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1 Úvod 

Podnik by měl být schopný reagovat na nové podmínky a situace na trhu, jak 

se uplatnit, a přitom brát ohled na svůj finanční stav. Při rozhodování a řízení podniku 

může pomoci právě finanční analýza, která má široké možnosti využití.  

 

Finanční analýza se zabývá hodnocením minulosti, současnosti a také 

odhadováním budoucího finančního hospodaření společnosti. Předmětem finanční 

analýzy je shromažďování dat a jejich následná kvalitativní a kvantitativní analýza. 

Jejím cílem je zjištění finančního zdraví podniku, určit slabé stránky, které by mohli 

v budoucnu vést k finančním problémům a případnému krachu společnosti, a také 

identifikovat silné stránky, na kterých by mohl podnik stavět.  

 

Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti 

Kointer, spol. s r. o. Společnost byla založena v roce 1992. Zabývá se stolařskou 

výrobou, především zakázkovou výrobou nábytku na míru, jak interiérového tak 

zahradního. V současnosti má společnost 5 zaměstnanců. 

 

Teoretickou část bakalářské práce budu věnovat různým technikám a 

metodám finanční analýzy, např. horizontální a vertikální analýze a poměrové 

analýze. V praktické části se budu zabývat analýzou finanční situace výše zmíněné 

společnosti v letech 2007, 2008 a 2009. Navážu na teoretickou část této práce, 

sestavím horizontální analýzu a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty a 

dále se budu věnovat analýze poměrových ukazatelů (rentabilitě, aktivitě, 

zadluženosti, likviditě a analýze cash flow). 

 

Jako zdroje pro finanční analýzu budu využívat účetních výkazů, rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a také cash flow (přehledu o peněžních tocích) za rok 2007, 

2008 a 2009. Všechny údaje uváděné v účetních výkazech jsou v netto hodnotách. 

 

Práce bude obsahovat výpočty vybraných ukazatelů a jejich rozbor, celkové 

hodnocení a návrh řešení situace. 
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2 Techniky a metody finanční analýzy 

Podle konkrétních potřeb můžeme finanční analýzu účetních výkazů provádět 

různými způsoby. V klasické finanční analýze se navzájem propojují dvě části: 

a) kvalitativní, tzv. fundamentální analýza, 

b) kvantitativní, tzv. technická analýza. 

 

2.1 Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech 

odborníků, na jejich odhadech, a na citu pro situace a jejich trendy. Ze získaných 

informací se závěry odvozují bez pomocí matematických algoritmizovaných postupů. 

Cílem kvalitativní analýzy je identifikace prostředí, ve kterém se podnik právě 

nachází.  

 

Jedná se především o analýzu vlivů: 

 interního a externího ekonomického prostředí podniku, 

 probíhající fáze života podniku, 

 charakteru cílů podniku. 

 

Obsahem analýzy je posouzení a hodnocení vlivů následujících faktorů: 

a) makroekonomického prostředí, 

b) mikroekonomického prostředí, 

c) fáze života podniku. 

 

Kvalitativní analýza vytváří základ pro kvantitativní analýzu. 

 

2.2 Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza pracuje s údaji zjištěnými v účetních výkazech. Používají 

se matematické a matematicko-statistické metody ke zpracování ekonomických dat. 

Analýzu lze rozdělit do následujících etap. 
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Etapy kvantitativní analýzy: 

1) „Charakteristika prostředí a sběr dat: 

a) výběr srovnatelných firem, 

b) sběr dat, 

c) ověření použitelnosti dat. 

2) Výběr metody a základní zpracování dat: 

a) výběr vhodné metody a ukazatelů, 

b) zpracování ukazatelů, 

c) relativní postavení firmy. 

3) Pokročilé zpracování dat: 

a) identifikace modelu dynamiky, 

b) analýza vztahu mezi ukazateli (odchylky, korelace,…). 

4) Návrh cest k dosažení žádoucího cílového stavu systému: 

a) návrhy (ve variantách), 

b) odhady rizika variant, 

c) výběr doporučené varianty.“1 

 

„Podle účelu, ke kterému analýza slouží, a podle dat, která používá, se rozlišuje: 

1) Analýza absolutních dat 

a) Horizontální analýza 

b) Vertikální analýza 

2) Analýza rozdílových ukazatelů 

3) Analýza poměrových ukazatelů 

a) Rentability 

b) Aktivity 

c) Zadluženosti a finanční struktury 

d) Likvidity 

e) Finančního trhu 

f) Provozní činnosti 

g) Cash flow 

4) Analýza soustav ukazatelů 

a) Pyramidové rozklady 

                                                 
1
 KALOUDA (2009, str. 140) 
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b) Komparativně analytické metody 

c) Matematicko-statistické metody 

d) Kombinace metod“2 

 

2.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza se běžně označuje jako analýza časových řad nebo 

analýza trendů. Jedná se o analýzu vývoje finančních ukazatelů závisle na čase. 

Vyjadřuje změnu položky v absolutních hodnotách nebo v procentech, 

např. o kolik % se změnil hospodářský výsledek oproti minulému roku. Tato analýza 

používá data získaná nejčastěji z účetních výkazů (z rozvahy podniku a z výkazu 

zisku a ztráty), popřípadě z výroční zprávy. 

 

2.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýzu může taky nazvat procentním rozborem. Posuzují jednotlivé 

položky majetku a kapitálu, tzv. struktura aktiv a pasiv. Analýza ukazuje podíl 

jednotlivých položek na jejich hodnotách, např. podíl samostatných movitých věcí na 

dlouhodobém majetku a tento dlouhodobý majetek na celkových aktivech. 

 

2.2.3 Poměrová analýza 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy, jsou 

nejoblíbenější a nejrozšířenější, jelikož umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o 

finančních charakteristikách podniku. Poměrová analýza pracuje se vzájemným 

vztahem mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji 

se setkáváme s ukazateli rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, finančního trhu, 

provozní činnosti a cash flow. 

 

2.2.3.1 Rentabilita 

Rentabilita podniku se také často označuje jako výkonnost podniku, kterou 

obvykle vyjadřujeme v procentech. Jedná se o schopnost dosahovat zisku na 

                                                 
2
 SEDLÁČEK (2007, str. 10) 
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základě vložených prostředků. Rentabilita se nejčastěji vypočítává zpětně, můžeme ji 

také odhadovat předem a to zejména při plánování investic. Nejvýznamnější způsob 

hodnocení činnosti podniku, které spočívá v poměřování zisku s použitými zdroji 

podniku. 

Obecný vzorec: 3 

Rentabilita = 
kapitál vložený

výnos
 

 

2.2.3.1.1 Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu 

Vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, s jakou účinnosti působí celkový 

vložený kapitál. Kolika procenty se na zisku podílí celkový vložený kapitál. Pod 

pojmem celkový vložený kapitál se rozumí celková aktiva, bez ohledu z jakých zdrojů 

byl financován. 

Vypočet se pomocí vzorce: 4 

ROI = 
A

t) -(1 EBIT
 

 

2.2.3.1.2 Ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Ukazatele rentability celkových vložených aktiv označujeme zkratkou ROA. 

Jedná se o poměřování zisku s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu 

na zdroj financování. Hovoříme o míře výnosu na aktivech neboli o návratnosti aktiv.  

ROA vypočítáme podle vzorce: 5 

ROA = 
aktiva

EBIT
 

 

2.2.3.1.3 Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu neboli také návratnost vlastního 

kapitálu. Míra výnosnosti uvádí, zda vložený kapitál nám přináší dostatečný výnos 

                                                 
3
 KISLINGEROVÁ; HLINICA (2005, str. 31) 

4
 MRKVIČKA; KOLÁŘ (2006, str. 85) 

5
 SEDLÁČEK (2007, str. 57) 
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odpovídající velikosti rizika. Ukazatele rentability vlastního kapitálu označujeme 

zkratkou ROE.  

Tento ukazatel vypočteme podle vztahu: 6 

ROE = 
kapitál vlastní

zisk čistý
 

 

2.2.3.1.4 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

Také se setkáváme s označením tohoto ukazatele jako ukazatel rentability 

celkového investovaného kapitálu. Ukazatel ROCE vypovídá o výnosnosti 

dlouhodobě investovaného kapitálu. Tento ukazatel slouží k prostorovému 

srovnávání podniků, především k hodnocení monopolních veřejně prospěšných 

společností, jako jsou například vodárny, elektrárny, plynárny atd. 

Pro výpočet používáme vzorec: 7 

ROCE = 
kapitál vlastní +závazky  dlouhodové

úroky + zisk čistý
 

 

2.2.3.1.5 Ukazatel rentability tržeb 

Při výpočtu rentability tržeb dáváme do poměru zisk a tržby. Tento ukazatel 

nám vyjadřuje, kolik vyprodukovaného zisku připadá na 1 Kč tržeb.  

Ukazatel tržeb neboli ROS vypočítáme: 8 

ROS = 
tržby

zisk
 

 

Rentabilita tržeb je také nazývaná ziskovým rozpětím vyskytující se v celé 

řadě obměn, ziskové rozpětí po zdanění9, ziskové rozpětí před zdaněním10, provozní 

ziskové rozpětí11. 

Ziskové rozpětí po zdanění = 100 * 
tržby

EAT
 

                                                 
6
 SEDLÁČEK (2007, str. 57) 

7
 SEDLÁČEK (2007, str. 58) 

8
 SEDLÁČEK (2007, str. 59) 

9
 MRKVIČKA; KOLÁŘ (2006, str. 85) 

10
 MRKVIČKA; KOLÁŘ (2006, str. 85) 

11
 KALOUDA (2009, str. 134) 
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Ziskové rozpětí před zdaněním = 100 * 
tržby

EBT
 

Provozní ziskové rozpětí = 100 * 
tržby

EBIT
 

 

2.2.3.1.6 Ukazatel nákladovosti 

Ukazatel nákladovosti neboli rentabilita nákladů se považuje za doplňkový 

ukazatel ukazatele rentability tržeb. „Obecně platí, že čím je nižší hodnota tohoto 

ukazatele, tím lepší výsledky hospodaření podnik dosahuje, neboť 1 Kč tržeb dokázal 

vytvořit s menšími náklady.“12 

Rovnice výpočtu: 13 

1 – ROS = 
tržby

zisk
 - 1 = 

tržby

zisk -tržby 
 

 

2.2.3.2 Aktivita 

Snaží se změřit, jak efektivně podnik využívá svá aktiva, jak hospodaří s aktivy 

a s jejich jednotlivými složkami. Jestliže jich má více, než je vhodné, vznikají podniku 

zbytečné náklady a tím nižší zisk. Když jich má naopak málo, musí obětovat 

potencionálně výhodné příležitosti a tím přichází o výnosy, které by mohl získat. 

