 47): „Ukazatele aktivity (asset utilization ratios) 

umožňují vyjádřit, kvantifikovat a tedy i analyzovat, jak účinně, intenzivně a rychle podnik 

využívá svůj majetek.“ Tyto ukazatele se vyskytují ve dvou podobách: 

- Rychlost obratu vyjadřuje, kolikrát se určitá položka obrátí (počet obrátek), 

tzn. přemění do jiné položky za určité časové období. U rychlosti obratu aktiv 

tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát hodnota tržeb převyšuje hodnotu aktiv. 

- Doba obratu vyjadřuje, jak dlouho trvá jeden obrat. Výsledkem je časová 

jednotka (např. dny). 

 
                                                                     tržby 
Rychlost obratu aktiv (obrat aktiv) =   ----------- (2.15) 
                                                                    aktiva 
 
                                             365                                       aktiva 
Doba obratu aktiv =   -----------------     respektive    --------------- (2.16) 
                                       obrat aktiv                             tržby/365 
 
 Pokud tedy chceme sledovat obrat, případně dobu obratu celkových aktiv, použijeme 

ve vzorci hodnotu sumy aktiv. Můžeme také sledovat obrat a dobu obratu oběžných aktiv. 

Zde se nejčastěji sledují obraty zásob, pohledávek, finančního majetku a pracovního kapitálu. 

 Obrat zásob (Inventory turnover) se počítá jako poměr tržeb a průměrného stavu 

zásob. Často se také používá způsob, kdy se místo tržeb použijí celkové náklady, protože výše 
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zisku je vzhledem k rychlosti obratu zásob irelevantní. Můžeme také provést detailní rozbor 

jednotlivých druhů zásob (materiál, zboží, hotové výrobky, nedokončená výroba atd.). Např. 

rychlost obratu zásob by se počítala jako poměr materiálových nákladů (spotřeby materiálu) 

a zásoby materiálu. Také můžeme počítat dobu obratu zásob. 

 
                               tržby                    celkové náklady 
Obrat zásob =   -----------    nebo    ------------------------ (2.17) 
                             zásoby                           zásoby 
 
                                             365                               zásoby 
Doba obratu zásob =   -----------------     nebo    --------------- (2.18) 
                                       obrat zásob                     tržby/365 
 
 Obrat pohledávek (Accounts receivable turnover) se počítá jako poměr tržeb 

a průměrného stavu pohledávek. Tento ukazatel vyjadřuje, jak rychle jsou pohledávky 

přeměňovány na peněžní prostředky. Tak jak je tomu u zásob, můžeme počítat i dobu obratu 

pohledávek. Ta udává, za jak dlouho jsou pohledávky splaceny, proto se také někdy nazývá 

inkasní období.  

 
                                           tržby             
Obrat pohledávek =   ---------------- (2.19) 
                                      pohledávky 
 
                                                             365                                 pohledávky 
Doba obratu pohledávek =   -------------------------     nebo    ----------------- (2.20) 
                                                  obrat pohledávek                      tržby/365 
 
 

2.7 Analýza likvidity 

 Podmínkou pro přežití podniku na trhu je zachování trvalé platební schopnosti. Podnik 

musí být vždy schopen dostát svým závazkům. Proto je rozbor likvidity (platební schopnosti) 

součástí finanční analýzy. 

 Likvidita  vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, kterými 

může včas a v plné výši uhradit své krátkodobé závazky. 

 Dalším pojmem, se kterým se lze setkat je likvidnost . Likvidnost je vlastností 

majetku. Vyjadřuje obtížnost majetku přeměnit se na peněžní prostředky. Likvidnost je větší 

u majetku, který lze přeměnit na peněžní prostředky za kratší dobu s menší ztrátou. Např. 

zásoby jsou likvidnější než dlouhodobý hmotný majetek. 
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 Dalším pojmem je solventnost. Ta vyjadřuje bezprostřední platební schopnost 

podniku. Podnik by měl být schopen v určeném termínu, objemu, podobě a na požadovaném 

místě uhradit všechny své závazky. 

 Rozlišují se 3 stupně likvidity podniku: 

- likvidita 1. stupně – peněžní neboli okamžitá likvidita (cash ratio) 

- likvidita 2. stupně – pohotová likvidita (quick ration nebo také acid test) 

- likvidita 3. stupně – běžná likvidita  (current ratio) 

 

Likvidita 1. stupně by měla mít minimální hodnotu 20% (0,2). Tomuto pravidlu se 

v zahraničí říká „one to five rule“, tzn., že podnik by měl mít takové množství pohotových 

peněžních prostředků, aby byl schopen okamžitě uhradit jednu pětinu svých krátkodobých 

závazků. Pohotovými peněžními prostředky jsou myšleny peníze v hotovosti (v pokladně) 

nebo na bankovních účtech. Podle Grünwalda a Holečkové (2004) lze považovat hodnotu 

v intervalu 0,9 – 1,1 za uspokojivou. 

 
                                                        finanční majetek             
Peněžní (okamžitá) likvidita =   ------------------------- (2.21) 
                                                       krátkodobá pasiva 
 
Finančním majetkem se zde rozumí peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech, ceniny 

a krátkodobý finanční majetek. 

 Likvidita 2. stupně testuje inkasní riziko . To spočívá v platební neschopnosti 

podniku, která je způsobena nesplacením pohledávek odběratelů. Pohotová likvidita počítá 

jen s pohotovými peněžními prostředky. Za optimální hodnotu tohoto ukazatele je považován 

interval 1,0 – 1,5. Vyšší hodnota je pak příznivá pro věřitele, ale naopak nepříznivá pro 

vedení podniku. Vysoká hodnota tohoto ukazatele by znamenala, že je ve formě pohotových 

aktiv držena zbytečně velká částka peněžních prostředků, které přinášejí velmi nízké nebo 

dokonce žádné úroky. 

 
                                       krátkodobé pohledávky + finanční majetek 
Pohotová likvidita =   ---------------------------------------------------------- (2.22) 
                                                          krátkodobá pasiva 
 
 Běžná likvidita vyjadřuje, kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna 

krátkodobých dluhů nebo kolikrát je podnik schopen uspokojit všechny své krátkodobé 

věřitele, kdyby proměnil svůj krátkodobý oběžný majetek na peníze. Jako optimální hodnota 

tohoto ukazatele se považuje 2:1. To znamená, že jedna koruna krátkodobých dluhů je kryta 
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dvěmi korunami oběžných aktiv. Tento ukazatel bývá také někdy nazýván „2:1“ a to hlavně 

díky představě, že pokud má tento ukazatel hodnotu aspoň 2:1, pak je podnik úvěruschopný. 

Dnes je tato představa brána s jistou rezervou a doporučuje se posuzovat hodnotu tohoto 

ukazatele podle podmínek daného podniku a odvětví, ve kterém podnik funguje. Přiměřená 

výše tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 1,5 – 2,5. 

 
                                 zásoby + krátkodobé pohledávky + finanční majetek 
Běžná likvidita =   --------------------------------------------------------------------- (2.23) 
                                                            krátkodobá pasiva 

 
nebo 

 
                                                    oběžná aktiva (krátkodobá) 
                                                 ----------------------------------------- (2.24) 
                                                            krátkodobá pasiva                                                                  
 
 Pracovní kapitál je také velmi důležitý pojem pro analýzu likvidity. Pracovním 

kapitálem je část oběžného majetku, která je kryta (financována) dlouhodobými zdroji. 

Pracovní kapitál vypočítáme rozdílem oběžných aktiv a krátkodobých pasiv. Tento ukazatel 

vyjadřuje nepřímo krátkodobou likviditu. 

 

2.8 Analýza finan ční stability a zadluženosti 

 Používání cizích zdrojů ovlivňuje výnosnost kapitálu, ale také riziko. Podnik zajímá 

především výnosnost vloženého kapitálu a riziko, které tím podstupuje. Proto je pro podnik 

důležité, znát informace o své zadluženosti. V praxi u velkých podniků se nestává, že by byla 

podniková aktiva financována jen z vlastních zdrojů nebo naopak jen z cizích zdrojů. Pokud 

by podnik k financování používal pouze vlastní zdroje, znamenalo by to snížení celkové 

rentability vloženého kapitálu. Naopak pokud by podnik používal pouze cizí zdroje, měl by 

problémy s jejich získáváním. Tak či onak, zákony určují určitou minimální výši vlastního 

kapitálu u kapitálových společností. 

 Důležitou problematikou je stanovení optimální finanční struktury  (skladby zdrojů 

financování) podniku. Finanční struktura ovlivňuje existenční problémy podniku, jeho rozvoj 

a prosperitu. 

Podnik využívá ke svému financování cizí zdroje, protože mají relativně nižší cenu, 

než zdroje vlastní. Grünwald a Holečková (2004, str. 92): „Z hlediska investorů je 

nejrizikovější formou poskytnutí akciového kapitálu, tedy nákup kmenových akcií. Za vyšší 
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riziko akcionáři očekávají vyšší procento dividend než je běžný úrok poskytovaný na 

finančním trhu. Na druhé straně z hlediska uživatele (podniku) je akciový kapitál nejméně 

rizikový, protože nemusí být splacen, zároveň je ale nejdražší.“ 

Za optimální finanční strukturu je považována ta, kde je WACC (weighted average 

cost of capital – vážený průměr nákladů kapitálu) minimální. 

Finanční stabilitou je stav, kdy je podnik odolný proti zhroucení svých financí 

v důsledku úbytku cizích zdrojů. Zadlužení podniku vede k finanční labilitě, pokud podnik 

ztratí důvěru věřitelů. Základními předpoklady důvěry věřitelů jsou likvidita a rentabilita. 

Podniku, který je ziskový a nemá problém platit úroky, je banka ochotná poskytnout další 

úvěr v případě finanční tísně. 

Podnik dosahuje finanční stability, pokud má dostatek zdrojů na hrazení svých 

dlouhodobých závazků a bankovních úvěrů, a pokud má dostatek majetku, který lze zpeněžit 

a použít jej na uspokojení věřitelů v případě zániku podniku. K analýze této problematiky 

nám slouží ukazatele finanční stability a zadluženosti. 

Úrokové krytí , též zisková úhrada úroku (interest coverage, times interest earned), je 

ukazatel, který porovnává provozní výsledek hospodaření před odečtením daně a úroků 

s celkovým ročním úrokovým zatížením. Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát celkový efekt 

reprodukce převyšuje úrokové platby. Podle Grünwald a Holečkové (2004) se průměrná 

hodnota tohoto ukazatele pohybuje okolo 8 v amerických průmyslových podnicích. U nás se 

doporučuje minimální hodnota 6. 

