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1 ÚVOD 
 

 
Při hledání historických kořenů finanční analýzy je nejpravděpodobnější nalezené 

poznání to, ţe finanční analýza je tak stará jako samotné peníze. Metody, postupy a důvody 

sestavování zůstaly v čase stejné nebo značně podobné aţ do současné doby. I kdyţ rozhodně 

není moţné srovnávat techniky středověkých obchodníků s analýzami sestavovanými pomocí 

vyspělé počítačové techniky. 

 

Pod pojmem finanční analýza je moţné si představit rozbory jakékoli ekonomické 

činnosti, kde rozhodující roli hrají peníze a čas. Postupem doby však bylo její chápání 

vymezeno jako rozbor finanční situace podniku, celého odvětví, dokonce i celého státu.  

Pro tyto rozbory jsou vyuţívány účetní a statistické informace týkající se vzdálenější nebo 

nedávné minulosti. Pracuje však i se současnými informacemi a někdy i s prognózami  

do budoucnosti. 

 

Hlavním cílem této práce je zhodnocení finančního zdraví vybrané firmy. Pomocí 

metod finanční analýzy bude provedena analýza finanční situace podniku v letech  

2006 – 2009. Účelem je také posoudit vliv ekonomické krize z roku 2009 na hospodaření 

společnosti a to ve srovnání s ostatními hodnocenými roky. 

Teoretická východiska finanční analýzy jsou popsána v části druhé této práce. Jednotlivé 

ukazatele, které jsou pouţívány pro sestavení finanční analýzy, v části třetí. Samotné 

praktické zhodnocení finančního zdraví vybraného podniku pak obsahuje část čtvrtá.  

 

Metody pouţívané v této práci jsou zaměřeny na analýzu a syntézu a dále pak 

v praktické části zejména na poměrové ukazatele finanční analýzy a bankrotní a bonitní 

modely.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍ ANALÝZY 
 

 

2.1 Pojem finančního zdraví podniku 

 
Finanční analýzu podniku můţeme rozdělit do dvou základních oblastí: 

 
- externí finanční analýza, je sestavována na základě veřejně získaných finančních a 

účetních informací. 

- interní finanční analýza, je sestavována na základě informací získaných 

z informačního systému podniku – zejména z finančního účetnictví. Je moţné 

pracovat také s informacemi vnitropodnikového účetnictví, podnikových plánů  

a kalkulací. 

 

Cílem finanční analýzy obecně je poznat finanční zdraví firmy, najít jeho slabé 

stránky, které by mohly v budoucnu podniku uškodit. Můţeme však najít také jeho silné 

stránky, o které by podnik mohl opírat svoji budoucnost. 

Pokud dochází v podniku k nepříznivému peněţnímu toku, můţe být ohroţena jeho existence. 

O finančně zdravém podniku pak mluvíme tehdy, kdyţ mu nečiní problémy uhrazovat včas 

své splatné závazky. Finanční zdraví podniku je ovlivňováno: 

 
- likviditou podniku = schopnost uhrazovat včas své splatné závazky, 

- rentabilitou podniku = výnosnost kapitálu vloţeného do podnikání. 

 

Podniky s pevným zdravím mají větší šanci k získání externích zdrojů financování, zejména 

úvěrů. Podnikům, kterým rostou problémy s peněţními toky a s klesajícím hospodářským 

výsledkem hrozí, ţe mohou skončit v úpadku. 

 

  Ve finanční analýze je moţné se setkat také s pojmem finanční tíseň. Finanční tíseň 

nastává, kdyţ má podnik potíţe s likviditou a nelze ji vyřešit pouze změnou činnosti podniku 

nebo způsobem financování. 

„Mezi finančním zdravím a finanční tísní lze pochopitelně vypozorovat i určité přechodové 

fáze: buď je podnik ziskový a přitom má problémy s likviditou (fáze růstu podniku),  
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coţ je zejména v českých podnicích dost častým jevem, nebo vykazuje účetně ztrátu, ale jeho 

likvidita není bezprostředně ohroţena.“
1
  

 

2.2 Zdroje informací 
 

Kvalitní podklady tvoří základ pro sestavení dobré finanční analýzy. Ani ta sebelepší 

metoda nemůţe poskytnout hodnotné výsledky ze špatných podkladů. Zdroje finančních 

informací jsou získávány hlavně z účetních výkazů finančního účetnictví, informací manaţerů 

a výroční zprávy podniku. Stav a vývoj podnikových financí, majetku, dluhů, vlastního 

kapitálu a nákladů a výnosů lze vyčíst z účetní závěrky podniku. Účetní závěrku tvoří: 

- Rozvaha, 

- Výkaz zisku a ztráty, 

- Příloha. 