Ukazatele aktivity dávají do poměru veličinu tokovou, např. tržby, a veličinu stavovou, 

nejčastěji aktiva. Máme 2 základní typy aktivity: 

 rychlost obratu – vyjadřuje počet obrátek za určité období, nejčastěji za rok, 

 doba obratu – udává, kolik dní trvá jedna obrátka. 

 

2.2.3.2.1 Vázanost celkových aktiv 

Informuje o výkonnosti podniku, se kterou využívá aktiva k dosažení tržeb, to 

znamená, kolik aktiv potřebuje podnik k vytvoření 1 Kč tržeb. Jedná se o měřítko 

celkové produkční efektivnosti podniku. Čím nižší je ukazatel vázanosti celkových 

aktiv, tím lépe. Podnik expanduje, aniž by musel zvyšovat finanční zdroje. Při 

                                                 
12

 RŮČKOVÁ (2008, str. 56) 
13

 SEDLÁČEK (2007, str. 59) 



15 

analýze by se měl brát zřetel na používaný způsob oceňování a také na metodu 

odepisování. 

Výpočet ukazatele: 14 

Vázanost celkových aktiv = 
tržby roční

aktiva
 

 

2.2.3.2.2 Relativní vázanost stálých aktiv 

Ukazatel relativní vázanosti stálých aktiv je vydedukovaný z ukazatele 

vázanosti celkových aktiv. Pokud dáváme do poměru zůstatkovou cenu stálých aktiv, 

ukazatel se automaticky, bez zásahů podniku, s každým rokem, vlivem odpisů, 

snižuje. Z tohoto důvodů může mnoho podniku, zejména starších, vykazovat lepší 

výkonnost i bez své zásluhy. 

Pro výpočet používáme vzorec: 15 

Relativní vázanost stálých aktiv = 
tržby roční

aktiva stálá
 

 

2.2.3.2.3 Obrat celkových aktiv 

Jedná se o ukazatele rychlosti obratu, vyjadřuje počet obrátek celkových aktiv 

za určité časové období, nejčastěji za rok. Pokud má obrat celkových aktiv nižší 

hodnotu než je zjištěný obrat jako oborový průměr, znamená to pro podnik, že by měl 

prodat některá aktiva, zvýšit tržby nebo zkombinovat obě varianty. 

Vzorec pro výpočet: 16 

Obrat celkových aktiv = 
aktiva

tržby roční
 

 

2.2.3.2.4 Obrat stálých aktiv 

Jedná se o inverzního ukazatele relativní vázanosti stálých aktiv, tudíž se 

projevují stejné nedostatky. Vypovídá o tom, jak efektivně podnik využívá svá stálá 

aktiva, budovy, stroje, zařízení apod. Je to významný ukazatel při rozhodování, zda 
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pořídit další dlouhodobý majetek. Podobně jako u obratu celkových aktiv, pokud je 

hodnota nižší než oborový průměr, měl by podnik zvýšit využití výrobní kapacity nebo 

snížit investice podniku. 

Rovnice výpočtu: 17 

Obrat stálých aktiv = 
aktiva stálá

tržby roční
 

 

2.2.3.2.5 Doba obratu zásob 

Ukazatel udává po jakou dobu, nejčastěji ve dnech, jsou v podnikání vázána 

oběžná aktiva ve formě zásob do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. 

Hodnota doby obratu zásob by měla být co možná nejnižší, protože pokud nejsou 

zásoby vázány v podniku příliš dlouho, znamená to, že v nich nejsou zbytečně 

zadržovány peněžní prostředky. Doba obratu zásob pohybující se okolo 30 dní je 

celkem dobrá. 

Ukazatele vypočteme pomocí vztahu: 18 

Doba obratu zásob = 
tržby/365

zásoby
 

 

2.2.3.2.6 Rychlost obratu zásob 

Vyjadřuje počet obrátek zásob za sledované období, nejčastěji za rok. To 

znamená, kolikrát se zásoby během roku přemění na jiné formy oběžného majetku 

až po konečnou produkci a její prodej, z kterého plynou tržby. Rychlý obrat zásob by 

měl znamenat pro podnik intenzivní využívání zásob, avšak nemusí to být vždy 

pravidlem. Může to také znamenat příliš nízkou úroveň z hlediska opatření plynulé 

výroby a také uspokojení potřeb zákazníků. 

Vzorec výpočtu: 19 

Rychlost obratu zásob = 
zásoby

tržby
 

 

                                                 
17

 SEDLÁČEK (2007, str. 61) 
18

 KALOUDA (2009, str. 142) 
19

 KALOUDA (2009, str. 142) 



17 

Ukazatele doby obratu a rychlosti obratu může také vypočítávat pro jednotlivé 

druhy zásob – materiál, nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky, zboží. 

 

2.2.3.2.7 Doba obratu pohledávek 

Vypovídá o tom, kolik dní je v podniku kapitál vázán ve formě pohledávek, tzv. 

za kolik dní se pohledávky přemění na peněžní prostředky. Po tuto dobu musí podnik 

čekat na uhrazení pohledávek za již provedené tržby. Doba obratu pohledávek by se 

měla rovnat běžné době splatnosti faktur, je-li tato doba delší, znamená to, že 

odběratelé platí své závazky se zpožděním. Při dlouhodobějším trendu, by měl 

podniku uvažovat nad opatřením pro urychlení plateb svých pohledávek. 

Výpočet provedeme podle vzorce: 20 

Doba obratu pohledávek = 
tržby/365

pohledávky
 

 

2.2.3.2.8 Rychlost obratu pohledávek 

Udává počet obrátek v daném období, tzn., kolikrát jsou pohledávky během 

roku přeměněny na peněžní prostředky. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím rychleji 

podnik inkasuje své pohledávky a získané peněžní prostředky může dále investovat. 

Výpočet ukazatele: 21 

Rychlost obratu pohledávek = 
pohledávky

tržby
 

 

2.2.3.2.9 Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků je obrazem platební morálky podniku vůči jeho 

dodavatelům. Vypovídá o tom, jak rychle podnik platí své závazky. Aby nebyla 

narušena finanční rovnováha v podniku, doba obratu závazků by měla být delší než 

doba obratu pohledávek. Tento ukazatel je důležitý také pro věřitele, případně pro 

potencionální věřitele společnosti. 
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Výpočet ukazatele: 22 

Doba obratu závazků = 
tržby/365

závazky
 

 

2.2.3.2.10 Rychlost obratu závazků 

Vyjadřuje počet obrátek závazků v sledovaném období, tj. kolikrát jsou během 

roku závazky splaceny. Jedná se o poměr tržeb k závazkům. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím rychleji podnik hradí své závazky svým dodavatelům. 

 

Rychlost obratu závazků zjistíme pomocí rovnice: 23 

Rychlost obratu závazků = 
závazky

tržby
 

 

2.2.3.2.11 Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku 

Udává, kolik tržeb bylo vyprodukováno z jedné koruny dlouhodobého 

hmotného majetku vyjádřeného v zůstatkových cenách. Pokud hodnota ukazatele 

klesá, znamená to, že se fixní náklady relativně zvyšují a tím se zvyšuje i citlivost 

podniku na případné snížení tržeb. Zvýšení dlouhodobého hmotného majetku 

v rozvaze může zapříčinit i nárůst v položce investic, které ještě nejsou uvedené do 

provozu a které prozatím nepřinášejí žádný účinek. Jestliže je pokles tržeb 

pomalejší, než je snižování hodnoty dlouhodobého majetku odpisy, způsobuje to 

automatické zlepšování jeho hodnoty i při stagnování nebo mírném klesání tržeb. 

Výpočet ukazatele pomocí vztahu: 24 

Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku = 
majetek hmotný dlouhodobý

tržby
 

 

2.2.3.3 Zadluženost 

Zadluženost nám říká, že podnik používá k financování svých aktiv kromě 

vlastních zdrojů také zdroje cizí neboli dluh. Ukazatele zadluženosti zkoumají vztahy 
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mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, tedy v jak velkém rozsahu podnik 

využívá cizích zdrojů.  

Zdroje financování: 

 vlastní kapitál – mezi vlastní kapitál podniku řadíme základní kapitál, rezervní 

fond, nerozdělený zisk a hospodářský výsledek 

 cizí kapitál, dluh – nejčastějšími cizími zdroji financování podniku jsou 

bankovní úvěry 

 

Používání pouze vlastního kapitálu snižuje celkovou výnosnost vloženého 

kapitálu. Pokud bychom chtěli podnik financovat výhradně cizími zdroji nejen, že by 

bylo obtížené získat je, ale zákon to navíc nedovoluje. 

 

Zadluženost nemusí být vždy negativní charakteristikou podniku, i vysoká 

zadluženost může pozitivně přispět k celkové rentabilitě. 

 

K analýze používáme mnoho ukazatelů, které jsou odvozeny především 

z údajů z rozvahy. Většina těchto ukazatelů se uvádí v procentech. 

 

2.2.3.3.1 Celková zadluženost 

Celková zadluženost se také někdy označuje termínem věřitelské riziko. Čím 

je vyšší ukazatel, tím je vyšší úroveň zadluženosti podniku a také samozřejmě vyšší 

riziko věřitelů. Nelze přesně stanovit jeho optimální výši. Kdybychom se drželi tzv. 

zlatého pravidla, ukazatel by měl být na úrovni 50 procent. Při analýze tohoto 

ukazatele musíme brát v úvahu celkovou výnosnost podniku a také strukturu cizího 

kapitálu. Vysoká úroveň věřitelského rizika nemusí být pro podniku negativní. Jestliže 

podnik docílí z celkového vloženého kapitálu vyšší výnosnosti, než jsou úroky 

z cizího kapitálu, ukazatel je pozitivní. V opačném případně se jedná o nepříznivý 

jev. 