 
                               zisk před úroky a zdaněním 
úrokové krytí =   --------------------------------------- (2.25) 
                                                 úroky 
 
 Dalším je ukazatel krytí dluh ů. To poměřuje zisk po zdanění a odpisy s dluhy (dluhy 

zahrnují úročené cizí zdroje), které zde nahrazují splátky. 

 
                           zisk po zdanění + odpisy 
krytí dluh ů =   ---------------------------------- (2.26) 
                                           dluhy 
 
Převrácenou hodnotou ukazatele krytí dluhů je doba splácení dluhů. Výsledkem tohoto 

ukazatele je časový údaj, který vyjadřuje, kolik let by se dluhy splácely. 

 
                                                         dluhy 
doba splácení dluhů =   ---------------------------------- (2.27) 
                                         zisk po zdanění + odpisy 
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 Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) je základním ukazatelem zadluženosti. 

Poměřuje celkové závazky k celkovým aktivům. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší je 

zadluženost podniku a tím vyšší je i riziko. Pro výši rizika nejsou stanoveny žádné meze. 

Vždy je nutno poměřovat riziko s výnosností vloženého kapitálu. 

 
                                                       celkové dluhy 
ukazatel věřitelského rizika =   --------------------- (2.28) 
                                                       celková aktiva 
 
 Doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika je equity ratio (ukazatel 

poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům). Součet equity ratio a debt ratio se rovná 1 

(100%). Tento ukazatel má velmi široké využití mnoha skupinami uživatelů účetních výkazů. 

Převrácenou hodnotou tohoto ukazatele je finanční páka. 

 
                            vlastní kapitál 
equity ratio =   --------------------- (2.29) 
                            celková aktiva 
 
 Další významný ukazatel zadluženosti se nazývá ukazatel poměru celkových 

závazků k vlastnímu kapitálu (debt-equity ratio). Navazuje na předchozí dva ukazatele tím, 

že poměřuje jejich čitatele. Tento ukazatel pouze doplňuje předchozí dva a sám o sobě nemá 

velkou vypovídací schopnost. Můžeme se setkat i s převrácenou hodnotou tohoto ukazatele, 

která se nazývá míra finanční samostatnosti. 

 
                                    celkové závazky 
debt-equity ratio =   ----------------------- (2.30) 
                                      vlastní kapitál 
 
 

2.9 Predikce finan ční tísn ě 

Předvídání finanční tísně bylo a je v zájmu mnoha podniků. Mít možnost předpovědět, 

že se podnik dostane do finanční tísně, by ocenili zejména investoři, věřitelé, zaměstnanci 

i jiné subjekty, které nějakým způsobem přicházejí s podnikem do styku. Finanční tíseň 

(financial distress) je případ opačný finančnímu zdraví (financial health). Grünwald 

a Holečková (2004, str. 107): „Finanční tíseň je finanční stav podniku, kdy podnik vykazuje 

vážné platební potíže, jež nemohou být vyřešeny jinak než radikální změnou jeho činnosti 

nebo struktury.“ Mezi nejčastěji používané ukazatele při předpovídání finanční tísně podniku 

patří Altmanův index důvěryhodnosti, Kralickův rychlý test a IN index. 
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2.9.1. Altman ův index d ůvěryhodnosti 

Prof. Edward Altman na základě statistické analýzy souboru firem vytipoval několik 

ukazatelů, pomocí nichž bylo možné statisticky předpovědět finanční krach společnosti. Tato 

statistická metoda se nazývá diskriminační analýza a spočívala v odlišení bankrotujících firem 

od firem, u kterých je jen minimální pravděpodobnost bankrotu. Na základě diskriminační 

analýzy vznikl Altmanův model. Jedná se o rovnici, která je složena z pěti poměrových 

ukazatelů. 

Altmanův model pro společnosti, které patří mezi firmy veřejně obchodované na 

burze, má tento tvar: 

Z = 1,2 × X1 + 1,4 × X2 + 3,3 × X3 + 0,6 × X4 + 1 × X5 (2.31) 

 

X1 = (krátkodobá aktiva – krátkodobá pasiva) / aktiva 

X2 = nerozdělený zisk / aktiva 

X3 = (zisk před zdaněním + úroky) / aktiva 

X4 = vlastní kapitál / nominální hodnota dluhů 

X5 = tržby / aktiva 

 

 Podle výsledku pak lze určit, v jaké situaci se firma nalézá, zda je její finanční situace 

v pořádku, nalézá se v tzv. šedé zóně nebo je ohrožena bankrotem. Růčková (2008, str. 73): 

„Je-li hodnota vypočítaného indexu vyšší než 2,99, jedná se o firmu, jejíž finanční situace je 

uspokojivá. Jsou-li výsledky v rozmezí 1,81 – 2,98, hovoříme o šedé zóně, což znamená, že 

firmu nelze jednoznačně označit za úspěšnou, ale stejně tak ji nemůžeme hodnotit jako firmu 

s problémy. Hodnoty pod 1,81 signalizují poměrně výrazné finanční problémy a tedy 

i možnost bankrotu.“ 

 

 Pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze má Altmanův 

model následující tvar: 

Z = 0,717 × X1 + 0,847 × X2 + 3,107 × X3 + 0,42 × X4 + 0,998 × X5 (2.32) 

 

V této rovnici jsou X1, X2, X3 a X5 stejné poměrové ukazatele jako v Altmanově 

modelu pro společnosti veřejně obchodovatelné na burze. Ukazatel X4 vypočítáme jako 

vlastní kapitál / cizí zdroje. 
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Pokud se hodnota výsledku pohybuje nad 2,9, jedná se o pásmo prosperity a tedy 

o dobrý výsledek. V případě, že se výsledná hodnota pohybuje v rozmezí 1,2 – 2,9, jedná se 

o pásmo šedé zóny. Do pásma bankrotu se řadí společnosti, u kterých je výsledná hodnota 

Altmanova indexu nižší než 1,2. 

 

2.9.2. IN indexy 

IN indexy jsou výsledkem práce Inky a Ivana Neumaierových, kteří analyzovali 

významné bankrotní indikátory. Index IN95, jehož název napovídá, ve kterém roce vznikl, je 

sestaven z ukazatelů, jež považuje většina modelů za nejvýznamnější. Index IN95 je určen 

pro věřitele a je konstruován pro ČR. Má následující tvar: 

 
                          A                    EBIT                 EBIT                  T         
IN95 = 0,22 × ------ + 0,11 × --------- + 8,33 × -------- + 0,52 × ----- + 
                         CZ                     Ú                         A                     A                  
                                  OA                           ZPL 
            + 0,10 × ----------------  - 16,80 × -------- (2.33) 
                            KZ + KBÚ                       T 
 
kde:  

A = aktiva 

CZ = cizí zdroje 

EBIT = zisk před úroky a zdaněním 

Ú = úroky 

T = tržby 

OA = oběžná aktiva 

KZ = krátkodobé závazky 

KBÚ = krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

ZPL = závazky po lhůtě splatnosti 

 

Konstrukce vah tohoto indexu umožňuje zohlednit specifika jednotlivých odvětví. 

Různá odvětví mají různé váhy, které vycházejí z klasifikace OKEČ (odvětvová klasifikace 

ekonomických činností – viz. příloha č. 9). Společnosti, kterým vyjde hodnota indexu IN95 

větší než 2, nemají problém platit své závazky. Do tzv. šedé zóny řadíme společnosti, u 

kterých se hodnota tohoto indexu pohybuje v rozmezí 1 – 2. U těchto společností se mohou 

vyskytnout problémy s placením svých závazků a lze je nazvat rizikovými. Pokud vyjde 
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hodnota indexu menší než 1, pak společnost už problémy má. Tato společnost není schopná 

plnit své závazky. 

Index IN95 vykázal velice dobrou vypovídací schopnost při odhadovaní finanční tísně. 

Jeho úspěšnost je větší než 70% a byl ověřen u tisíců českých firem. 

Index IN99, který byl sestaven hlavně pro vlastníky, má následující tvar: 

 
                              A                      EBIT                     T                         OA 
IN99 = - 0,017 × ------ + 4,573 × --------- + 0,481 × ----- + 0,015 × --------------- (2.34) 
                             CZ                        A                        A                    KZ + KBÚ 
  
 Pohybuje-li se hodnota vypočítaného indexu IN99 nad 2,07, pak daná společnost 

dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku. Pokud je hodnota indexu nižší než 0,684, pak 

společnost dosahuje záporné hodnoty ekonomického zisku. Šedá zóna je zde poměrně široká, 

v této zóně je situace společnosti nejednoznačná. Pokud se hodnota indexu dostane do šedé 

zóny, signalizuje to určité problémy. Neumaierová a Neumaier (2002, str. 98): „Při ověřování 

indexu se ukázala tři pásma: dosahuje-li firma IN 1,420 až 2,07, není na tom špatně; při 

hodnotách 1,089 až 1,420 je situace nerozhodná, firma má své přednosti, ale i výraznější 

problémy; a v pásmu hodnot 0,684 až 1,089 již převažují problémy.“ 

 Posledním je index IN01. Je spojením dvou předchozích indexů, má takovýto tvar: 

 

                          A                    EBIT                 EBIT                   T                  
IN01 = 0,13 × -----  + 0,04 × --------- + 3,92 × --------  + 0,21 × -----  + 
                         CZ                      Ú                        A                      A 
                                 OA 
            + 0,09 × --------------- (2.35) 
                           KZ + KBÚ 
 Společnost, jejíž index IN01 dosahuje hodnoty vyšší než 1,77, s pravděpodobností 

67% tvoří hodnotu. Naopak, pokud se hodnota tohoto indexu pohybuje pod hranicí 0,75, 

signalizuje to obtíže a riziko bankrotu s pravděpodobností 86%. 

 

2.9.3. Kralick ův rychlý test 

Kralickův rychlý test spočívá v tom, že se vypočítají hodnoty čtyř vybraných 

ukazatelů a podle těchto hodnot se přidělí společnosti body. Do čtyř ukazatelů, které 

P.  ralicek vybral, patří kvóta vlastního kapitálu, doba splácení dluhu z cash flow, rentabilita 

tržeb a rentabilita aktiv. 

1. Kvótu vlastního kapitálu vypočítáme jako podíl vlastního kapitálu na celkové 

bilanční sumě (aktivech). 
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                                                         vlastní kapitál 
Kvóta vlastního kapitálu =   --------------------- (2.36) 

                                                          aktiva 
 

2. Doba splácení dluhu z cash flow vyjadřuje, za jak dlouho je podnik schopen splatit 

všechny své dluhy, pokud by každý rok měl stejné cash flow jako v daném roce. 