Účetní závěrka můţe zahrnovat i přehled o peněţních tocích (cash flow) nebo přehled  

o změně vlastního kapitálu dle § 18 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen „ZoÚ“). 

Účetní jednotky, které podléhají auditu dle § 20 ZoÚ, musejí povinně vykazovat nejen 

výkaz o peněţních tocích, ale také výroční zprávu. 

  

2.2.1 Rozvaha 

 
Rozvaha nám podává přehled o stavu a struktuře majetku – AKTIVA a o zdrojích 

krytí – PASIVA. Stav aktiv a pasiv je vykazován k určitému datu, zpravidla k poslednímu dni 

účetního období v peněţním vyjádření.  

 

 AKTIVA  

Aktiva členíme na dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a krátkodobý majetek (oběţná 

aktiva). Je to pouze základní členění, protoţe dlouhodobé pohledávky patří také do stálých 

aktiv, přestoţe pohledávka je povaţována za oběţný majetek. Majetek dlouhodobý je ten, 

jehoţ doba vyuţitelnosti je delší neţ jeden rok. Majetek krátkodobý je určen k přechodnému 

pouţívání (např. spotřeba, prodej), tj. jeho doba vyuţitelnosti je kratší neţ jeden rok. 

 

                                              
1 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. Praha: Bilance, 1997. 207 s. (Vydal Svaz účetních se souhlasem   

   Ministerstva financí ČR), str. 22. 
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   Tab. 2.1: Rozdělení aktiv 

Stálá aktiva 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Oběžná aktiva 
 

Zásoby 

Pohledávky 

Peníze 

Ostatní aktiva Časové rozlišení 

 

 

 PASIVA 

Pasiva členíme na vlastní a cizí a dále také na dlouhodobá a krátkodobá. Pro finanční 

analýzu je velmi důleţité členění poloţek z časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé. 

Krátkodobá pasiva jsou závazky s dobou splatnosti kratší neţ jeden rok. Dlouhodobá pasiva 

jsou závazky se splatností delší neţ jeden rok a ta pasiva, která nemají formu závazku,  

např. rezervy. 

 

     Tab. 2.2: Rozdělení pasiv 

 
 
Vlastní kapitál 
 
 

Základní kapitál 

Kapitálové fondy 

Fondy ze zisku 

Výsledek hospodaření minulých let 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Cizí zdroje 
 

Rezervy 

Dlouhodobé závazky 

Krátkodobé závazky 

Časové rozlišení  

 

   

- Vlastní kapitál jsou vlastní zdroje, které do podnikání byly vloţeny nebo je podnik 

vytvořil vlastní činností.  

- Cizí zdroje jsou prostředky získané od cizích subjektů, např. od bank formou 

úvěrů. Výjimku tvoří pouze rezervy, které jsou cizím zdrojem, ale vytvořeným 

z vlastních prostředků. 
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2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

 
Výkaz zisku a ztráty nám podává informace o výsledku hospodaření, o jeho tvorbě  

a formě uţití. Výkaz zisku a ztráty je v ČR sestavován na základě akruálního principu. 

Znamená to, ţe náklady a výnosy jsou v účetnictví zachyceny do období s věcně a časově 

souvisejícím, nezávisle na peněţním příjmu nebo výdaji. Je vyuţíváno účtů časového 

rozlišení, tak aby byla dodrţena věcná a časová shoda. Z toho vyplývá, ţe nákladové  

a výnosové poloţky netvoří skutečné hotovostní toky (příjmy a výdaje), ani čistý zisk není 

skutečná hotovost, kterou podnik získal svým hospodařením. 

V našem účetnictví je pouţíván tzv. vícestupňový výkaz zisku a ztráty, ze kterého 

vyplývá několik typů hospodářských výsledků.  