Výpočet věřitelského rizika: 25 

Celková zadluženost = 
aktiva celková

kapitál cizí
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2.2.3.3.2 Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování neboli kvóta vlastního kapitálu je doplňkový 

ukazatel k celkové zadluženosti. Udává, z kolika procent jsou financována celková 

aktiva vlastním kapitálem.  

Vzorec pro samofinancování: 26 

Koeficient samofinancování = 
aktiva celková

kapitál vlastní
 

 

Součet celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu by měl činit 100 %. 

Oba tyto ukazatele jsou nejdůležitější pro hodnocení celkové finanční situace 

podniku. 

 

2.2.3.3.3 Koeficient zadluženosti vlastního kapitálu 

Jeho vypovídací schopnost je stejná jako u věřitelského rizika. 

Výpočet zadluženosti podle vztahu: 27 

Koeficient zadluženosti = 
kapitál vlastní

kapitál cizí
 

 

2.2.3.3.4 Úrokové krytí 

Říká kolikrát je vyprodukovaný zisk vyšší než úroky. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím lépe. Obecně se doporučuje, aby zisk převyšoval úroky minimálně 

trojnásobně. Pomocí tohoto ukazatele podnik zjišťuje, zda je pro něj dluhové zatížení 

ještě únosné. 

Rovnice pro výpočet: 28 

Úrokové krytí = 
úroky nákladové

EBIT
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2.2.3.3.5 Úrokové zatížení 

Je to převrácená hodnota úrokového krytí. U tohoto ukazatele platí, čím nižší 

hodnota, tím lépe. 

Výpočet: 29 

Úrokové zatížení = 
EBIT

úroky nákladové
 

 

2.2.3.3.6 Dlouhodobá zadluženost 

Informuje jak velká část aktiv je financována dlouhodobými závazky. Pomáhá 

zjistit optimální vztah dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Mezi dlouhodobý 

cizí kapitál řadíme dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

Rovnice dlouhodobé zadluženosti: 30 

Dlouhodobá zadluženost = 
aktiva celková

kapitál cizí dlouhodobý
 

 

2.2.3.3.7 Běžná zadluženost 

Vyjadřuje jaká část aktiv je financována krátkodobými cizími zdroji. Do 

krátkodobých závazků zahrnujeme krátkodobé bankovní úvěry, přechodné a 

dohadné účty pasivní.  

Rovnice výpočtu: 31 

Běžná zadluženost = 
aktiva celková

kapitál cizí krátkodobý
 

 

Spojením dlouhodobé a běžné zadluženosti získáme celkovou zadluženost, 

tzn., součet hodnot dlouhodobé a běžné zadluženosti by se měla rovna hodnotě 

ukazatele celkové zadluženosti. 
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2.2.3.3.8 Finanční páka 

Je to převrácená hodnota ukazatele samofinancování. Čím nižší je podíl 

vlastního kapitálu na celkovém financování, tím vyšší je hodnota tohoto ukazatele. 

Používáním cizího kapitálu se zvyšuje rentabilita vlastního kapitálu, jestliže je 

úroková míra nižší než výnosnost vložených aktiv. 

Výpočet: 32 

Finanční páka = 
kapitál vlastní

aktiva celková
 

 

Na otázku, zda je v podniku zadlužování výhodné, odpovídá ziskový účinek 

finanční páky. Zdlužování je výhodné, jestliže ROE je větší než ROI, to znamená, že 

ziskový účinek finanční páky je větší než 1. 

Ziskový účinek finanční páky: 33, 34 

ZÚFP = 
ROI

ROE
, neboli 

E

A
 *

EBIT

EBT
 

 

2.2.3.4 Likvidita 

Informuje o platební schopnosti podniku. Je potřeba rozlišovat mezi 

solventnosti, likviditou a likvidnosti. Solventnost se uvádí jako schopnost hradit své 

závazky včas a v požadované výši. Likvidita se definuje jako obtížnost transformovat 

oběžný majetek na finanční prostředky a likvidnost je vlastnost majetku. 

Aktiva členíme podle likvidnosti do třech stupňů: 

 1. stupeň – peníze v pokladně, na běžném bankovním účtu, krátkodobé cenné 

papíry, aj., 

 2. stupeň – pohledávky, 

 3. stupeň – zásoby. 

 

Základem likvidity je vztah mezi složkami oběžných aktiv a krátkodobými 

pasivy. Likvidita řeší otázku, zdali má podnik k určitému dni dostatek finančních 

prostředků k úhradě svých závazků. Podnik je likvidní právě když má k určitému dni 
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dostatečné množství peněžních prostředků k zaplacení závazků. Rozlišuje se 

krátkodobá a dlouhodobá likvidita. Dlouhodobá likvidita přesahuje období jednoho 

roku. Krátkodobá likvidita se vztahuje k ročnímu anebo ke kratšímu časovému 

období. Rozlišujeme tři základní ukazatele krátkodobé likvidity, běžnou, pohotovou a 

okamžitou. 

 

2.2.3.4.1 Běžná likvidita 

Označována jako likvidita 3. stupně, je nejméně likvidní. Obsahuje v sobě 

nejhůře likvidní majetek a to zásoby. Vyjadřuje, kolikrát jsou oběžná aktiva větší než 

krátkodobé závazky, neboli kolik korun oběžného majetku připadá na 1 Kč 

krátkodobých pasiv. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím větší je 

pravděpodobnost, že bude zachována platební schopnost podniku. Optimální 

hodnota běžné likvidity je 2. 

Rovnice pro výpočet: 35 

Běžná likvidita = 
dluhy krátkodobé

aktiva oběžná
 

 

2.2.3.4.2 Pohotová likvidita 

Nazývá se likviditou 2. stupně. Z oběžných aktiv jsou vyloučeny nejméně 

likvidní položky, tj. zásoby. Informuje o schopnosti podniku hradit své závazky bez 

prodeje zásob. Vyjadřuje, kolik korun pohotového likvidního majetku připadá na 1 Kč 

krátkodobých pasiv. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí hodnot 1 a 

1,5. Vyšší hodnota je příznivější z hlediska věřitelů, nižší naopak z hlediska vlastníků. 

Výpočet pomocí vztahu: 36 

Pohotová likvidita = 
pasiva krátkodová

zásoby - aktiva oběžná
 

 

Při finanční analýze je užitečné zkoumat vztah mezi běžnou a pohotovou 

likviditou. Výrazně nižší hodnota ukazatele pohotové likvidity svědčí o tom, že je 

v podniku držené nadměrné množství zásob. 
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2.2.3.4.3 Okamžitá likvidita 

Označuje se likviditou 1. stupně. Vstupují zde jen nejlikvidnější položky 

oběžných aktiv, což jsou např. peníze v hotovosti a na bankovním účtu. Informuje, 

kolik korun okamžitého likvidního majetku připadá na 1 Kč krátkodobých závazků. 

Hodnota okamžité likvidity by neměla klesnout pod hodnotu 0,2, která se uvádí jako 

kritická. 

Výpočet ukazatele: 37 

Okamžitá likvidita = 
závazky krátkodobé

majetek finanční
 

 

2.2.3.5 Cash flow 

Pro podnikovou finanční analýzu a finanční řízení podniku mají ukazatelé 

sestavované na bázi cash flow větší vypovídající schopnost než ukazatele 

sestavované tradiční metodou. Cash flow nahrazuje u ostatních poměrových 

ukazatelů většinou zisk. Výhodou požívání CF je:  

 odstranění vlivu plynoucího z účetních principů a postupů, například časového 

rozlišení, metody oceňování, způsoby odepisování, tvorby rezerv, aj., 

 menší citlivost na inflační vývoj než u používání zisku.  

 

2.2.3.5.1 Rentabilita tržeb z CF 

Informuje o finanční výkonnosti podniku. Ukazatel není v takové míře ovlivněn 

investičními cykly, stupněm novosti a také odepsanosti fixních aktiv. Je vhodným 

doplňkem k ukazateli rentability tržeb. 

Vzorec: 38 

Rentabilita tržeb = 
tržby

flow cash provozní
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2.2.3.5.2 Rentabilita celkového kapitálu z CF 

Ukazatel dává do poměru cash flow z provozní činnosti a aktiva. Je-li tato 

rentabilita nižší, než je průměrný úrok placený bankám za poskytnutí úvěrů, 

znamená to, že podnik není schopen vyprodukovat z aktiv tolik, kolik je zapotřebí ke 

splátkám úvěrů. Bankovní úvěry jsou pak pro podnik nebezpečné. Je-li však naopak 

rentabilita vyšší, je výhodné mít více úvěrů, neboť působí jako nástroj růstu podniku. 

Výpočet: 39 

Rentabilita celkového kapitálu = 
celkem aktiva

činnosti provozní zflow  cash
 

 

2.2.3.5.3 Rentabilita vlastního kapitálu z CF 

Jde o doplňkový ukazatel k rentabilitě vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního 

kapitálu z cash flow má výhodu, že nezahrnuje do výpočtu nevýdajové položky, 

odpisy, tvorbu rezerv a opravné položky. 

Výpočet pomocí vzorce:40 

Rentabilita vlastního kapitálu = 
kapitál vlastní

flow cash provozní
 

 

2.2.3.5.4 Rentabilita cizího kapitálu z CF 

Informuje o schopnosti podniku hradit své závazky z provozního cash flow. 

Výpočet podle vzorce:41 

Rentabilita cizího kapitálu = 
kapitál cizí

flow cash provozní
  

 

2.2.3.5.5 Úrokové krytí z CF 

Vyjadřuje, kolikrát provozní cash flow převyšuje placené úroky, neboli kolikrát 

jsou nákladové úroky kryté cash flow z provozní činnosti. 
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Výpočet ukazatele:42 

Úrokové krytí = 
úroky placené

činnosti provozní z CF
 

 

2.2.3.5.6 Likvidita z CF 

Vyjadřuje kolik krátkodobých závazků je podnik schopen uhradit 

z vyprodukovaných čistých provozních finančních prostředků. 

Rovnice k výpočtu ukazatele:43 

Likvidita = 
závazky krátkodobé

flow cash provozní
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3 Horizontální analýza a vertikální analýza 

K horizontální analýze budu používat údaje ze dvou výkazů a to z rozvahy a 
výkazu zisku a ztráty. 