Vypočítá se jako podíl celkových závazků a cash flow. Cash flow se zde spočítá tímto 

vzorcem: Cash flow = EAT + odpisy + změna stavu rezerv 

 
                                                                     krátkodobé + dlouhodobé závazky 

Doba splácení dluhu z cash flow =   ---------------------------------------------- (2.37) 
                                                                                       cash flow 
 

3. Dalším ukazatelem je rentabilita tržeb , nazývaná také cash flow v tržbách. Pro tyto 

účely se zde nepoužívá zisk, ale cash flow, které vypočítáme stejným způsobem, jako 

v předchozím případě. 

 
                                            cash flow 

Rentabilita tržeb =   -------------- (2.38) 
                                             tržby 

 
4. Posledním ukazatelem je rentabilita aktiv (ROA) . 

 
                            EBIT 

ROA =   --------- (2.39) 
                            aktiva 
 

 Po vypočítání hodnot výše uvedených ukazatelů následuje přidělení bodů podle 

následující tabulky (Kislingerová, Hnilica (2005, str. 77), Tab. 7 – 1 Kralickův test – stupnice 

hodnocení ukazatelů). 

 

Tab. 2.1. Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 
Ukazatel 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let >12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10% > 8 % > 5% > 0% negativní 

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 
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3. Charakteristika organizace 

3.1. Základní informace 

Obchodní firma:  PF PLASTY CZ, s. r. o. 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezením 

Datum zápisu:   3. dubna 1995 

Sídlo:    Chuchelná, Masarykova 144, 

PSČ 747 24 

Identifikační číslo:  62362208 

Základní kapitál:  100 000 Kč 

 

3.2. Společníci a jednatelé 

Jediným společníkem a také jednatelem je pan Ing. Rudolf Bochenek, r. č. 490216/172, 

Ostrava – Koblov, Antošovická 260/248, PSČ 711 00. Pan Ing. Rudolf Bochenek vložil do 

společnosti 100 000,- Kč. Jeho funkce jednatele vznikla ke dni založení společnosti, tedy 

3. dubna 1995. 

 

3.3. Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti PF Plasty, s. r. o. je výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V obchodním rejstříku má společnost 

pod předmětem podnikání také zámečnictví, nástrojařství a také opravy ostatních dopravních 

prostředků a pracovních strojů. 

Tato společnost má více než padesátiletou tradici ve výrobě  vstřikovacích forem 

a výlisků z termoplastů. Ty mají využití například u automobilového, farmaceutického 

a elektrotechnického průmyslu, dále v zahradní technice, bílé technice a elektronice. 

 

3.4. Historie spole čnosti 

Historie této společnosti sahá až do roku 1860, kdy fungovala jako továrna na 

zpracování lnu. Za druhé světové války byla výroba přeměněna na válečný program. Po válce, 

v roce 1948 se v továrně vyráběly elektrotechnické spojovací materiály z termosetů. O tři 
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roky později vznikla lisovna technických plastů. V 80. letech začala společnost spolupracovat 

se společnosti Autopal Nový Jičín, jednalo se o výrobu forem a výlisků pro světelnou 

techniku. V roce 1995 došlo k transformaci na Plasty a formy, a. s. Svůj nynější název 

společnost získala až v roce 2002, kdy ji převzal nový vlastník. V letech 2003 – 2007 se 

začala rozvíjet spolupráce s mnoha dalšími podniky. Mezi společnosti, se kterými byla 

zahájena nebo rozšířena spolupráce, patří např. Viadrus, s.r.o., Mora-Top, s.r.o., Ostroj 

Opava, Komas Komárov, Briggs and Stratton corporation atd. 

 

3.5. Reference 

Společnost PF Plasty, s.r.o. nasbírala za svou dobu spoustu referencí. Mezi její 

zákazníky patří hlavně české podniky, ale také několik zahraničních společností. 

Mnoho referencí má společnost v automobilovém průmyslu. Jedná se např. o Daewoo 

Avia Praha, Bühler Motor Hradec Králové, Autopal Nový Jičín, Brano Hradec nad Moravicí 

atd. Patří sem také zahraniční společnosti Visteon a ITT Industries. 

Společnost má reference i v elektrotechnickém průmyslu (Narex Česká Lípa, Siemens 

Frenštát pod Radhoštěm), farmaceutickém průmyslu (Ivax Pharmaceuticals Opava) nebo 

v oboru vzduchotechniky (německá společnost Hydac Filtertechnik Sulzbach/Saar). Další 

reference se týkají např. zahradní techniky (Gardena Ulm/Heuchlingen), topenářské techniky 

(Viadrus Bohumín) a plynáren a vodáren (Severomoravská plynárenská Ostrava). 
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4. Praktická část 

 V této části bakalářské práce mě čeká zhodnocení výkonnosti společnosti PF Plasty 

CZ, s.r.o. Při analyzování výkonnosti této společnosti budu postupovat podle teoretické části. 

K provedení finanční analýzy použiji rozvahy a výkazy zisku a ztráty za roky 2006, 2007 

a 2008. Tato vstupní data pochází z účetních závěrek, které jsou veřejně dostupné. Jedná se 

tedy o externí finanční analýzu. Nejdříve provedu analýzu absolutních ukazatelů, která 

zahrnuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pokračovat budu 

analýzou poměrových ukazatelů, která se skládá z analýzy rentability, aktivity, likvidity 

finanční stability a zadluženosti. Nakonec se budu zabývat modely predikce finanční tísně. 

 

4.1. Analýza absolutních ukazatel ů 

4.1.1. Horizontální analýza rozvahy 

Při horizontální analýze rozvahy se budu nejdříve zabývat aktivy. Zhodnotím trend, 

jakým se aktiva a jednotlivé položky vyvíjí. Zaměřím se hlavně na položky, které výrazně 

ovlivnily vývoj celkových aktiv, a u kterých došlo v průběhu let 2006 – 2008 k podstatným 

změnám. Bude sledována jak změna relativní, tak i změna absolutní, protože ne vždy je 

rozumné a směrodatné hodnotit pouze relativní změnu v procentech. 

 

Tab. 4.1. Aktiva – zkrácená rozvaha pro horizontální analýzu 

Relativní změna Absolutní změna 
(v %) (v tis. Kč) PF Plasty, s. r. o. 

2007/2006 2008/2007 2007-2006 2008-2007 
  AKTIVA CELKEM 24,90% 27,07% 19398 26341 
B. Dlouhodobý majetek 137,30%  47,63% 10458 8610 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4,43% -13,85% 248 -810 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 506,20% 77,04% 10210 9420 
C. Oběžná aktiva 13,06%  22,55% 9076 17718 
C.I. Zásoby 23,08% 56,53% 6769 20404 
C.III. Krátkodobé pohledávky 10,06% -18,26% 2898 -5791 
C.IV. Finanční majetek -5,20% 28,80% -591 3105 
D.I. Časové rozlišení -17,64%  2,05% -136 13 
 

 Jak můžeme vidět ve výše uvedené tabulce, celková aktiva vzrostla v roce 2007 oproti 

předchozímu roku o 24,90%, což v absolutním vyjádření znamená 19 398 tis. Kč. V roce 

2008 pak celková aktiva opět vzrostla o 27,07%. V rozmezí let 2006 – 2008 mají tedy aktiva 



 

29 

rostoucí trend, který v roce 2008 dokonce ještě trochu zrychlil. Tento vývoj aktiv je 

zapříčiněn vývojem dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a časového rozlišení. 

Dlouhodobý majetek má v průběhu sledovaných let také rostoucí trend, který 

zpomaluje. V roce 2007 vzrostla suma dlouhodobého majetku o 137,30%, tedy o 10 458 tis. 

Kč. V roce 2008 se tento růst poměrně výrazně zpomalil a celková suma vzrostla o 47,63%. 

Vývoj dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNM) ovlivnily hlavně položky software 

a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Hodnota software v roce 2007 vzrostla o 5 

671 tis. Kč a v roce 2008 klesla o 810 tis. Kč. Oproti tomu položka nedokončeného DNM 

klesla nejdříve o 5 423 tis. Kč a v roce 2008 se nezměnila. 

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM) zaznamenal v roce 2007 podstatný 

nárůst o 10 210 tis. Kč. O rok později pak jeho hodnota opět vzrostla o 9 420 tis. Kč. Na 

tomto vývoji se podepsaly hlavně položky stavby, samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí a položka oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Hodnota účtu stavby během 

sledovaného období klesala nejdříve o 6 493 tis. Kč a v roce 2008 o 7 247 tis. Kč. Navzdory 

tomu suma účtu samostatné movité věci a soubory movitých věcí v roce 2007 vzrostla o 5 200 

tis. Kč a o rok později o 4 611 tis. Kč. Velký význam zde má i položka oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku. Nutno upozornit, že relativní změna vycházela během sledovaného 

období záporná (díky tomu, že tento účet má záporný zůstatek), ale absolutní hodnota se 

v roce 2007 i 2008 zvýšila o 12 223 tis. Kč. 

Oběžná aktiva vzrostla v roce 2007 o 13,06%, tedy 9 076 tis. Kč a v roce 2008 

o 22,55%, což je 17 718 tis. Kč. Vývoj zásob byl zde hlavně ovlivněn nedokončenou výrobou 

a polotovary. Hodnota tohoto účtu vzrostla nejprve o 6 108 tis. Kč a poté v roce 2008 

o 12 399 tis. Kč. Na vývoj zásob měl také vliv účet výrobky, jehož suma vzrostla v roce 2007 

o 1 533 tis. Kč a v roce 2008 o 5 050 tis. Kč. Vývoj oběžných aktiv byl také výrazně ovlivněn 

krátkodobými pohledávkami. Ty vzrostly nejprve o 2 898 tis. Kč, ale v roce 2008 

zaznamenaly pokles o 18,26%, což je 5 791 tis. Kč. Svou roli zde sehrála i položka finančního 

majetku, která v roce 2007 poklesla o 591 tis. Kč, ale naopak v roce 2008 vzrostla o 3 105 tis. 

Kč, na čemž se podepsaly hlavně peníze na bankovních účtech. Co se týče pohledávek 

a finančního majetku, tak v roce 2007 došlo k růstu pohledávek a poklesu finančního majetku, 

což může negativně ovlivnit likviditu společnosti. Naštěstí v roce 2008 došlo k výraznému 

růstu finančního majetku a zároveň poklesu pohledávek, což likviditu společnosti ovlivní 

pozitivně. Na druhou stranu, pokud by tento trend pokračoval, lze přemýšlet o nevyužití 

peněžních prostředků. 