 

 

     Tab. 2.3: Struktura výkazu zisku a ztráty 

I. OBCHODNÍ ČINNOST 

 + trţby za prodané zboţí 

 - náklady vynaloţené na prodané zboţí 

 = OBCHODNÍ MARŢE 

II. VÝROBNÍ ČINNOST 

 + trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

 +/- změna stavu zásob vlastní činnosti 

 + aktivace (materiálu, zboţí, dlouhodobého majetku, vyrobených ve vlastní reţii a 

vnitropodnikových sluţeb)  - výkonová spotřeba (materiál, energie, sluţby) 

 = PŘIDANÁ HODNOTA 

 - osobní náklady (mzdy, odměny, sociální zabezpečení) 

 -daně a poplatky (kromě daně z příjmu) 

 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

 - ostatní provozní výnosy 
 = PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

III. FINANČNÍ ČINNOST 

 + finanční výnosy 

 - finanční náklady 

 = FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

  
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 + /- FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 - daň z příjmů za běţnou činnost 

 = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

IV. MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 

 + mimořádné výnosy 

 - mimořádné náklady 

 - daň z příjmů z mimořádné činnosti 

 = MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

+ MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
     Zdroj: Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku (2007)     

 

Základním výstupem získaným z výkazu zisku a ztráty je zisk. Ve finanční analýze  

se setkáváme s různými formami zisku. Nejpouţívanější rozdělení zisku je uvedeno  

v Tab. 2.4. 

 

                                Tab. 2.4: Nejpoužívanější kategorie zisku 

ZISK 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmů za běžnou činnost 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

                                Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, 2007 

 

  

2.2.3 Přehled o peněžních tocích 

 
Přehled o peněţních tocích (také výkaz cash flow) je finanční výkaz, který vyjadřuje 

změny – toky podnikových peněţních prostředků. Výkaz ukazuje jak změny v rozvaze  

a hodnoty ve výkazu zisku a ztráty mají vliv na peněţní prostředky podniku. Zatímco rozvaha  

i výkaz zisku a ztráty jsou zaloţeny na akruálním principu, tzn., ţe údaje jsou zaznamenávány 

k určitému časovému okamţiku, výkaz o peněţních tocích informuje o příjmech a výdajích.  

Peněţní toky jsou děleny: 

 z provozní činnosti podniku - jsou rozdílem mezi příjmy a výdaji podniku, 

spojenými s běţnou činností. Zachycují změny pohledávek, krátkodobých závazků 

a zásob, 

 z investiční činnosti podniku - zahrnují zejména výdaje s pořízením stálých aktiv 

a příjmy z prodeje stálých aktiv, 
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 z finanční činnosti podniku - představují přírůstky a úbytky dlouhodobého 

kapitálu, přijaté a vyplacené dividendy. 

Samotný výkaz o peněţních tocích je moţné sestavit dvěmi metodami: 

 metodou přímou – vykazovány jsou hlavní skupiny příjmů a výdajů. 

 metodou nepřímou – je zaloţen na úpravě hospodářského výsledku o nepeněţní 

operace (zejména odpisy a rezervy), o změnu stavu zásob, pohledávek a závazků.  

Pro finanční analýzu je vyuţívána zejména nepřímá metoda.  

 

2.2.4 Příloha k účetní závěrce 

 
Nedílnou součástí účetní závěrky je příloha. Jsou v ní obsaţeny informace, které 

nevyčteme z rozvahy ani výkazu zisku a ztráty. Příloha slouţí zejména externím uţivatelům 

k získání informací, které přispějí k jejich správnému úsudku o určitém podniku. 

Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsaţené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

Vysvětlení je důleţité pro kaţdou významnou poloţku, která je podstatná pro analýzu a pro 

hodnocení výkonnosti a finanční pozice, pokud taková informace nevyplývá přímo z výkazu.
2
 

 

V obsahu přílohy najdeme informace např. o pouţitých účetních metodách, obecných 

účetních zásadách, o způsobu oceňování, odepisování, přepočtech cizích měn. Uvádí se zde 

majetek pořízený leasingem, majetek zatíţený zástavním právem, členění pohledávek  

a závazku na tuzemské a zahraniční s dobou splatnosti do a nad 180 dnů. Je nutné rozčlenit 

jednotlivé bankovní úvěry, popsat tvorbu zákonných rezerv, strukturu osobních nákladů, 

odměny členům představenstva, dozorčí rady a vedoucím pracovníkům. Byl uveden pouze 

stručný výpis základních údajů o obsahu přílohy k účetní závěrce. Podrobný přehled obsahu 

přílohy k účetní závěrce je obsaţen v § 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví  

(dále jen „vyhláška“). 