 Rozvaha 
- zachycuje stav majetku a jeho zdroje krytí k určitému datu, nejčastěji 

k poslednímu dni účetního období,  

- strukturu tvoří aktiva a pasiva, 

- suma aktiv se musí rovna sumě pasiv, 

- povinná součást účetní závěrky. 

 Výkaz zisku a ztráty 
- zachycuje náklady a výnosy určitého období, které se podílely na 

tvorbě výsledku hospodaření, 

- povinná součást účetní závěrky. 

 

3.1 Horizontální analýza 

K sestavení horizontální analýzy jsem použila údaje z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty, které jsou uvedeny v přílohách. 

 

Pomocí horizontální analýzy jsou v následujících tabulkách vyjádřeny 

absolutní a relativní změny jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Výpočet: 

Absolutní změna = období předchozí - období běžné  

Relativní změna44 = 100 *
období předchozí

období předchozí - období běžné
 

 

3.1.1 Rozvaha 

Horizontální analýza rozvahy je rozdělena na dvě části: 

 aktiva, 

 pasiva. 
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3.1.1.1 Aktiva 

Absolutní a relativní změny položek aktiv jsou vyjádřeny v tabulkách 3.1 a 3.2. 

Tab. 3.1: Absolutní a relativní změna položek aktiv 2007/2008 

 31.12. 
2007 

31.12. 
2008 

Absolutní 
změna (v 
tis. Kč) 

Relativní 
změna (v 

%) 

Aktiva celkem 682 784 102 14,96 

Stálá aktiva 291 270 -21 -7,22 

Dlouhodobý majetek 291 270 -21 -7,22 

Oběžná aktiva 391 514 123 31,45 

Zásoby 258 443 185 71,71 

Krátkodobé pohledávky 238 50 -188 -78,99 

Pohledávky z obchodních vztahů 225 19 -206 -91,56 

Ostatní pohledávky 13 31 18 138,46 

 Krátkodobý finanční majetek -105 21 126 -120,00 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Tab. 3.2: Absolutní a relativní změna položek aktiv 2008/2009 

 31.12. 
2008 

31.12. 
2009 

Absolutní 
změna ( v 

tis. Kč) 

Relativní 
změna (v 

%) 

Aktiva celkem 784 634 -150 -19,13 

Stálá aktiva 270 248 -22 -8,15 

Dlouhodobý majetek 270 248 -22 -8,15 

Oběžná aktiva 514 386 -128 -24,90 

Zásoby 443 46 -397 -89,62 

Krátkodobé pohledávky 50 59 9 18,00 

Pohledávky z obchodních vztahů 19 47 28 147,37 

Ostatní pohledávky 31 12 -19 -61,29 

Krátkodobý finanční majetek 21 281 260 1 238,10 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Celková aktiva se v roce 2008 zvýšila o 14,96 %, nárůst byl způsoben 

zvýšením oběžných aktiv, především se zvýšily zásoby a krátkodobý finanční 

majetek. V roce 2009 aktiva poklesla o 19,13 %, přibližně na úroveň roku 2007. 

Snížení bylo způsobeno zejména úbytkem zásob. 

 

Stálá aktiva během sledovaného období viditelně nepoklesla ani se nezvýšila. 

 

Oběžná aktiva v roce 2008 zaznamenaly nárůst o 31,45 %, což bylo 

způsobeno zejména zvýšením zásob, které se téměř zdvojnásobily. I když se v roce 
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2009 podstatně zvýšil krátkodobý finanční majetek, oběžná aktiva se snížila o 

24,90 %, což znamená pokles na úroveň oběžných aktiv v roce 2007. Tento pokles 

byl způsoben úbytkem zásob, které se snížily o 89,62 %. V roce 2007 byl krátkodobý 

finanční majetek v mínusu, což bylo zapříčiněno účetní chybou. 

 

Obr. 3.1: Vývoj aktiv během sledovaného období 

Vývoj aktiv
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Zdroj: Účetní výkazy podniku 
 

3.1.1.2 Pasiva 

Absolutní a relativní změna položek pasiv je vyjádřena v tabulkách 3.3 a 3.4. 

Tab. 3.3: Absolutní a relativní změna položek pasiv 2007/2008 

 31.12. 
2007 

31.12. 
2008 

Absolutní 
změna (v 
tis. Kč) 

Relativní 
změna (v 

%) 

Pasiva celkem 682 784 102 14,96 

Vlastní kapitál 155 140 -15 -9,68 

Základní kapitál 100 100 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 1 56 55 5 500,00 

VH běžného účetního období 54 -16 -70 -129,63 

Cizí zdroje 527 644 117 22,20 

Krátkodobé závazky 199 333 134 67,34 

Závazky z obchodních vztahů 64 107 43 67,19 

Závazky ke společníkům,… 0 120 120 - 

Závazky k zaměstnancům 46 45 -1 -2,17 

Závazky ze SZ a ZP 34 24 -10 -29,41 

Stát – daňové závazky a dotace 55 37 -18 -32,73 

Bankovní úvěry a výpomoci 328 311 -17 -5,18 

Krátkodobé bankovní úvěry 230 311 81 35,22 

Krátkodobé finanční výpomoci 98 0 -98 -100 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tab. 3.4: Absolutní a relativní změna položek pasiv 2008/2009 

 31.12. 
2008 

31.12. 
2009 

Absolutní 
změna (v 
tis. Kč) 

Relativní 
změna (v 

%) 

Pasiva celkem 784 634 -150 -19,13 

Vlastní kapitál 140 153 13 9,29 

Základní kapitál 100 100 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 56 41 -15 -26,79 

VH běžného účetního období -16 12 28 -175,00 

Cizí zdroje 644 481 -163 -25,31 

Krátkodobé závazky 333 332 -1 0,30 

Závazky z obchodních vztahů 107 8 -99 -92,52 

Závazky ke společníkům,… 120 100 -20 -16,67 

Závazky k zaměstnancům 45 52 7 15,56 

Závazky ze SZ a ZP 24 31 7 29,17 

Stát – daňové závazky a dotace 37 141 104 281,08 

Bankovní úvěry a výpomoci 311 149 -162 -52,09 

Krátkodobé bankovní úvěry 311 149 -162 -52,09 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 - 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

V roce 2008 měly největší vliv na zvýšení pasiv, o 14,96 %, cizí zdroje, 

zejména krátkodobé závazky. V roce 2009 se pasiva snížila o 19,13 %, což bylo 

zapříčiněno především snížením krátkodobých bankových úvěrů. 

 

Vlastní kapitál ve sledovaném období se nijak výrazně nezměnil, stagnoval. 

 

Na zvýšení cizího kapitálu v roce 2008, o 22,20 %, měly největší vliv 

krátkodobé závazky, zejména pak závazky z obchodních vztahů, které se zvýšily o 

67,19 %. V roce 2009 se cizí kapitál snížil o 25,31 %, lehce pod úroveň roku 2007. 

Celkové krátkodobé závazky se oproti minulému roku nezměnily. Toto snížení bylo 

zásadně ovlivněno úbytkem bankovních úvěrů, které se snížily o 52,09 %. 
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Obr. 3.2: Vývoj pasiv během sledovaného období 
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3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Absolutní a relativní změny položek výkazu a zisku a ztráty jsou uvedeny 

v tabulkách 3.5 a 3.6 

Tab. 3.5: Absolutní a relativní změna položek výkazu zisku a ztráty 2007/2008 

 31.12. 
2007 

31.12. 
2008 

Absolutní 
změna (v 
tis. Kč) 

Relativní 
změna (v 

%) 

Výkony 2 225 2 046 -179 -8,04 

Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 2 225 2 046 -179 -8,04 

Výkonová spotřeba 1 140 901 -239 -20,96 

Spotřeba materiálu a energie 910 656 -254 -27,91 

Služby 230 245 15 6,52 

Přidaná hodnota 1 085 1 145 60 5,53 

Osobní náklady součet 963 1 035 72 7,48 

Mzdové náklady 672 739 67 9,97 

Náklady na SZ a ZP 256 259 3 1,17 

Ostatní osobní náklady 35 37 2 5,71 

Ostatní provozní výnosy 0 143 143 - 

Ostatní provozní náklady 36 221 185 513,89 

Provozní výsledek hospodaření 86 32 -54 -62,79 

Nákladové úroky 18 38 20 111,11 

Ostatní finanční výnosy 1 1 0 0 

Ostatní finanční náklady 15 11 -4 -26,67 

Finanční výsledek hospodaření -32 -48 -16 50,00 

VH za běžnou činnost 54 -16 -70 -129,63 

VH za účetní období 54 -16 -70 -129,63 

VH před zdaněním 54 -16 -70 -129,63 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tab. 3.6: Absolutní a relativní změna položek výkazu zisku a ztráty 2008/2009 

 31.12. 
2008 

31.12. 
2009 

Absolutní 
změna (v 
tis. Kč) 

Relativní 
změna (v 

%) 

Výkony 2 046 5 155 3109 151,96 

Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 2 046 5 155 3109 151,96 

Výkonová spotřeba 901 3 918 3017 334,85 

Spotřeba materiálu a energie 656 1 222 566 86,28 

Služby 245 2 696 2451 1000,41 

Přidaná hodnota 1 145 1 237 92 8,03 

Osobní náklady součet 1 035 1 124 89 8,60 

Mzdové náklady 739 823 84 11,37 

Náklady na SZ a ZP 259 264 5 1,93 

Ostatní osobní náklady 37 37 0 1, 53 

Ostatní provozní výnosy 143 3 -140 -97,90 

Ostatní provozní náklady 221 71 -150 -67,87 

Provozní výsledek hospodaření 32 45 13 40,63 

Nákladové úroky 38 40 2 5,26 

Ostatní finanční výnosy 1 21 20 2000,00 

Ostatní finanční náklady 11 14 3 27,27 

Finanční výsledek hospodaření -48 -33 15 -31,25 

VH za běžnou činnost -16 12 28 -175 

VH za účetní období -16 12 28 -175 

VH před zdaněním -16 12 28 -175 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Během sledovaného období bylo pro podnik hlavním příjmem tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, které v roce 2008 lehce poklesly, o 8,04 %. Naopak 

v roce 2009 zaznamenaly tržby největší nárůst a to o více než dvojnásobek, přesněji 

o 151,96 %. 