Časové rozlišení mělo jenvelmi malý vliv na sumu celkových aktiv. 
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 Obr. 4.1: Aktiva – graf vývoje 
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 Na obrázku 4.1. je možné vidět, že hodnoty celkových aktiv a jejich dílčích položek 

mají rostoucí trend. Tento trend u celkových a oběžných aktiv v roce 2008 zrychluje. 

U oběžného majetku je tomu naopak, kdy se růstový trend mírně zpomaluje. 

 Po horizontální analýze aktiv přicházejí na řadu pasiva. Postupovat budu obdobně, 

jako tomu bylo u aktiv. Nejdříve budu analyzovat, které položky se nejvíce podepsaly na 

celkovém vývoji pasiv a poté zhodnotím celkový trend pasiv a jejich dílčích položek. 

 

Tab. 4.2: Pasiva – zkrácená rozvaha pro horizontální analýzu 

Relativní změna Absolutní změna 
(v %) (v tis. Kč) PF Plasty, s. r. o. 

2007/2006 2008/2007 2007-2006 2008-2007 
  PASIVA CELKEM 24,90% 27,07% 19398 26341 
A. Vlastní kapitál 21,91%  8,61% 6336 3035 
A.I. Základní kapitál 0,00% 0,00% 0 0 
A.II. Kapitálové fondy     0 0 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

0,00% 0,00% 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 51,47% 21,99% 9791 6336 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

-35,29% -52,10% -3455 -3301 

B. Cizí zdroje 26,90%  37,54% 13140 23276 
B.I. Rezervy 352,84% 94,82% 6016 7321 
B.II. Dlouhodobé závazky -7,30% 15,36% -330 644 
B.III. Krátkodobé závazky 6,89% 49,67% 2083 16048 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 43,29% -4,15% 5371 -737 

C.I. Časové rozlišení -64,46%  69,77% -78 30 
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Podle základního účetního pravidla, které říká, že suma aktiv se musí rovnat sumě 

pasiv, je jasné, že vývoj celkových pasiv je úplně stejný jako vývoj aktiv.  

Suma vlastního kapitálu během let rostla. V roce 2007 vzrostla o 21,91%, což 

v absolutním vyjádření znamená částku 6 336 tis. Kč. V dalším roce se růst zpomalil 

a celková suma vlastního kapitálu vzrostla o 8,61%. Na vývoji této položky se podepsaly 

hlavně položky výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního 

období. Výsledek hospodaření minulých let měl rostoucí trend, který ale v roce 2008 

zpomalil. Nejdříve vzrostl o 9 791 tis. Kč a poté o 6 336 tis. Kč. Bohužel výsledek 

hospodaření běžného účetního období má klesající trend, který v roce 2008 dokonce zrychlil. 

Z roku 2006 na rok 2007 klesl o 35,29% (3 455 tis. Kč) a o rok později klesl o dalších 3 301 

tis. Kč. Tento vývoj může být alarmující, protože pokud klesající trend vykazovaného zisku 

bude pokračovat, tak společnost začne v nejbližších letech vykazovat ztrátu. To by v krátkém 

období nebyl příliš velký problém, ale z hlediska dlouhodobého tento vývoj nesmí 

pokračovat. 

Pokud se podíváme na cizí zdroje, zjistíme, že jejich hodnota má rostoucí trend. 

V roce 2007 se částka cizích zdrojů zvýšila o 13 140 tis. Kč (26,90% oproti roku 2006) 

a o rok později vzrostla dokonce o 23 276 tis. Kč (37,54% oproti roku 2007). Podívejme se 

tedy, co se během sledovaného období událo, a které položky měly na vývoj cizích zdrojů 

největší vliv. Nezanedbatelný vliv měly rezervy, které v roce 2007 vzrostly o 6 016 tis. Kč 

a v roce 2008 o dalších 7 321 tis. Kč. Bylo dobře, že dlouhodobé závazky v roce 2007 klesly 

o 7,30%, což je 330 tis. Kč. Naopak v roce 2008 zaznamenaly růst o 644 tis. Kč. Poněkud 

větší vliv měly krátkodobé závazky, které v roce 2007 vzrostly o 2 083 tis. Kč a v roce 2008 

došlo k podstatnému nárůstu o 16 048 tis. Kč. Nárůst v roce 2008 právě nejvíce ovlivnil 

celkovou sumu cizích zdrojů. Tuto situaci u krátkodobých závazků ovlivnil nejvíce fakt, že 

podnik v roce 2008 přijal krátkodobé zálohy v hodnotě 15 635 tis. Kč, což je markantní nárůst 

oproti roku 2007 (1334,04%). Svou roli zde sehrály také bankovní úvěry a výpomoci. V roce 

2007 jejich hodnota vzrostla o 5 371 tis. Kč. Naopak v roce 2008 hodnota klesla, ale jen 

o 4,15%, což je 737 tis. Kč. 

Vliv časového rozlišení na celkovou sumu cizích zdrojů byl podobně jako u aktiv 

zanedbatelný a nepodstatný. 
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 Obr. 4.2: Pasiva – graf vývoje 
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 V grafu vidíme, že společnost ve sledovaném období využívala čím dál, tím více cizí 

zdroje. Trend pasiv je rostoucí a pochopitelně stejný jako u aktiv. Rostoucí trend se týká také 

cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Avšak můžeme si všimnout, že u cizích zdrojů je rostoucí 

trend rychlejší. To znamená, že společnost se čím dál, tím rychleji zadlužuje a financuje svá 

aktiva pomocí cizích zdrojů. Nutno poznamenat, že se zde zvyšuje riziko spojené se 

zadlužeností podniku. 

4.1.2. Vertikální analýza rozvahy 

Při vertikální analýze budu poměřovat, jak se jednotlivé položky aktiv a pasiv podílí 

na celkové sumě aktiv (pasiv). Nejdříve se budu věnovat aktivům, poté pasivům. 

Tab. 4.3: Aktiva – zkrácená rozvaha pro vertikální analýzu 

Podíl na celkových aktivech / pasivech 
PF Plasty, s. r. o. 

2006 2007 2008 
  AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 
B. Dlouhodobý majetek 9,78% 18,58% 21,58% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7,19% 6,01% 4,07% 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2,59% 12,57% 17,51% 
C. Oběžná aktiva 89,23% 80,77% 77,89% 
C.I. Zásoby 37,65% 37,10% 45,70% 
C.III. Krátkodobé pohledávky 36,99% 32,59% 20,96% 
C.IV. Finanční majetek 14,60% 11,08% 11,23% 
D.I. Časové rozlišení 0,99% 0,65% 0,52% 
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Při zkoumání čísel ve výše uvedené tabulce zjistíme, že dlouhodobý majetek se na 

celkové sumě aktiv podílí podstatně méně než oběžná aktiva. Trend sumy dlouhodobého 

majetku je rostoucí, ale zpomaluje. V roce 2006 se dlouhodobý majetek podílel na celkových 

aktivech 9,78%, v roce 2007 už 18,58% a v roce 2008 21,58%. Můžeme sledovat, že 

dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek mají opačný vývoj. Zatím co podíl DNM na 

aktivech klesá, suma DHM na aktivech s časem roste. Za sledované období 2006 - 2008 se 

podíl DNM snížil asi o 3 procentní body. Naopak podíl DHM za sledované období vzrostl asi 

o 15 procentních bodů. Nárůst byl zaznamenán hlavně v roce 2007, kde činil asi 10 

procentních bodů. 

 Podíl oběžného majetku na celkových aktivech je mnohem podstatnější než podíl 

DM, ale jeho trend je klesající. V roce 2006 se podílela oběžná aktiva na bilanční sumě 

89,23%, v roce 2007 to bylo 80,77% a o rok později 77,89%. Podíl oběžného majetku na 

aktivech tedy za sledované období klesl asi o 12 procentních bodů. Na oběžný majetek měl 

největší vliv materiál, nedokončená výroba a polotovary a výrobky. Podíl materiálu na 

aktivech s časem klesá, v roce 2006 byl tento podíl 16,66% a v roce 2008 byl asi o 4 

procentní body menší. Podíl nedokončené výroby a polotovarů má naopak rostoucí trend. 

V roce 2006 to bylo 6,37%, v roce 2007 o pět procentních bodů vyšší a v roce 2008 tento 

podíl vzrostl o dalších 7 procentních bodů. Účet výrobky má lehce kolísavý trend, ale během 

sledovaného období se podíl výrobků na aktivech pohyboval okolo 14%. Podíl krátkodobých 

pohledávek, které tvoří hlavně pohledávky z obchodních vztahů, má klesající trend. V roce 

2006 byl tento podíl 36,99% a do konce roku 2008 klesl o 16 procentních bodů. Účet finanční 

majetek, který je tvořen penězi a z největší části účty v bankách měl kolísavý trend podílu na 

aktivech, který klesl hlavně v roce 2007 z 14,60% asi o 3 procentní body a v roce 2008 se jen 

mírně zvýšil o 0,15 procentních bodů. 

 Časové rozlišení, které je tvořeno hlavně náklady příštích období má na celkových 

aktivech jen velmi zanedbatelný podíl, který v žádném roce nedosáhl ani 1%. 
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 Obr. 4.3: Graf struktury aktiv 
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 Na tomto grafu můžeme pozorovat, že zatímco se podíl oběžného majetku na aktivech 

s časem snižuje, podíl dlouhodobého majetku má rostoucí trend. 

 

Tab. 4.4: Pasiva – zkrácená rozvaha pro vertikální analýzu 

Podíl na celkových aktivech / pasivech 
PF Plasty, s. r. o. 