 

Přidaná hodnota je velmi důležitá položka výkazu zisku a ztráty. Ukazuje, kolik 

je podnik schopen vydělat, kdybychom brali v úvahu pouze tržby a náklady, které 

spolu úzce souvisí. V analyzovaném období se přidaná hodnota zvyšovala. V roce 

2008 činil nárůst 5,53 %, což bylo způsobeno především výraznějším snížením 

výkonové spotřeby zejména spotřeby materiálu a energie. I v následujícím roce byl 

zaznamenán nárůst, a to o 8,03 %, neboť zvýšení tržeb převýšilo zvýšení nákladů. 
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Provozní hospodářský výsledek v roce 2008 klesl o 62,79 %, což bylo 

zapříčiněno především zvýšením osobních nákladů o 7,48 %. Nárůst v roce 2009 o 

40,63 % byl ovlivněn zejména růstem přidané hodnoty. 

 

Ve sledovaném období byl finanční výsledek hospodaření vždy záporný. 

V roce 2008 se oproti roku 2007 ještě prohloubil a to přesně o 50,00 %. Následující 

rok se hodnota finančního hospodářského výsledku vrátila zpět na úroveň roku 2007. 

 

V roce 2007 se výsledek hospodaření za běžnou činnost pohyboval 

v kladných hodnotách, kdy dosahoval na úroveň 50 tisíc. V roce 2008 byl 

zaznamenán výrazný pokles a to téměř o 130,00 %. V dalším roce se výsledek 

hospodaření za běžnou činnost dostal ze záporných položek do kladných, nárůst činil 

175,00 %. 

 
Obr. 3.3: Vývoj výsledků hospodaření během sledovaného období 
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3.1.3 Shrnutí 

Při horizontální analýze aktiv byly zaznamenány největší změny v oblasti 

oběžných aktiv, zejména pak zásoby, pohledávky z obchodních vztahů a krátkodobý 

finanční majetek. Zásoby nejvíce vzrostly v roce 2008, naopak v roce 2009 se snížily 

o více než dvojnásobek přírůstku roku 2008. Pohledávky z obchodních vztahů 

zaznamenaly největší pokles v roce 2008, v následujícím roce hodnota pohledávek 

stagnovala. Krátkodobý finanční majetek měl po celé období rostoucí tendenci. 

Celková oběžná aktiva, o co jeden rok vzrostala, o to následující rok zase poklesla. 
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Stálá aktiva neměly významný vliv na změnu aktiv, každý rok poklesly o hodnotu 

odpisů.  

 

Hodnotu pasiv nejvíce ovlivnily cizí zdroje financování. Největší změna byla 

zjištěna u krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. V roce 2008 měly největší vliv 

na zvýšení cizích zdrojů závazky ke společníkům. Na snížení se v roce 2009 nejvíce 

podílely zejména krátkodobé bankovní úvěry. 

 

Ve výkazu zisku a ztráty byly zaznamenány změny především v oblasti 

provozní činnosti. V roce 2008 byly hlavní změny v tržbách, ve výkonové spotřebě, 

v ostatních provozních výnosech a nákladech. K největším změnám došlo v roce 

2009, vzrostly tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a výkonová spotřeba. 

 

3.2 Vertikální analýza 

Údaje použité k sestavení vertikální analýzy jsou uvedeny, v rozvaze a výkazu 

zisku a ztráty, v přílohách. 

 

V následujících tabulkách jsou vypočteny procentuální podíly jednotlivých 

položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty ke zvolené veličině. 

 

3.2.1 Rozvaha 

Tak jako horizontální analýza tak i vertikální analýza rozvahy je rozdělena na 

dvě části: 

 aktiva, 

 pasiva. 

 

3.2.1.1 Aktiva 

Struktura aktiv analyzovaného podniku je uvedena v tabulkách 3.7 a 3.8. 

 
 
 
 



35 

Tab. 3.7: Struktura aktiv v % 

 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 100 100 100 

Stálá aktiva 42,67 34,44 39,12 

Oběžná aktiva 57,33 65,56 60,88 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Tab. 3.8: Struktura aktiv v % 

 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 42,67 34,44 39,12 

Zásoby 37,83 56,50 7,25 

Krátkodobé pohledávky 34,90 6,38 9,31 

Krátkodobý finanční majetek -15,40 2,68 44,32 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Ve sledovaném období se poměrem mezi stálými a oběžnými aktivy 

významně neměnil. Oběžná aktiva tvořila v průměru 61,00 % a stálá aktiva 39,00 % 

celkových aktiv. 

 

V roce 2007 se na struktuře aktiv podílely jednotlivé položky přibližně stejnou 

měrou, průměrně 38,50 %. Výjimkou byl krátkodobý finanční majetek, který kvůli 

účetní chybě tvořil -15,40 %. 

 

Největší podíl v roce 2008 zaujímají zásoby, které tvoří více jak polovinu 

celkových aktiv. Významný přírůstek zaznamenal krátkodobý finanční majetek, jeho 

podíl činí 2,68 % aktiv. Naopak krátkodobé pohledávky se výrazně snížily a to na 

6,38 %. Podíl dlouhodobého majetku se podstatně nezměnil. 

 

V roce 2009 největší podíl připadá krátkodobému finančnímu majetku, 

44,32 %. Výrazný úbytek zaznamenaly zásoby, které se snížily na 7,25 %. 

Krátkodobé pohledávky a dlouhodobý majetek stagnuje. 
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Obr. 3.4: Struktura aktiv v jednotlivých letech sledovaného období    
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3.2.1.2 Pasiva 

V tabulkách 3.9 a 3.10 se nachází podílů jednotlivých druhů položek pasiv na 

celkových pasivech. 

Tab. 3.9: Struktura pasiv v % 

 2007 2008 2009 

Pasiva celkem 100 100 100 

Vlastní kapitál 22,73 17,86 24,13 

Cizí kapitál 77,27 82,14 75,87 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tab. 3.10: Struktura pasiv v % 

 2007 2008 2009 

Pasiva celkem 100 100 100 

Základní kapitál 14,66 12,76 15,77 

Výsledek hospodaření minulých let 0,15 7,14 6,47 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 7,92 -2,04 1,89 

Krátkodobé závazky 29,18 42,47 52,37 

Bankovní úvěry a výpomoci 48,09 39,67 23,50 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Podíl vlastního a cizího kapitálu na celkových pasivech se ve sledovaném 

období výrazně neměnil. Podnik byl financován zejména cizím kapitálem. Největší 

hodnotu měl v roce 2008, kdy překročil 80,00 % hranici. V letech 2007 a 2009 se cizí 

kapitál pohyboval na úrovni 76,00 %. Na vlastní kapitál připadalo průměrně 21,56 %. 

Největší část patřila základnímu kapitálu. 

 

Základní kapitál byl během sledovaného období konstantní, v průměru tvořil 

14,40 % pasiv. 

Největší podíl v roce 2007 zaujímaly bankovní úvěry a výpomoci, téměř 

polovinu celkových pasiv, 48,09 %. Krátkodobým závazkům připadalo necelých 

30,00 %, na kterých se podílely zejména krátkodobé závazky. 

 

V roce 2008 bankovní úvěry a výpomoci klesly na hodnotu 39,67 %. Naopak 

krátkodobé závazky zaznamenaly zvýšení na 42,47 %, což bylo způsobeno 

přírůstkem závazků z obchodních vztahů a závazků ke společníkům. Hodnota 

výsledku hospodaření běžného účetního období klesla, a to až 2 % do minusových 

hodnot. 

 

Podíl krátkodobých závazků se v roce 2009 opět zvýšil, tvořil více jak polovinu 

celkových pasiv, přesněji 52,37 %. Největší nárůst zaznamenala položka stát, která 

se navýšila o 104 tis. Kč. Závazky ke společníkům se pohybovaly na přibližně stejné 

úrovni a závazky z obchodních vztahů klesly o 99 tis. Kč. Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost se dostal zpět do kladných hodnot. 
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Obr. 3.5: Struktura pasiv v jednotlivých letech 
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Zdroj: Vlastní výpočty 
 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty není jednoznačně daná vztažná 

veličina, obvykle se udává velikost tržeb. Vztažnou veličinou byly v tomto případě 

zvoleny tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, které jsou hlavním zdrojem 

příjmů společnosti. 
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Tab. 3.11: Struktura výkazu zisku a ztráty v % 

 2007 2008 2009 

Výkony 100 100 100 

   Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 100 100 100 

Výkonová spotřeba 51,24 44,04 76,00 

   Spotřeba materiálu a energie 40,90 32,06 23,70 

   Služby 10,34 11,98 52,30 

Přidaná hodnota 48,76 55,96 24,00 

Osobní náklady součet 43,28 50,59 21,80 

   Mzdové náklady 30,20 36,12 15,96 

   Náklady na SZ a ZP 11,51 12,66 5,12 

   Ostatní osobní náklady 1,57 1,81 0,72 

Ostatní provozní výnosy 0 6,99 0,05 

Ostatní provozní náklady 1,61 10,8 1,38 

Provozní výsledek hospodaření 3,87 1,56 0,87 

Nákladové úroky 0,81 1,85 0,78 

Ostatní finanční výnosy 0,04 0,05 0,41 

Ostatní finanční náklady 0,67 0,54 0,27 

Finanční výsledek hospodaření -1,44 -2,34 -0,64 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2,43 -0,78 0,23 

Výsledek hospodaření za účetní období 2,43 -0,78 0,23 

Výsledek hospodaření před zdaněním 2,43 -0,78 0,23 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Ve sledovaném období se nejvíce na tržbách podílí výkonová spotřeba. V roce 

2007 dosahovala hodnoty 51,24 %, největší část tvořila spotřeba materiálu a energie, 

přes 40,00 %. V dalším roce se podíl snížil na 44,04 %, větší část patřila, tak jako 

v roce 2007, spotřebě materiálu a energie. Výrazný nárůst zaznamenala výkonová 

spotřeba v roce 2009, kdy dosáhla přesně 76,00 %, z toho přes 52,00 % tvořily 

služby a přes 23,00 spotřeba materiálu a energie. 

 

Osobní náklady se během prvních dvou let sledovaného období pohybovaly 

v průměru na úrovni 47,00 %. V posledním roce se tento podíl výrazně snížil, a to na 

hodnotu 21,80 %. Po celé období největší část osobních nákladů tvořily mzdové 

náklady. 

 

Podíl provozního výsledku hospodaření na tržbách z prodeje vlastních 

výrobků a služeb měl během sledovaného období klesající tendenci. V roce 2007 



40 

jeho podíl činil 3,87 % a v roce 2009 činil už pouhých 0,87 %. Pokles mezi roky 2007 

a 2009 je přesně 3,00 %. 

 

Podíl finančního výsledku hospodaření byl po celé období záporný. V roce 

2007 dosahoval na hodnotu -1,44 %, v roce 2008 se zvýšil na -2,34 % a v roce 2009 

jeho hodnota činila -0,64 %. 

 

Největší podíl na tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb činil výsledek 

hospodaření za běžnou činnost v roce 2007, kdy tvořil 2,43 %. V následujícím roce 

jeho hodnota poklesla až na úroveň -0,78 %. V roce 2009 se tato hodnota dostala 

zpět do kladných položek. 

 

3.2.3 Shrnutí 

 

Při vertikální analýze aktiv bylo zjištěno, že v prvním roce se na aktivech 

podílela stálá a oběžná aktiva relativně stejnou měrou. V následujících dvou letech 

převládají oběžná aktiva, v roce 2008 zejména zásoby a v roce 2009 pak krátkodobý 

finanční majetek. 

 

Pasiva tvoří vlastní a cizí kapitál, přičemž cizí kapitál výrazně převládá. 

V prvním roce největší podíl připadal bankovním úvěrům a výpomocím. V druhém 

roce lehce převládají krátkodobé závazky nad bankovními úvěry. V posledním roce 

se podíl krátkodobých závazků zvýšil. 

 

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsem zvolila za základní položku 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Největší část po celé období tvořila 

výkonová spotřeba a osobní náklady. 
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4 Poměrová analýza 

V poměrové analýze se zaměřím především na ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti, likvidity a cash flow. 

 

4.1 Rentabilita 

Použité vzorce jsou uvedené v podkapitolách kapitoly 2.2.3.1. Dále je potřeba 

k výpočtům rentability znát sazby daně z příjmů právnických osob pro jednotlivé roky. 

 2007  24 % 

 2008  21 % 

 2009  20 % 

 

V tabulce 4.1 jsou uvedeny výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů 

rentability. 

Tab. 4.1: Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability 

 2007 2008 2009 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROI) % 8,02 2,22 6,56 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) % 10,56 2,81 8,20 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) % 34,84 -11,43 7,84 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) % 46,45 15,71 33,99 

Rentabilita tržeb (ROS) 0,024 -0,008 0,002 

Ukazatel nákladovosti (1 – ROS) 0,976 1,008 0,998 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Obr. 4.1: Vývoj jednotlivých druhů rentability 
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4.1.1 Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROI) 

S nejlepší účinnosti působil celkový vložený kapitál v prvním roce, kdy dosáhl 

zisku 8,02 %. S celkovou efektivností byl na tom podnik nejhůře v roce 2008. Její 

hodnota činila 2,22 %. V roce 2009 se ukazatel ROI zvýšil na hodnotu 6,56 %, to 

znamená, že společnost vyprodukovala z celkových aktiv 6,56 % čistého zisku.  

 

4.1.2 Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

Společnost nejlépe zhodnotila své aktiva v prvním roce sledovaného období, 

kdy měla nejvyšší hodnotu a to 10,56 %. V následujícím roce se rentabilita vložených 

aktiv výrazně snížila, její hodnota činila 2,81 %. Toto snížení bylo způsobeno 

zejména ztrátou, do které se podnik v roce 2008 dostal. V roce 2009 společnost 

zaznamenala nárůst návratnosti aktiv na hodnotu 8,20 %, které bylo ovlivněno 

výsledkem hospodaření před zdaněním. 

 

4.1.3 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Nejvyšších hodnot dosahoval společnost v roce 2007, kdy výnosnost vlastního 

kapitálu činila 34,84 %. Hlavní význam na výši ukazatele měl dosažený čistý zisk 

v tomto roce. V roce 2008 hodnota rentability vlastního kapitálu velmi poklesla. 

Hodnota ROE se pohybovala hluboko v minusových položkách, překročila -11,00 % 

hodnotu. I v tomto případě byl výsledek ovlivněn čistým ziskem, který byl záporný. 

V posledním roce analyzovaného období společnost zaznamenala navýšení 

výnosnosti. Návratnost vlastního kapitálu dosahovala téměř na 8,00 % hodnotu. 

 

4.1.4 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Tento ukazatel nemá úplnou vypovídající schopnost, neboť analyzovaná 

společnost nepoužívá ve sledovaném období dlouhodobé zdroje k financování 

podniku.  
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4.1.5 Rentabilita tržeb (ROS) 

V roce 2007 společnost dosahovala z 1 Kč tržeb 0,024 Kč zisku. 

V následujícím roce rentabilita tržeb poklesla, na 1 Kč tržeb připadalo -0,008 Kč 

vyprodukovaného zisku, z toho vyplývá, že byl podnik ve ztrátě. V roce 2009 

společnost dosahovala minimálního zisku, který činil 0,002 Kč na 1 Kč tržeb. 

 

4.1.6 Ukazatel nákladovosti (1 – ROS) 

Po celé sledované období se ukazatel nákladovosti pohybuje ve velmi 

vysokých hodnotách. Společnost v průměru potřebuje k vytvoření 1 Kč tržeb téměř 

stejné množství nákladů, což je 0,994 Kč. V prvním roce byla rentabilita nákladů 

nejnižší, její hodnota byla 0,976 Kč. V druhém roce se nákladovost zvýšila a to až 

tak, že překročila 1 Kč, z čehož vyplývá, že podnik je ztrátový, neboť potřebuje 

1,008 Kč nákladů k získání 1 Kč tržeb. V posledním roce sledovaného období se 

nákladovost snížila na 0,998 Kč. 

 

4.1.7 Shrnutí 

Všechny ukazatelé měli během sledovaného období stejný vývoj. V prvním 

roce dosahovala rentabilita nejlepších hodnot, naopak ve druhém roce byla nejhorší. 

Výsledné hodnoty ovlivnila výše hospodářského výsledku, který byl nejvyšší v prvním 

roce. Nejhorší byl v roce 2008, kdy byl záporný a tomu i odpovídají výsledné hodnoty 

rentability. 

 

4.2 Aktivita 

Ukazatele aktivity byly vypočteny na základě vzorečků uvedených v kapitolách 

aktivity 2.2.3.2.  

Hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity jsou vyjádřeny v tabulce 4.2. 
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Tab. 4.2: Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity 

 2007 2008 2009 

Vázanost celkových aktiv 0,31 0,38 0,12 

Relativní vázanost stálých aktiv 0,13 0,13 0,05 

Doba obratu zásob 42,32 79,03 3,26 

Rychlost obratu zásob 8,62 4,62 112,07 

Doba obratu pohledávek 39,04 8,92 4,18 

Rychlost obratu pohledávek 9,35 40,92 87,37 

Doba obratu závazků 32,64 59,41 23,51 

Rychlost obratu závazků 11,18 6,14 15,53 

Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku 7,65 7,58 20,79 

Zdroj: Vlastní výpočty 
 

4.2.1 Vázanost celkových aktiv 

V prvních dvou letech byla vázanost celkových aktiv na přibližně stejné úrovni. 

V roce 2007 podnik potřeboval k vytvoření 1 Kč tržeb 0,31 aktiv. V roce 2008 se tato 

hodnota lehce zvýšila, a to na hodnotu 0,38. V posledním roce sledovaného období 

byl zaznamenán poměrně výrazný pokles na 0,12. Nejefektivněji podnik využíval svá 

aktiva v roce 2009, kdy potřeboval k získání 1 Kč tržeb nejméně aktiv. 

 

4.2.2 Relativní vázanost stálých aktiv 

V roce 2007 byla relativní vázanost stálých aktiv 0,13. V dalším roce byla na 

stejné úrovni. V roce 2009 se výrazně snížila, podnik potřeboval k vytvoření 1 Kč 

tržeb pouze 0,05 stálých aktiv. Tento pokles nebyl zapříčiněn pouze snížením stálých 

aktiv odpisy, které bylo minimální, ale hlavně výrazným navýšením ročních tržeb, 

které se zvýšily více než 2,5krát. 

 

4.2.3 Doba obratu zásob 

V prvním roce sledovaného období byly v podniku zásoby vázány v průměru 

42,32 dnů. V roce 2008 se počet dnů, po které byly zásoby v podniku zadržovány, 

zvýšil, a to téměř dvojnásobně, doba obratu činila 79,03 dnů. V posledním roce 

analyzovaného období bylo zaznamenáno výrazné snížení na 3,26 dnů. Tento 

výsledek vypovídá o tom, že nejsou v podniku zbytečně zadržovány zásoby a tím 

pádem ani peněžní prostředky. 

 



45 

4.2.4 Rychlost obratu zásob 

Za rok 2007 se zásoby 8,62krát přeměnily na jiné formy oběžného majetku. 

V následujícím roce se rychlost obratu zásob snížila, zásoby se obrátily  4,62krát. 

Naopak v roce 2009 se počet obrátek zněkolikanásobil, zásoby se přeměnily 

112,07krát. 

 

4.2.5 Doba obratu pohledávek 

V roce 2007 činila doba obratu pohledávek poměrně vysoká, činila 39,04 dnů. 

Tato hodnota je poměrně vysoká, neboť tolik dnů musí podnik v průměru čekat, než 

mu jsou pohledávky uhrazeny. V dalších dvou letech se doba obratu pohledávek 

výrazně snížila, po oba roky byla pod dobou splatnosti faktur. V roce 2008 byl 

v podniku kapitál vázán ve formě pohledávek průměrně po dobu 8,92 dnů. 

V posledním roce sledovaného období doba čekání, než se pohledávky přemění na 

peněžní prostředky, ještě poklesla. Odběratelé zbytečně neotáleli se splacením 

pohledávek a své závazky hradili v průměru za 4,18 dny. 

 

4.2.6 Rychlost obratu pohledávek 

V prvním roce analyzovaného období byly pohledávky přeměněny na peněžní 

prostředky 9,35krát. V následujícím roce podnik inkasoval své pohledávky téměř 

41krát. Nejrychleji placené pohledávky měla společnost v roce 2009, kdy 

zaznamenala 87,37 obrátek. 