2006 2007 2008 
  PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 
A. Vlastní kapitál 37,13% 36,24% 30,97% 
A.I. Základní kapitál 0,13% 0,10% 0,08% 
A.II. Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

0,01% 0,01% 0,01% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 24,42% 29,61% 28,43% 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

12,57% 6,51% 2,45% 

B. Cizí zdroje 62,72% 63,72% 68,97% 
B.I. Rezervy 2,19% 7,94% 12,17% 
B.II. Dlouhodobé závazky 5,80% 4,31% 3,91% 
B.III. Krátkodobé závazky 38,80% 33,20% 39,11% 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 15,93% 18,27% 13,78% 
C.I. Časové rozlišení 0,16% 0,04% 0,06% 

 

Na sumě pasiv se vlastní kapitál v roce 2006 podílel 37,13%. Trend tohoto podílu je 

ale klesající, proto v roce 2007 došlo k poklesu asi o jeden procentní bod. V roce 2008 už byl 

tento pokles významnější a podíl vlastního kapitálu na pasivech klesl až na 30,97%. Jak už 

jsem předeslal v horizontální analýze, tuto položku tvoří hlavně výsledek hospodaření 

minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Podíl výsledku hospodaření 
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minulých let má kolísavý trend. Z roku 2006 na rok 2007 vzrostl z 24,42% na 29,61%. O rok 

později došlo k poklesu asi o jeden procentní bod. Podíl výsledku hospodaření běžného 

účetního období s časem klesá. V roce 2006 byl tento podíl 12,57%, v roce 2007 poklesl o 6 

procentních bodů a o rok později klesl až na 2,45%. 

 Při pohledu do výše uvedené tabulky zjistíme, že společnost financuje svá aktiva 

z větší části z cizích zdrojů. Podíl cizích zdrojů na bilanční sumě má rostoucí trend, který 

zrychluje. V roce 2006 financovala společnost svá aktiva z 62,72%. V roce 2007 vzrostl podíl 

cizích zdrojů o jeden procentní bod a v roce 2008 vystoupal podíl až na 68,97%. 

Nejvýznamnější položkou u cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky, jejichž trend podílu na 

bilanční sumě je kolísavý. V roce 2006 tvořili krátkodobé závazky 38,80% pasiv, v roce 2007 

to bylo o 5 procentních bodů méně a další rok vystoupal podíl na 39,11%. Druhou 

nejvýznamnější položkou jsou bankovní úvěry a výpomoci. V prvním sledovaném roce se 

podílely na pasivech 15,93%. V roce 2007 došlo k růstu na 18,27%, což ovlivnily hlavně 

dlouhodobé bankovní úvěry. V posledním sledovaném roce klesl tento podíl na 13,78%. 

Podobně jako u aktiv je i u pasiv podíl časového rozlišení na pasivech zanedbatelný, 

ale dosahuje ještě nižších hodnot. 

 

 Obr. 4.4: Graf struktury pasiv 
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 V tomto grafu vidíme, že společnost s postupem času využívá k financování svých 

aktiv čím dál více cizí zdroje. Podíl vlastního kapitálu na aktivech s časem klesá. 
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4.1.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Během horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty se zaměřím na  vývoj 

nejdůležitějších položek v čase. Sledovat budu položky, které měly nejdůležitější vliv na 

výsledek hospodaření. Stejně jako u horizontální analýzy rozvahy budu i zde sledovat 

relativní i absolutní změnu.  

 

Tab. 4.5: Zkrácený výkaz zisku a ztráty pro horizontální analýzu 

Relativní změna Absolutní změna 
(v %) (v tis. Kč) PF Plasty, s. r. o. 

2007/2006 2008/2007 2007-2006 2008-2007 
II. Výkony 17,82% -5,88% 37305 -14502 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 13,22% -10,71% 27860 -25566 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -495,58% 132,05% 9530 10045 
3. Aktivace -19,02% 281,49% -85 1019 

B. Výkonová spot řeba 25,05% -8,45% 28343 -11961 
1. Spotřeba materiálu a energie 20,85% -14,69% 19637 -16726 
2. Služby 45,99% 17,24% 8706 4765 
+ Přidaná hodnota 9,23% -2,37% 8886 -2487 

C. Osobní náklady 6,03% -1,39% 4977 -1218 
1. Mzdové náklady 5,53% -1,75% 3307 -1104 

3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

4,99% 2,40% 1042 526 

4. Sociální náklady 33,84% -25,76% 628 -640 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

12,65% 7,05% 1983 1244 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 5,80% 15,57% 220 625 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu -26,07% 113,07% -483 1549 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 

-797,67% 4,75% 7195 299 

* Provozní výsledek hospoda ření -30,29% -31,37% -3749 -2707 
N. Nákladové úroky 98,30% 32,68% 405 267 
* Finan ční výsledek hospoda ření 948,96% 53,92% -911 -543 

** Výsledek hospoda ření za běžnou činnost -35,28% -52,10% -3454 -3301 

* Mimo řádný výsledek hospoda ření -100,00%   -1 0 

*** Výsledek hospoda ření za účetní období 
(+/-) -35,29% -52,10% -3455 -3301 

 

 V tabulce vidíme, že trend výkonů je kolísavý. V roce 2007 vzrostly o 17,82%, což je 

37 305 tis. Kč. V roce 2008 došlo k poklesu o 14 502 tis. Kč. Nejpodstatnější vliv na výkony 

měly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Ty nejvíce ovlivnily růst výkonů v roce 2007 

a to částkou 27 860 tis. Kč. Pokles výkonů v roce 2008 byl také nejvíce ovlivněn poklesem 
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tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, které v tomto roce klesly o 25 566 tis. Kč. Tento 

pokles byl v témže roce zmírněn růstem na účtu změna stavu zásob vlastní činnosti a to 

o 10 045 tis. Kč. 

 Výkonová spotřeba zaznamenala v roce 2007 nárůst o 25,05%, což je 28 343 tis. Kč. 

Trend výkonové spotřeby je jako u výkonů kolísavý a proto došlo v roce 2008 k poklesu 

o 8,45%, tedy 11 961 tis. Kč. Růst i pokles na účtu výkonové spotřeby měla v obou letech na 

svědomí hlavně spotřeba materiálu a energie, která v roce 2007 vzrostla o 19 637 tis. Kč 

a v roce 2008 klesla o 16 726 tis. Kč. Suma účtu služeb měla rostoucí trend, který v roce 2007 

zajistil růst o 8 706 tis. Kč a o rok později o 4 765 tis. Kč. 

 Přidaná hodnota měla kolísavý trend, v roce 2007 vzrostla o 9,23%, což 

v absolutním vyjádření znamená 8 886 tis. Kč. V roce 2008 ale došlo k poklesu o 2,37%. 

 Trend osobních nákladů byl také kolísavý. Nejdříve došlo v roce 2007 k růstu 

o 6,03% (4 977 tis. Kč) a pak v roce 2008 došlo k poklesu o 1,75%. Růst v roce 2007 byl 

nejvíce ovlivněn mzdovými náklady, které v tomto roce vzrostly o 3 307 tis. Kč. Mzdové 

náklady také nejvíce ovlivnily pokles osobních nákladů v roce 2008. Nezanedbatelnou roli 

zde sehrály také náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  ve sledovaném 

období také kolísala. V roce 2007 klesla o 483 tis. Kč a v dalším roce vzrostla o 1 549 tis. Kč. 

 Velmi významnou položkou byla také změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. Na tomto účtu došlo v roce 

2007 k významnému nárůstu o 7 195 tis. Kč. V dalším roce už tento nárůst nebyl tak 

markantní, činil 299 tis. Kč. 

 Provozní výsledek hospodaření měl klesající trend, který po poklesu v roce 2007 

o 3 749 tis. Kč poklesl ještě o dalších 2 707 tis. Kč v roce 2008. 

Finanční výsledek hospodaření nejdříve v roce 2007 klesl o 911 tis. Kč. Tento 

klesající trend pokračoval i v roce 2008, kdy ale zpomalil a klesl “jen“ o 543 tis. Kč. V tomto 

případě se jedná o dobrý vývoj, protože finanční výsledek hospodaření byl po celé sledované 

období ve ztrátě. Důležitou položkou jsou nákladové úroky, které mají rostoucí trend. V roce 

2007 došlo k nárůstu o 405 tis. Kč a v roce 2008 k nárůstu o dalších 267 tis. Kč. 

 Trend výsledku hospodaření za účetní období byl klesající. V roce 2007 zaznamenal 

pokles o 35,29%, což je 3 455 tis. Kč a v roce 2008 klesl o dalších 3 301 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření za účetní období byl ovlivněn hlavně výsledkem hospodaření za běžnou činnost. 

Mimořádného výsledku hospodaření totiž společnost dosáhla pouze v roce 2006 a to 

v hodnotě 1 tis. Kč. 
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 Obr. 4.5: Graf vývoje vybraných položek výkazu zisku a ztráty 
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 Na obrázku vidíme kolísavý trend výkonů, výkonové spotřeby, osobních nákladů 

a klesající trend výsledku hospodaření za účetní období. 

4.1.4. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty budu zjišťovat, jak se jednotlivé položky 

podílí na výkonech během sledovaného období 2006 – 2008. Zaměřím se hlavně na položky, 

jejichž podíl na výkonech je nejpodstatnější. 

 

Tab. 4.6: Zkrácený výkaz zisku a ztráty pro vertikální analýzu 

Podíl na výkonech 
PF Plasty, s. r. o. 

2006 2007 2008 
II. Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,71% 96,77% 91,80% 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -0,92% 3,08% 7,60% 
3. Aktivace 0,21% 0,15% 0,59% 

B. Výkonová spot řeba 54,04% 57,36% 55,79% 
1. Spotřeba materiálu a energie 45,00% 46,15% 41,83% 
2. Služby 9,04% 11,21% 13,96% 
+ Přidaná hodnota 45,97% 42,62% 44,21% 

C. Osobní náklady 39,45% 35,50% 37,20% 
1. Mzdové náklady 28,59% 25,60% 26,73% 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 9,98% 8,89% 9,68% 

4. Sociální náklady 0,89% 1,01% 0,79% 
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E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7,49% 7,16% 8,14% 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1,81% 1,63% 2,00% 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 0,89% 0,56% 1,26% 

* Provozní výsledek hospoda ření 5,91% 3,50% 2,55% 
N. Nákladové úroky 0,20% 0,33% 0,47% 

* Finan ční výsledek hospoda ření -0,05% -0,41% -0,67% 
** Výsledek hospoda ření za běžnou činnost 4,68% 2,57% 1,31% 
* Mimo řádný výsledek hospoda ření 0,00% 0,00% 0,00% 

*** Výsledek hospoda ření za účetní období (+/-) 4,68% 2,57% 1,31% 

 

 Hned na začátku dostáváme trochu netradiční hodnotu, protože tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb se v roce 2006 „podílely“ na výkonech 100,71%. Vysvětlení ale 

není složité, je to dáno tím, že účet změna stavu zásob vlastní činnosti měl v tomto roce 

záporný zůstatek. V dalších letech se tržby za prodej vlastních výrobků a služeb podílely na 

výkonech nejdříve 96,77% a pak v roce 2008 hodnotou asi o 5 procentních bodů menší. 

Mnohem méně významný je podíl účtu aktivace. 

 Podíl výkonové spotřeby na výkonech byl v roce 2006 54,04%. Poté v roce 2007 

vzrostl asi o 3 procentní body, ale v posledním roce klesl na hodnotu 55,79%. Výkonová 

spotřeba je tvořena spotřebou materiálu a energie a službami. Podíl služeb postupem času 

rostl z 9,04% v roce 2006 až na 13,96% v roce posledním. Navzdory tomuto rostoucímu 

trendu podíl výkonové spotřeby v posledním roce zaznamenal pokles a to hlavně díky 

spotřebě materiálu a energie. Tato spotřeba v roce 2006 tvořila hodnotu 45,00% výkonů. 

V roce 2007 došlo k mírnému nárůstu asi o jeden procentní bod, ale právě pokles o 5 

procentních bodů v roce 2008 zavinil onen zmiňovaný pokles výkonové spotřeby v posledním 

roce. 

 Podíl přidané hodnoty během sledovaných tří let kolísal. V roce 2006 byl tento podíl 

45,97%, v dalším roce klesl o 3 procentní body a v roce posledním dosáhl hodnoty 44,21%. 

 Osobní náklady se podílely na celkové hodnotě výkonů nejdříve 39,45%, v roce 2007 

jejich podíl klesl na 35,50% a v posledním roce vzrostl o 2 procentní body. Osobní náklady 

byly nejvíce ovlivněny mzdovými náklady, jejich hodnota v čase kolísala. V roce 2006 byl 

podíl mzdových nákladů na výkonech 28,59%, v dalším roce o 3 procentní body klesl a v roce 

posledním o jeden procentní bod vzrostl. Méně podstatný byl podíl nákladů na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění, který se pohyboval kolem 9%. 

 Podíl odpisů se pohyboval okolo 7,50% a ještě níže o 6 procentních bodů se 

pohyboval podíl tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Podíl nákladových 

úroků se pohyboval okolo 0,30 % a jeho trend byl rostoucí. 
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 Podíl výsledku hospodaření za účetní období měl klesající trend. Z hodnoty 4,68% 

v roce 2006 spadl přes hodnotu 2,57% v roce 2007 až na 1,31% v posledním roce. Jak už 

jsem zmiňoval dříve, tento vývoj není z dlouhodobého hlediska dobrý a hrozí, že by podnik 

v dalších letech mohl začít vykazovat ztrátu. 

 

 Obr. 4.6: Graf podílu vybraných položek na výkonech 
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4.2. Poměrová analýza 

4.2.1. Analýza rentability (výnosnosti)  

Tab. 4.7: Analýza ukazatelů rentability 

  Ukazatele rentability Vzorec 2006 2007 2008 
ROA - Rentabilita celkového kapitálu EBIT / A 16,30% 8,67% 4,41% 
Provozní ziskové rozpětí EBIT / T 6,02% 3,53% 2,56% 1 
Obrat celkových aktiv T / A 2,71 2,45 1,72 
ROE - Rentabilita vlastního kapitálu EAT / VK 33,85% 17,97% 7,93% 
Čisté ziskové rozpětí EAT / T 4,64% 2,65% 1,42% 
Obrat celkových aktiv T / A 2,71 2,45 1,72 

2 

Finanční páka A / VK 2,69 2,76 3,23 

3 ROS - Rentabilita tržeb ( čisté ziskové 
rozp ětí) EAT / T 4,64% 2,65% 1,42% 

4 Rentabilita náklad ů 1 - (EBIT / T) 93,98% 96,47% 97,44% 

5 ROCE - Rentabilita dlouhodob ě 
investovaného kapitálu 

EBIT / 
(dl.CZ+VK) 

28,96% 13,86% 7,91% 
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V tabulce vidíme, že rentabilita celkového kapitálu postupem času klesá. V roce 

2006 bylo z celkových aktiv dosaženo 16,30% výnosu. V roce 2007 došlo k výraznému 

poklesu na 8,67%. Tento pokles byl ovlivněn růstem celkové sumy aktiv o 24,90% a také 

poklesem výsledku hospodaření, který ovlivnil také pokles provozního ziskového rozpětí. 

I v roce 2008 došlo k propadu tohoto indexu asi o 4 procentní body. Tento vývoj je úměrný 

klesajícímu trendu výsledku hospodaření a rostoucímu trendu sumy aktiv. 

 Podobná situace byla i u rentability vlastního kapitálu . Trend výsledku hospodaření 

zde sehrál stejnou roli, jako u rentability celkového kapitálu a vzhledem k tomu, že hodnota 

vlastního kapitálu v průběhu let rostla, měla rentabilita vlastního kapitálu klesající trend. 

Během sledovaného období klesla z 33,85% až na 7,93%. I přesto, že hodnota finanční páky 

v čase rostla, rentabilita vlastního kapitálu klesala. 

 Čisté ziskové rozpětí, tedy hodnota, kterou podnik dokáže vyprodukovat na 1 Kč 

tržeb, klesala. Během sledovaného období klesla ze 4,64% na 1,42%. 

 Rentabilita nákladů je doplňkovým ukazatelem k ziskovému rozpětí. Čím nižší je 

ziskové rozpětí, tím vyšší je rentabilita nákladů. S tím jak v čase ziskové rozpětí klesalo, 

náklady na 1 Kč tržeb rostly. 

 Klesající trend měla také rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu. Ta klesla 

z 28,96% až na 7,91. 

 

Obr. 4.7: Vývoj ukazatelů rentability v čase 
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4.2.2. Analýza aktivity 

 V této části budu měřit, jak společnost využívá svá aktiva. Zaměřím se na obrat 

(obrátkovost, rychlost obratu) a dobu obratu celkových aktiv, zásob a pohledávek. 

 

Tab. 4.7: Analýza ukazatelů aktivity 

  Ukazatele aktivity Vzorec 2006 2007 2008 
1 Obrat aktiv T / A 2,71 2,45 1,72 
2 Doba obratu aktiv A / (T / 365) 134,81 148,75 211,77 
3 Obrat zásob T / Z 7,19 6,61 3,77 
4 Doba obratu zásob Z / (T / 365) 50,75 55,18 96,78 
5 Obrat pohledávek T / P 7,32 7,53 8,22 
6 Doba obratu pohledávek P / (T / 365) 49,86 48,48 44,39 
7 Doba úhrady krátkodobých závazk ů KZ / (T / 365) 52,30 49,39 82,82 
 

 V tabulce vidíme, že v roce 2006 převyšovaly tržby celková aktiva 2,71-krát.  Trend 

obratu aktiv  je klesající. V roce 2007 došlo k mírnému poklesu na 2,45, což bylo způsobeno 

tím, že suma aktiv měla rychlejší trend růstu než suma tržeb. V roce 2008 hodnota obratu 

aktiv klesla na 1,72. Tento vývoj byl způsoben pokračujícím růstem aktiv a poklesem tržeb 

o necelých 11%. S tím jak se rychlost obratu aktiv s časem snižuje, musí se logicky doba 

obratu aktiv  prodlužovat. V roce 2006 trvala jedna obrátka 134,81 dnů, toto číslo do konce 

roku 2008 vzrostlo až na 211,77 dnů. 

 Vzhledem k tomu, že zásoby jsou jen částí aktiv, budou hodnoty obratu zásob větší 

než hodnoty obratu celkových aktiv. Obrat zásob má klesající trend, během sledovaného 

období klesl z hodnoty 7,19 až na hodnotu 3,77. Významnější byl pokles tohoto ukazatele 

v roce 2008. Takovýto vývoj obratu zásob byl způsoben rostoucími trendy aktiv a zásob. 

Hlavně nárůst zásob o 56,53% v roce 2008 zavinil zmiňovaný pokles obratu zásob. Podobně 

jako tomu bylo u aktiv, tak i zde se doba obratu zásob postupně zvyšovala úměrně tomu, jak 

klesala rychlost obratu. 

 Ukazatel doby obratu (inkasa) pohledávek nám říká, že doba po kterou jsou nám 

naši odběratelé dlužní se snižuje. Během sledovaného období tato doba klesla z 49,86 dní na 

44,39 dní. Obrat pohledávek, neboli rychlost s jakou se pohledávky přemění na peníze se 

zvyšovala. 

 Pokud porovnáme dobu obratu pohledávek s dobou obratu krátkodobých závazků, 

vidíme, že doba splácení krátkodobých závazků je delší než doba splácení pohledávek. Rozdíl 

v roce 2008 byl způsoben hlavně nárůstem krátkodobých závazků o 49,67%. 
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 Obr. 4.8. Graf vývoj ukazatelů aktivity v čase 
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4.2.3. Analýza likvidity 

Tab. 4.9: Ukazatele likvidity 

  Ukazatele likvidity Vzorec 2006 2007 2008 
1 Peněžní (okamžitá) likvidita FM / Kr.Pas. 0,34 0,30 0,25 

2 Pohotová likvidita (Kr.Pohl+FM) / 
kr.Pas. 

1,18 1,17 0,73 

3 Běžná likvidita (Z+kr.Pohl.+FM) 
/ Kr.Pas. 

2,05 2,16 1,76 

4 Pracovní kapitál OA - Kr.Pas. 35570 42230 41722 

5 Pracovní kapitál na aktiva (OA - Kr.Pas.) / 
A 

45,66% 43,40% 33,74% 

  

V tabulce vidíme klesající trend peněžní likvidity , což není příliš dobré. Minimální 

hodnota je 0,2 a tomuto číslu se hodnota peněžní likvidity blíží. Nutno poznamenat, že podle 

Grünwalda a Holečkové (2004) se za uspokojivou peněžní likviditu považuje taková, jejíž 

hodnota spadá do intervalu 0,9 – 1,1. Tento vývoj je způsoben hlavně rostoucí hodnotou 

krátkodobých pasiv. 

U pohotové likvidity je situace trochu lepší, v prvních dvou letech jsou hodnoty 1,18 

a 1,17. Tyto lze považovat za optimální, protože spadají do intervalu 1,0 – 1,5. Pohotová 

likvidita má ale klesající trend a v roce 2008 její hodnota spadla až na 0,73. 

Běžná likvidita  má pro změnu kolísavý trend. V roce 2006 byla její hodnota 2,05, 

v roce 2007 to bylo 2,16 a v posledním roce klesla její hodnota na 1,76, což znamená, že 

jedna koruna krátkodobých dluhů je kryta 1,76 korunami oběžných aktiv. Tyto hodnoty se 



 

44 

dají nazvat přiměřenými, protože spadají do intervalu 1,5 – 2,5. Navzdory poklesu 

pohledávek byl pokles v posledním roce zaviněn hlavně růstem zásob a také finančního 

majetku. 