 

4.2.7 Doba obratu závazků 

V roce 2007 společnost splácela závazky přibližně za 32 dnů. V dalším roce 

se platební morálka podniku zhoršila, své závazky hradila za 59,41 dnů, tato doba je 

několikanásobně delší než je splatnost došlých faktur. V posledním roce 

sledovaného období se doba obratu závazků oproti předešlému roku snížila a to více 

jak o polovinu. V roce 2009 podnik splácel závazky svým dodavatelům průměrně za 

23,51 dnů. 
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4.2.8 Rychlost obratu závazků 

Během roku 2007 odešly peněžní prostředky z podniku na úhradu závazků 

11,18krát. V roce 2008 se počet obrátek snížil na 6,14. Zvýšení zaznamenala 

společnost v roce 2009, kdy během roku podnik uhradil své závazky dodavatelům 

15,53krát. 

 

4.2.9 Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku 

Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku je stejná jako obrat stálých 

aktiv, neboť společnost nevlastní jiný než dlouhodobý hmotný majetek a také má 

stejnou vypovídající schopnost. 

 

4.2.10 Shrnutí 

Ukazatel aktivity dosahovaly nejlepších hodnot v posledním roce sledovaného 

období. Při hodnocení vázanosti celkových aktiv a relativní vázanosti stálých aktiv je 

zřejmé, že nejlepších hodnot podnik dosahuje v roce 2009, neboť jsou nejnižší. Doba 

obratu zásob je kolísavá, v roce 2008 byly zásoby v podniku vázány příliš dlouho. 

V roce 2009 se podařilo tuto dobu výrazně zkrátit. Rychlost obratu zásob měla stejný 

vývoj jako doba obratu zásob. Nejméně obrátek bylo zaznamenáno v roce 2008, 

nejintenzivněji podnik využíval zásoby v roce 2009. Pozitivní vývoj jsem shledala u 

doby obratu pohledávek a rychlosti obratu pohledávek. S každým dalším rokem se 

hodnoty obou ukazatelů zlepšovaly. Doba obratu závazků a rychlost obratu závazků 

během období kolísá, nejlepších hodnot společnost dosáhla v roce 2009. Při 

srovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků je zřejmé, že kromě roku 

2007 je doba obratu pohledávek kratší než doba obratu závazků. To znamená, že 

společnost platila své závazky později, než inkasovala peníze z pohledávek, což je 

pozitivní. 

 

4.3 Zadluženost 

Vzorce, které byly použity k výpočtům zadluženosti, jsou 

citované v teoretických kapitolách zadluženosti. Zadluženost jednotlivých ukazatelů 

je vyjádřena v tabulce 4.3. 
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Tab. 4.3: Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů zadluženosti 

 2007 2008 2009 

Celková zadluženost (%) 77,27 82,14 75,87 

Koeficient samofinancování (%) 22,73 17,86 24,13 

Zadluženost vlastního kapitálu 3,40 4,60 3,14 

Úrokové krytí 4,00 0,58 1,30 

Úrokové zatížení 0,25 1,73 0,77 

Běžná zadluženost (%) 77,27 82,14 75,87 

Finanční páka 4,40 5,60 4,14 

Ziskový účinek finanční páky 4,34 -5,15 1,20 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Obr. 4.2: Vývoj zadluženosti 
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4.3.1 Celková zadluženost 

Celková zadluženost se během celého období pohybovala na přibližně stejné 

úrovni. V roce 2007 tvořila 77,27 % celkového kapitálu. V dalším roce se toto 

procento přehouplo přes 82,00 %. Nejnižší zadluženost během sledovaného období 

byla v roce 2009, ale i v tomto roce byla její hodnota vyšší než 75,00 %. Optimální 

celková zadluženost by se měla pohybovat okolo 50,00 %. To znamená, že 

zadluženost tohoto podniku je poměrně vysoká a tím pádem je i poměrně vysoké 

riziko věřitelů. Z výsledných hodnot je zřejmé, že je společnost financována 

především cizím kapitálem. 
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4.3.2 Koeficient samofinancování 

Podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech je po celé období konstantní, 

pohybuje se v průměru okolo 21,50 %. Nejnižší koeficient samofinancování 

zaznamenala společnost v roce 2008, kdy byla její hodnota 17,86 %. Naopak v roce 

2009 dosahovala hodnoty nejvyšší, která byla 24,13 %. Úroveň koeficientu je 

poměrně nízká. Společnost by měla snížit celkovou zadluženost podniku a zvýšit 

koeficient samofinancování. 

 

Součet procentního vyjádření celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancování se musí rovnat 100,00 %. Cizí a vlastní kapitál tvoří celkový kapitál 

společnosti. 

 

4.3.3 Zadluženost vlastního kapitálu 

Zadluženost vlastního kapitálu měla ve sledovaném období stejný průběh jako 

celková zadluženost. Nejvíce převyšoval cizí kapitál nad vlastním v roce 2008, kdy 

byl 4,5 krát vyšší. V roce 2009 se tato hodnota snížila na 3,14. Poměr mezi těmito 

ukazateli by měl být přibližně 1:1. 

 

4.3.4 Úrokové krytí 

V roce 2007 bylo úrokové krytí 4krát vyšší než placené úroky. V následujících 

dvou letech tato hodnota výrazně poklesla. Nejnižší hodnota byla v roce 2008, kdy 

měla hodnotu pouze 0,58. V posledním roce by byl podnik schopen pokrýt úroky 

ziskem 1,30krát. Doporučuje se, aby zisk před úroky a zdaněním převyšoval 

nákladové úroky alespoň 3krát. To znamená, že výsledek úrokového krytí byl 

pozitivní pouze v prvním roce sledovaného období. 

 

4.3.5 Úrokové zatížení 

Jestliže se u úrokového krytí uvádělo minimum, u úrokového zatížení platí 

pravý opak, uvádí se maximum. Úrokové zatížení by nemělo překročit hodnotu 0,3. 

V roce 2007 byla jeho hodnota 0,25, což bylo pozitivní, protože nákladové úroky 

podnik příliš nezatěžovaly. V dalším roce se tato hodnota téměř 7krát znásobila. 
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Tento výsledek je negativní, protože zatížení úroky je až neúnosné, neboť společnost 

není schopna uhradit nákladové úroky ze zisku před úroky a zdaněním. V roce 2009 

se výsledek úrokového zatížení snížil pod hodnotu 1, což stále není ideální, ale 

aspoň je podnik schopen své úroky uhradit ze zisku před úroky a zdaněním. 

 

4.3.6 Běžná zadluženost 

Také nazývána krátkodobou zadluženosti. Běžná zadluženost společnosti je 

rovna celkové zadluženosti, neboť společnost nemá žádné dlouhodobé závazky, 

veškeré závazky jsou krátkodobé. 

 

4.3.7 Finanční páka 

Během celého období se finanční páka pohybovala na přibližně stejné úrovni, 

v průměru měla hodnotu 4,71. V prvním roce působila pozitivně, její hodnota byla 

4,40 a ukazatel ROA byl vyšší než placené úroky bankám. V následujícím roce se 

hodnota finanční páky zvýšila na 5,60, ale i tak působila negativně, neboť bankovní 

úroky výrazně převyšovaly hodnotu ukazatele ROA. V posledním roce působila také 

negativně, neboť rentabilita celkových vložených aktiv byla pořád nižší než 

nákladové úroky. Finanční páka by měla být vyšší než 1, ale i když splňuje tuto 

podmínku, nemusí vždy působit pozitivně. 

 

4.3.8 Ziskový účinek finanční páky 

V prvním a posledním roce sledového období byl ziskový účinek finanční páky 

pozitivní, kdy byl vyšší než 1. V roce 2007 byl dokonce 4,34. V roce 2009 se 

pohyboval těsně nad úrovní 1, kdy byla jeho hodnota 1,20. V roce 2008 byla hodnota 

ziskového účinku finanční páky -5,15, což je negativní výsledek. 

 

4.3.9 Shrnutí 

Celková zadluženost je po celé sledované období příliš vysoká, což znamená, 

že podnik upřednostňuje k financování společnosti cizí kapitál před vlastním, což mu 

ale nepřináší potřebný užitek. Úrokové krytí je pozitivní pouze v prvním roce, 
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v dalších dvou letech, především v roce 2008, se pohybuje pod minimální 

doporučovanou hodnotou. Úrokové zatížení mělo stejný vývoj jako úrokové krytí. 

V prvním roce bylo pozitivní, v dalších letech nad maximální optimální hodnotou. 

Neboť společnost nemá žádné dlouhodobé zdroje financování, je běžná zadluženost 

rovna celkové zadluženosti. Finanční páka byla v roce 2007 pozitivní, v letech 2008 a 

2009 byla negativní. Vývoj ziskového účinku finanční páky je podobný vývoji finanční 

páky s tím rozdílem, že ziskový účinek finanční páky v roce 2009 je pozitivní. 

 

4.4 Likvidita 

K výpočtům likvidity byly aplikovány vzorce uvedené v podkapitolách likvidity 

2.2.3.4. Výsledné hodnoty likvidity jsou uvedeny v tabulce 4.4. 

Tab. 4.4: Hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity 

 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 0,74 0,80 0,80 

Pohotová likvidita 0,25 0,11 0,71 

Okamžitá likvidita -0,20 0,03 0,58 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Obr. 4.3: Vývoj likvidity 

Vývoj likvidity v letech 2007 - 2009
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4.4.1 Běžná likvidita 

I když během sledovaného období měla běžná likvidita rostoucí tendenci, tak 

byla hluboko pod doporučovanou hodnotou. V roce 2007 její hodnota činila 0,74 a 
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v následujících letech se pohybovala na úrovni 0,80. Jako optimální hodnota se 

uvádí hodnota 2. Běžná likvidita nám odpovídá na otázku, zda je podnik schopen 

uhradit své krátkodobé závazky prodejem veškerých oběžných aktiv. Na základě 

výsledných hodnot je zřejmé, že by podnik mohl mít s tímto splacením problém. 