Ukazatel pracovního kapitálu měl kolísavý trend. V prvním sledovaném roce byla 

jeho hodnota 35 570 tis. Kč, v dalším roce hodnota vystoupala na 42 230 tis. Kč a v roce 

posledním poklesla na 41 722 tis. Kč. 

 

 Obr. 4.9: Graf vývoje ukazatelů likvidity v čase 
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4.2.4. Analýza finan ční stability a zadluženosti 

Tab. 4.10: Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

  
Ukazatele finan ční stability a 
zadluženosti Vzorec 2006 2007 2008 

1 Úrokové krytí EBIT / Ú 30,82 10,33 5,03 

2 Krytí dluh ů (EAT+ODP) / 
Dluhy 

2,05 1,35 1,29 

3 Debt ratio CZ / A 62,72% 63,72% 68,97% 
4 Equity ratio VK / A 37,13% 36,24% 30,97% 
5 Debt-equity ratio CZ / VK 1,69 1,76 2,23 

6 Doba splácení dluh ů Dluhy / 
(EAT+ODP) 

0,49 0,74 0,78 

 
 V roce 2006 měl ukazatel úrokového krytí hodnotu 30,82. Efekt reprodukce tedy 

převyšoval úroky 30,82-krát. Doporučená minimální hodnota tohoto ukazatele v ČR je 6, 

proto můžeme říct, že hodnota 30,82 je v pořádku. Avšak v pořádku není vývoj tohoto 

ukazatele, jehož hodnota klesla v roce 2007 na 10,33. Tento propad byl dán poklesem 
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vykazovaného zisku a růstem nákladových úroků. Tento vývoj pokračoval i v roce 2008, kdy 

ukazatel úrokového krytí klesl až na hodnotu 5,03, tedy pod minimální doporučenou hodnotu. 

 Ukazatel krytí dluh ů čistým ziskem a odpisy má také klesající trend. V roce 2006 

kryla společnost své úročené dluhy čistým ziskem a odpisy 2,05-krát. V roce 2007 hodnota 

tohoto ukazatele klesla na 1,35 a tento pokles pokračovat i v roce 2008 na hodnotu 1,29. 

 Ukazatel debt ratio nám říká, z jaké části jsou aktiva financována cizími zdroji. 

Vidíme, že zadluženost podniku s časem roste, což je dáno rychlejším trendem růstu cizích 

zdrojů než aktiv. Doplňkovým ukazatelem je equity ratio, jehož součet s debt ratio dává 

100%. Je logické, že tento ukazatel má klesající trend. Není zde splněna podmínka zlatého 

pravidla vyrovnání rizika – společnost nefinancuje svá aktiva z minimálně 50% vlastním 

kapitálem. 

 Doba splácení dluhu byla v roce 2006 na úrovni 0,49, postupně ale rostla. V roce 

2007 vzrostla na 0,74 a v roce 2008 na 0,78. To znamená, že podnik by své bankovní úvěry 

v roce 2008 splatil asi za tři čtvrtiny roku. 

 

 Obr. 4.10: Vývoj ukazatelů zadluženosti v čase 
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4.3. Modely predikce finan ční tísn ě 

V této části bakalářské práce se budu zabývat predikcí finanční tísně pomocí bonitních 

a bankrotních modelů. Pro tyto účely nám poslouží bonitní a bankrotní modely, kterým jsem 

se věnoval v teoretické části. Jedná se tedy o Kralickův rychlý test, Altmanův index 

důvěryhodnosti a IN indexy. 
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4.3.1. Kralick ův rychlý test 

 Kralickův test se soustředí na čtyři vybrané ukazatele, podle kterých hodnotí, zda je 

podnik v ohrožení. Tyto čtyři ukazatele jsem uspořádal do tabulky a ohodnotil. Známky byly 

přiřazeny podle Tab. 2.1. Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů. 

 
Tab. 4.11: Kralickův rychlý test – tabulka ukazatelů 

Kralick ův rychlý test 
2006 2007 2008 Ukazatel 

Hodnota Známka Hodnota Známka Hodnota Známka 
Kvóta vlastního 
kapitálu 37,13% 1 36,24% 1 30,97% 1 

Doba splácení dluhu z 
CF 1,84 1 1,91 1 2,77 1 

Cash flow v tržbách 11,64% 1 12,68% 1 13,39% 1 
ROA 16,30% 1 8,67% 3 4,41% 4 

Průměr   1   1,5   1,75 
 

 Ve výše uvedené tabulce vidíme téměř u všech ukazatelů výborné známky. Jediné 

problémy se vyskytly u ukazatele ROA. Ten v roce 2007 výrazně klesl a pohoršil si známku 

o 2 stupně. Pokles tohoto ukazatele pokračovat i v roce 2008, kde byl dokonce ohodnocen 

známkou 4. Vývoj tohoto ukazatele byl již rozebírán v části, která se zabývala analýzou 

rentability. Proto jen zopakuji, že klesající trend ukazatele ROA je způsobem klesajícím 

trendem výsledku hospodaření a rostoucím trendem sumy aktiv. 

 Ukazatel kvóty vlastního kapitálu také v čase klesal. Jeho pokles nebyl tak výrazný, 

aby si pohoršil svou známku, ale v roce 2008 se velmi přiblížil hraničnímu bodu 30%. 

 Doba splácení dluhu z cash flow v čase rostla, tzn. postupně se zhoršovala. 

V posledním sledovaném roce se přiblížila hranici 3 roky. Pokud by tento trend pokračoval, 

mohla by se překročením hranice tří let známka zhoršit. 

 Ukazatel cash flow v tržbách byl také ohodnocen ve všech letech známkou 1. Jeho 

vývoj je rostoucí, což znamená, že se zlepšuje. 

 Průměrná známka se sice ve sledovaném období snižovala, ale i tak dosahovala ve 

všech třech letech výborných hodnot. Podle Kralickova rychlého testu tedy můžeme tvrdit, že 

společnosti v blízké době bankrot nehrozí. 

4.3.2. IN indexy 

 V této části použiji bankrotní modely nazývané IN indexy. Postupně použiji index 

IN95, IN99 a IN01. 
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Tab. 4.12: IN95 – tabulka ukazatelů 

IN95 
2006 2007 2008 Ukazatel Váha 

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 
A / CZ 0,22 1,59 0,35 1,57 0,35 1,45 0,32 
EBIT / Ú 0,11 30,82 3,39 10,33 1,14 5,03 0,55 
EBIT / A 5,87 0,16 0,96 0,09 0,51 0,04 0,26 
T / A 0,38 2,71 1,03 2,45 0,93 1,72 0,65 
OA / (KZ+KBÚ) 0,10 2,05 0,20 2,16 0,22 1,76 0,18 
ZPT / T -43,01 0,03 -1,09 0,03 -1,15 0,04 -1,78 

Celkem     4,84   1,99   0,19 
 

 Index IN95 je zaměřen na analýzu věřitelského rizika. Podle výsledků pak lze určit, 

zda má podnik problémy při splácení svých závazků. Váhy pro jednotlivé ukazatele byly 

určeny podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Společnost PF Plasty, 

s.r.o. spadá do odvětví DH – Gumárenský a plastikářský průmysl. Hodnoty závazků po lhůtě 

splatnosti (ZPT) byly vyčteny z příloh účetních závěrek za rok 2006 – 2008. V roce 2006 byly 

ZPT 5 343 tis. Kč, v roce 2007 6 364 tis. Kč a v roce 2008 vystoupaly až na 8 804 tis. Kč. 

 Jak můžeme vidět, index IN95 má klesající trend. V roce 2006 byla jeho hodnota 4,84, 

tedy poměrně daleko od hodnoty 2, tedy horní hranice tzv. „šedé zóny“. V roce 2007 už 

bohužel hodnota do této zóny spadla, přesněji na hodnotu 1,99. Tento pokles byl způsoben 

hlavně poklesem výsledku hospodaření (EBIT) a růstem nákladových úroků. V roce 2008 

pokles pokračoval a spadl dokonce až na 0,19, což je hodnota, která je už pod šedou zónou. 

Tento pokles byl zaviněn pokračujícím trendem růstu nákladových úroků a poklesu výsledku 

hospodaření. Významný vliv zde měl i pokles tržeb a růst celkové sumy aktiv. 

 

 Obr. 4.12: Vývoj ukazatele IN95 v čase 
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Na základě indexu IN95 můžeme říci, že společnost na začátku sledovaného období 

neměla problém plnit své závazky. Avšak v roce 2007 se společnost zařadila mezi rizikové 

společnosti, u kterých se mohou vyskytnout problémy. V posledním sledovaném roce už 

společnost měla problém plnit své závazky. 

 Dalším IN indexem je IN99, ten byl sestaven hlavně pro vlastníky. Podobně jako 

o předchozího indexu použijeme pro výpočet indexu tabulku. 

 

Tab. 4.13: IN99 – tabulka ukazatelů 

IN99 
2006 2007 2008 Ukazatel Váha 

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 
A / CZ -0,017 1,59 -0,03 1,57 -0,03 1,45 -0,02 
EBIT / A 4,573 0,16 0,75 0,09 0,40 0,04 0,20 
T / A 0,481 2,71 1,30 2,45 1,18 1,72 0,83 
OA / (KZ+KBÚ) 0,015 2,05 0,03 2,16 0,03 1,76 0,03 
Celkem     2,05   1,58   1,03 
 

 Podobně jako IN95, má i tento index klesající trend. Podnik se už v roce 2006 ocitl 

těsně pod horní hranicí šedé zóny. V této zóně, která je vymezena hranicemi 0,684 – 2,07, už 

podnik zůstal do konce sledovaného období. Hodnota 2,05 říká, že podnik na tom v roce 2006 

nebyl špatně. Stejně můžeme označit i hodnotu 1,58 z roku 2007. V roce 2008 se hodnota 

indexu IN99 propadla až na 1,03, což podle Neumaierové a Neumaiera (2002) znamená, že 

u této společnosti převažují problémy. Klesající trend tohoto indexu byl dán hlavně klesající 

hodnotou ukazatele ROA (EBIT / A) a obratu celkových aktiv (T / A). 

 

 Obr. 4.13: Vývoj ukazatele IN99 v čase 
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 Posledním IN Indexem je IN01, který je spojením indexů IN95 a IN99. 

 

Tab. 4.14: IN01 – tabulka ukazatelů 

IN01 
2006 2007 2008 Ukazatel Váha 

Hodnota Celkem Hodnota Celkem Hodnota Celkem 
A / CZ 0,13 1,59 0,21 1,57 0,20 1,45 0,19 
EBIT / Ú 0,04 30,82 1,23 10,33 0,41 5,03 0,20 
EBIT / A 3,92 0,16 0,64 0,09 0,34 0,04 0,17 
T / A 0,21 2,71 0,57 2,45 0,52 1,72 0,36 
OA / (KZ+KBÚ) 0,09 2,05 0,18 2,16 0,19 1,76 0,16 
Celkem     2,83   1,67   1,08 
 

 Stejně jako předchozí dva indexy, i tento má klesající trend. V roce 2006 byla hodnota 

tohoto indexu 2,83, tedy výše než je horní hranice šedé zóny (0,75 – 1,77). Podnik tedy tvořil 

hodnotu s pravděpodobností 67%. V dalších sledovaných letech hodnoty spadly do šedé zóny 

a předpověď na základě těchto hodnot je nejasná. Avšak pokud bude klesající trend 

pokračovat, bude to znamenat riziko obtíží a bankrotu. 

 

 Obr. 4.14: Vývoj ukazatele IN01 v čase 
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4.3.3. Altman ův index d ůvěryhodnosti 

 Posledním bonitním a bankrotním ukazatelem, který použiji, je Altmanův index. 

Společnost PF Plasty, s.r.o. patři mezi ty, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze, proto 

použijeme Altmanův model upravený pro tyto společnosti. 
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Tab. 4.15: Altmanův index – tabulka ukazatelů 

Altman ův model 
2006 2007 2008 Ukazatel Váha 

Hodnota  Celkem  Hodnota  Celkem  Hodnota  Celkem  
(Kr.Akt. - Kr.Pas) / A 0,717 0,46 0,33 0,43 0,31 0,34 0,24 
Nerozd ělený zisk / A 0,847 0,37 0,31 0,36 0,31 0,31 0,26 
EBIT / A 3,107 0,16 0,51 0,09 0,27 0,04 0,14 
VK / CZ 0,420 0,59 0,25 0,57 0,24 0,45 0,19 
T / A 0,998 2,71 2,70 2,45 2,45 1,72 1,72 
Celkem     4,10   3,57   2,55 
 

 Altmanův index důvěryhodnosti má klesající trend. V roce 2006 měl tento index 

hodnotu 4,10, což je nad horní hranici šedé zóny (1,2 – 2,9) a jedná se tedy o pásmo 

prosperity. V roce 2007 došlo k poklesu tohoto indexu, ale navzdory tomu se jeho hodnota 

stále držela v pásmu prosperity. Pokles byl ovlivněn hlavně poklesem obratu celkových aktiv 

(T / A) a poklesem ukazatele ROA (EBIT / A). V roce 2008 hodnota indexu spadla do šedé 

zóny, přesněji na hodnotu 2,55. Za tento pokles může hlavně pokračující trend poklesu výše 

zmíněných dvou ukazatelů, ale také mírný pokles ostatních ukazatelů. 

Můžeme říci, že společnosti se podle Altmanova indexu nedaří špatně, ale klesající 

trend tohoto indexu může být znepokojující i proto, že v posledním sledovaném roce spadla 

jeho hodnota do šedé zóny. 

 

 Obr. 4.15: Vývoj Altmanova indexu v čase 
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5. Návrhy a doporu čení 

 Provedením finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost PF Plasty, s.r.o. neměla 

během sledovaného období výrazné problémy. Avšak trend vývoje některých položek 

a ukazatelů není příliš dobrý a do budoucna by to mohlo znamenat určité komplikace. Kladně 

můžeme hodnotit růst celkových aktiv, který byl způsoben růstem dlouhodobého a oběžného 

majetku. Zejména oběžný majetek měl na růst celkových aktiv největší vliv. Při analýze 

rozvahy bylo zjištěno, že podnik financuje svá aktiva z větší části cizími zdroji a není splněno 

zlaté pravidlo vyrovnání rizika. Zadlužení společnosti postupně narůstá, protože trend 

využívání cizích zdrojů roste podstatně rychleji, než trend využívání vlastního kapitálu. Tím 

jak roste zadluženost společnosti, roste i riziko se zadlužeností spojené. Doporučil bych tedy, 

aby podnik začal více financovat svá aktiva pomocí vlastního kapitálu. 

 Analýza rentability zjistila, že hodnota ukazatelů ROA a ROE postupně klesala. Tento 

vývoj byl zapříčiněn klesavým trendem výsledku hospodaření. Naopak rentabilita nákladů 

rostla, což znamená, že se zvyšovaly náklady na jednu korunu tržeb. Zde svou roli sehrál opět 

klesající výsledek hospodaření a také kolísavý trend tržeb. Řešením by byl růst zisku, který by 

mohl být dosažen úsporou nákladů. Vzhledem k tomu, že zisk má klesající trend, měl by se 

omezit růst celkových aktiv, především těch oběžných, protože i to se projevuje na zhoršení 

ukazatelů aktivity. 

 Doba obratu aktiv postupně rostla, protože celková aktiva rostla rychleji než tržby, 

jejichž trend byl dokonce kolísavý. To znamená, že majetek podniku je čím dál, tím hůře 

využíván. V případě, že by likvidita dosahovala lepších hodnot, mohli bychom kladně 

hodnotit, že doba úhrady krátkodobých závazků byla zejména v roce 2008 větší než doba 

obratu pohledávek. Podnik by mohl využít tyto volné peněžní prostředky jako zdroj 

financování. Bohužel likvidita, zejména okamžitá, nedosahuje uspokojivých hodnot. Situace 

u pohotové a běžné likvidity byla lepší. Všechny hodnoty kromě pohotové likvidity 

v posledním roce byly optimální. Podnik by se měl tedy více soustředit na omezování 

krátkodobých závazků a zároveň dbát na větší výši pohotových peněžních prostředků. 

 Ukazatel úrokového krytí klesl v posledním roce pod minimální doporučenou 

hodnotu, což bylo způsobeno jednak poklesem zisku a jednak růstem nákladových úroků. 

Ukazatel debt ratio nám říká, že zadlužení podniku roste, od čehož se může odvíjet růst 

nákladových úroků. Snížením zadluženosti podniku by pravděpodobně došlo k poklesu 

nákladových úroků a zlepšení ostatních ukazatelů zadluženosti. 
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 U všech modelů predikce finanční tísně docházelo k postupnému zhoršování hodnot. 

Avšak téměř vždy se hodnoty držely nad šedou zónou, případně v šedé zóně. Jediný problém 

nastal v roce 2008 u indexu IN95, kdy hodnota klesla pod šedou zónu, což signalizuje, že 

společnost měla problémy splácet své závazky. Řešením by bylo, již dříve předeslané snížení 

zadluženosti. 
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6. Závěr 

 Tématika hodnocení výkonnosti podniku mě velice zaujala. Poznal jsem jak je pro 

podnik důležité průběžně vypracovávat finanční analýzy a hodnotit své hospodaření. Myslím 

si, že provádění finanční analýzy by mělo být samozřejmostí pro jakékoli větší i menší 

podniky. Provedením finanční analýzy může podnik odhalit své silné a slabé stránky. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit výkonnost podniku PF Plasty, s.r.o. 

Zhodnocení jsem provedl na základě finanční analýzy účetních závěrek za roky 2006 – 2008. 

Jednalo se o externí finanční analýzu, protože jsem použil pouze veřejně dostupná data 

z účetních závěrek a internetových stránek společnosti. 

 Provedl jsem horizontální a vertikální analýzu rozvah a výkazů zisku a ztráty, poté 

jsem analyzoval ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a finanční tísně. 

Analyzoval jsem trend vývoje těchto ukazatelů a jejich hodnoty. Poté jsem pracoval s modely 

predikce finanční tísně a rozebíral, zda podniku hrozí finanční obtíže nebo bankrot. 

 Nakonec jsem vypracoval návrhy a doporučení na základě provedené finanční 

analýzy. Během sledovaných let 2006 – 2008 nevykazoval podnik vážnější komplikace a jeho 

hospodaření lze označit za dobré. Avšak vyskytly se jisté problémy, které jsem řešil 

v předchozí kapitole. Jednalo se hlavně o klesající trend vykazovaného zisku, klesající trend 

ukazatelů rentability a aktivity. Dále se jednalo o rostoucí zadluženost a čím dál, tím menší 

používání vlastního kapitálu k financování aktiv. Problém se také vyskytl u indexu IN95, 

podle kterého podnik v roce 2008 měl problémy splácet své závazky. 

 Můžeme tedy říci, že společnost PF Plasty, s.r.o. je na tom dobře. Vyskytly se sice 

určité problémy a rizika, ale všechny tyto komplikace se dají řešit. Pokud bude společnost 

stále sledovat svůj vývoj, řešit problémy, které se vyskytly, využívat nových příležitostí 

a snažit se předcházet riziku, nehrozí ji vážnější problémy. 
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Seznam zkratek 

A - Celková aktiva 

CF - Cash flow 

CZ - Cizí zdroje 

ČPK - Čistý pracovní kapitál 

ČPM - Čistý peněžní majetek 

ČPP - Čisté pohotové prostředky 

dl.CZ - Dlouhodobé cizí zdroje 

EAT - Zisk po zdanění (Earnings after tax) 

EBIT - Zisk před úroky a zdaněním (Earnings before interest and tax) 

EBITDA - Zisk před odpisy, zdaněním a úroky (Earnings before interests, tax, depreciation 

and amortization) 

EBT - Zisk před zdaněním (Earnings before tax) 

FM - Finanční majetek 

KBÚ - Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

Kr.Akt. - Krátkodobé aktiva 

kr.Pas. - Krátkodobá pasiva 

kr.Pohl. - Krátkodobé pohledávky 

KZ - Krátkodobé závazky 

OA - Oběžná aktiva 

ODP - Odpisy 

P - Pohledávky 

ROA - Rentabilita aktiv (Return on assets) 

ROCE - Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on capital employed) 

ROE - Rentabilita vlastního kapitálu (Return on equity) 

ROI - Rentabilita celkového kapitálu (Return on investments) 

ROS - Rentabilita tržeb (Return on sales) 

T - Tržby 

Ú - Úroky 

VK - Vlastní kapitál 

WACC - Průměrné vážené náklady kapitálu (Weighted average costs of capital) 

Z - Zásoby 

ZPT - Závazky po lhůtě splatnosti 