 

4.4.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je na tom podobně jako běžná likvidita. Ani v jednom roce 

nepřekročila doporučovanou hodnotu. V prvních dvou letech byla její hodnota velmi 

nízká, v roce 2007 se pohybovala úrovni 0,25 a v roce 2008 měla ještě nižší 

hodnotu, 0,11. V roce 2009 byl na tom podnik nejlépe, pohotová likvidita se výrazně 

zvýšila, na 0,71, a přiblížila se optimální hodnotě 1. V porovnání s běžnou likviditou, 

jsou její hodnoty v prvních dvou letech výrazně nižší. Tento fakt nás informuje, o 

nadměrném držení finančních prostředků ve formě zásob. 

 

4.4.3 Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita má po celé sledované období rostoucí tendenci. V prvním 

roce byla její hodnota záporná -0,20. V dalším roce se dostala do kladných hodnot, 

kdy měla hodnotu 0,03. Co se týče okamžité likvidity, společnost na tom byla nejlépe 

v roce 2009. Její hodnota se pohybovala nad doporučovaným optimem, které se 

uvádí na úrovni 0,2. Přesná hodnota v roce 2009 činila 0,58. 

 

4.4.4 Shrnutí 

Běžná i pohotová likvidita se pohybují hluboko pod optimálními hodnotami. 

Okamžitá likvidita byla v roce 2007 na kritické hodnotě. V roce 2009 se pohybuje 

poměrně vysoko nad minimální hodnotou. Ze zjištěných výsledků je vidět, že 

společnost má hodně svých peněžních prostředků vázaných ve formě zásob, které 

jsou nejméně likvidní. 
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4.5 Cash flow 

K výpočtům cash flow ukazatelů byly užity vzorce uvedeny v kapitolách cash 

flow 2.2.3.5. Hodnoty ukazatelů cash flow jsou vyjádřeny v tabulce 4.5. 

Tab. 4.5: Výsledné hodnoty ukazatelů cash flow 

 2007 2008 2009 

Rentabilita tržeb z CF (%) -22,20 -1,22 8,09 

Rentabilita celkového kapitálu z CF (%) -72,43 -3,19 65,77 

Rentabilita vlastního kapitálu z CF (%) -318,71 17,86 272,55 

Rentabilita cizího kapitálu z CF (%) -93,74 -3,88 86,69 

Úrokové krytí z CF -27,44 -0,66 10,43 

Likvidita z CF -0,94 -0,04 0,87 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

4.5.1 Rentabilita tržeb z CF 

Rentabilita tržeb z cash flow byla v prvním roce hluboko v minusových 

hodnotách, překročila hranici -22,00 %. Zápornou hodnotu ovlivnila vysoká výše 

negativního provozního cash flow. V dalším roce byl výsledek rentability opět 

záporný, pohyboval se těsně na úrovni -1,00 %. V posledním roce sledovaného 

období podnik zaznamenal nejen výrazný nárůst peněžního toku z provozní činnosti, 

který se dostal do kladných položek, ale také výrazný nárůst tržeb, které se více než 

zdvojnásobily. Výsledek rentability činil 8,09 %. 

 

4.5.2 Rentabilita celkového kapitálu z CF 

V roce 2007 byla rentabilita celkového kapitálu -72,43 %. V následujícím roce 

se dostala na hodnotu -3,19 %. V obou případech bylo pro podnik využívání 

bankovních úvěru jako zdroj financování nebezpečné. V roce 2009 se výsledná 

rentabilita výrazně zvýšila a to až na hodnotu 65,77 %, což je vyšší než placené 

úroky bankám. Proto by si podnik mohl dovolit více úvěrů a přispět tak k růstu 

společnosti. 

 

4.5.3 Rentabilita vlastního kapitálu z CF 

Míra výnosnosti vlastního kapitálu z provozního cash flow byla v roce 2007 

velmi negativní, činila -318,71 %. V roce 2008 se rentabilita výrazně zvýšila na 
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hodnotu 17,86 %. Další výrazné navýšení bylo zaznamenáno v roce 2009, kdy činila 

rentabilita vlastního kapitálu z peněžního toku 272,55 %. 

 

4.5.4 Rentabilita cizího kapitálu z CF 

V roce 2007 činila rentabilita cizího kapitálu z cash flow -93,74 %. V roce 2008 

se dostala na hodnotu -3,88 %. Jak v prvním roce, tak i ve druhém roce 

analyzovaného období nebyla společnost schopna hradit své závazky z peněžního 

toku z provozní činnosti. Kladné hodnoty rentability se podnik dočkal v roce 2009, 

kdy činila 86,69 %. To znamená, že je podnik schopen uhradit 86,69 % veškerých 

svých závazků z provozního cash flow. 

 

4.5.5 Úrokové krytí z CF 

Nejhůře byl na tom podnik s úrokovým krytím z cash flow v prvním roce 

sledovaného období, kdy činilo -27,44. V druhém roce byla na tom společnost o něco 

lépe, hodnota ale byla stále v mínusu, činila -0,66. V roce 2009 cash flow z provozní 

činnosti byl 10,43krát vyšší než placené úroky. To znamená, že společnost by byla 

schopna uhradit úroky téměř 10,5krát. 

 

4.5.6 Likvidita z CF 

V prvních dvou letech nebyl podnik schopen uhradit své krátkodobé závazky. 

V roce 2007 byla likvidita -0,94 a v roce 2008 -0,04. Až v posledním roce byla 

společnost schopna uhradit alespoň část svých krátkodobých závazků z provozního 

cash flow. 

 

4.5.7 Shrnutí 

Cash flow ukazatelé jsou velmi proměnlivé. V roce 2007 byly výsledné 

hodnoty záporné. V roce 2008 se dostal do kladných položek pouze ukazatel 

rentability vlastního kapitálu, ostatní hodnoty se zlepšily, ale pořád byly záporné. 

Nejen že byly v roce 2009 všechny hodnoty kladné, ale byly i pozitivní. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu společnosti 

Kointer, spol. s r. o., zhodnotit zjištěnou finanční situaci a navrhnou nějaká 

doporučení ke zlepšení aktuální situace. 

 

Výsledné hodnoty rentability jsou v celkovém hodnocení velmi podprůměrné. 

Zejména rentabilita tržeb je téměř nulová. To dokládá i ukazatel nákladovosti. Na 

základě zjištěných hodnot je zapotřebí zvýšit výsledek hospodaření. Proto je potřeba 

zvýšit zejména obchodní marži, neboť postačuje sotva na úhradu osobních nákladů. 

To dokládá i vertikální analýza výkazu zisku a ztráty, neboť téměř celou obchodní 

marži pohltí právě osobní náklady.  

 

U ukazatelů aktivity jsem zjistila, že největší nedostatky se objevují u doby 

obratu zásob. I když v posledním roce je tato doba velmi nízká, společnost by ji měla 

i tak věnovat pozornost, aby se neprodloužila na dobu zjištěnou v předchozím roce a 

nebyly tím v zásobách zbytečně zadržovány peněžní prostředky. Tím samozřejmě 

žádné zvýšení nevylučuji. Doba obratu zásob 30 dnů je pořád pozitivní. Dále by se 

měla zkrátit doba obratu závazků, neboť společnost platí své závazky po době 

splatnosti. Což nevypovídá o nejlepší platební morálce vůči jejím dodavatelům. 

 

Společnost vykazuje vysokou míru celkové zadluženosti, neboť k financování 

používá příliš velké množství cizího kapitálu, který ji nepřináší potřebný výnos. To 

dokládá i úrokové krytí. Je zapotřebí snížit cizí zdroje a začít používat k financování 

podniku více vlastní kapitál. Používání cizího kapitálu nezvyšuje rentabilitu vlastního 

kapitálu. Proto bych doporučila začít používat méně cizích zdrojů nebo alespoň 

levnější. Podle zjištěných hodnot by měla společnost podat návrh na insolventní 

řízení, protože hodnota cizího kapitálu několikanásobně převyšuje hodnotu vlastního 

kapitálu.  

 

Co se týče likvidity, je na tom podnik velmi špatně, jelikož prodejem svých 

oběžných aktiv by nebyl schopen uhradit své krátkodobé dluhy. Z toho vyplývá, že je 

zapotřebí zvýšit oběžná aktiva. Zejména fakturované částky za vykonanou práci, 
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která je velmi nízká. Lehce by měl vzrůst i finanční majetek. Zásoby by se měly oproti 

roku 2009 zvýšit, což by mělo přispět k lepší celkové likviditě podniku. 

 

Zjištěné hodnoty ukazatelů cash flow mají kladný vývoj, zejména v posledním 

roce jsou velmi pozitivní. Vedení společnosti bych doporučila udržet výsledné 

hodnoty roku 2009. Pouze u rentability tržeb z cash flow zjištěnou hodnotu zvýšit. 

 

Z finanční analýzy společnosti Kointer, spol. s r. o. vyplynulo, že finanční 

situace je velmi kolísavá. Na základě provedené finanční analýzy jsem vedení 

společnosti navrhla několik možností ke zlepšení současné finanční situace. 

 

Společnosti bych teda nejprve doporučila zatlačit na zaměstnance a zvýšit 

produktivitu práce a tím pádem výrazně snížit dodací lhůty. Zaměstnanci si musí 

uvědomit, že bez práce nejsou koláče a že dle potřeby se pracuje i déle než 8 hodin 

a že pokud nebudou pracovat, mohou se ocitnout na úřadu práce.  

 

Dále by se vedení společnosti mělo podívat se na strukturu nákladů a snížit je 

tam, kde je to možné. Pokud nelze snížit náklady, je zapotřebí zvýšit tržby. 

V případě, že po zvýšení tržeb, respektive po zvýšení hodinové sazby za vykonanou 

práci, se stane společnost nekonkurence schopnou, je nutno vrátit se k první 

možnosti a to ke snížení nákladů. Jestliže nelze pouze snížit náklady nebo zvýšit 

tržby, je zapotřebí provést kompromis a to částečným snížením nákladů a zvýším 

hodinové sazby. 

 

V případě nedostatku zakázek je potřeba zaměstnancům nařídit například 

dovolenou nebo placené volno za nižší mzdu. V krajním případě snížit počet 

zaměstnanců. Při větším množství zakázek je nutno zkrátit dodací lhůty a dle potřeby 

najmout brigádníky nebo zaměstnat lidi na dobu určitou. 

 

Vedení společnosti si musí uvědomit, že jejich finanční situace není nejlepší a 

že bez některých opatření se prostě neobejdou. 
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