 

 

                                              
2 GRÜNVALD, R., HOLEČKOVÁ, J.Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007,  

   745 s. ISBN 80-86929-26-2, str. 47 
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2.2.5 Výroční zpráva 

  

 Výroční zpráva poskytuje informace jak vlastníkům podniku, tak i ostatním externím 

uţivatelům účetních informací. Vyhotovují ji všechny účetní jednotky, které mají povinnost 

auditu (dle § 20 ZoÚ). Účelem jejího vyhotovení je poskytnout komplexní informace  

o výkonnosti, činnosti a hospodářském postavení účetní jednotky. Musí obsahovat také 

informace o předpokládaném vývoji podniku, o aktivitě v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí, atd. Přesný obsah výroční zprávy je vymezen v § 21 ZoÚ.  

 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 
 

Informace o finanční situaci podniku jsou zajímavé pro mnoho subjektů, které 

přicházejí s podnikem do kontaktu. Pro kaţdou skupinu zájemců o informace jsou důleţitá 

jiná data a výstupy vznikající finanční analýzou. 

Výčet uţivatelů finanční analýzy a jejich závěrů je nejen velmi rozsáhlý, ale také 

rozmanitý. Všichni uţivatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit.
3
 

 

Uţivatele finanční analýzy dělíme do dvou skupin: 

 

1. Externí uţivatelé  

-  investoři, 

-  banky a jiní věřitelé, 

-  stát a jeho orgány, 

-  obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé), 

-  manaţeři, konkurence apod. 

 

2. Interní uţivatelé 

-  manaţeři, 

-  odboráři, 

-  zaměstnanci.
4
 

                                              
3 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. Díl II. 2. vyd. Praha: Polygon, 1995, ISBN    

   80-85967-07-3, str. 219 
4 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 80-7179-903-0, str.   

   33 
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Investoři vyuţívají finanční analýzu z důvodu poskytování kapitálu podniku. Posuzují 

míru rizika vloţeného kapitálu a také kontroluje podnik, jak nakládá s vloţeným kapitálem. 

Banky a jiní věřitelé potřebují informace z důvodu poskytnutí či neposkytnutí úvěru, 

v jaké výši a za jakých podmínek. Sleduje se tzv. bonita dlužníka, coţ je schopnost dluţníka 

dostát svým finančním závazkům. 

Stát provádí kontrolu nad vykázanými daněmi u podniků. Kontroluje rozdělování 

dotací a kontroluje také podniky se státními zakázkami.  

Obchodní partneři sledují zejména, zda je podnik schopen splácet své splatné závazky, 

jde především o krátkodobé závazky. Hlavními ukazateli jsou solventnost, likvidita  

a zadluţenost. Neméně důleţitá je však i dlouhodobá stabilita pro moţnost trvalých 

obchodních kontaktů. Z pohledu zákazníků – odběratelů je zájem o finančně stabilního 

dodavatele z důvodu zajištění jejich výroby. 

Manaţerům slouţí údaje získané z finanční analýzy hlavně pro rozhodovací, plánovací 

a řídící proces. 

Zaměstnanci mají zájem pracovat v podniku, který prosperuje a je dostatečně  

hospodářsky i finančně stabilní. Jde nejen o jistotu zaměstnání, ale také moţnost mzdového 

růstu a dalších zaměstnaneckých výhod. 

 

 

3 UKAZATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY A MODELY  
VE FINANČNÍ ANALÝZE 

 

3.1 Ukazatelé finanční analýzy 
 

Základním metodickým nástrojem rozborů finanční analýzy jsou ukazatele, které 

popisují jednotlivé sloţky finančního hospodaření. Nejpřístupnější a nejčastěji vyuţívané  

pro potřeby ekonomických pracovníků v podniku jsou elementární metody finanční analýzy. 

Jsou získávány z údajů, které poskytuje účetnictví podniku. Elementární metody členíme: 

 
 Analýza absolutních ukazatelů   

- horizontální analýza (analýza trendů),  

- ukazatele struktury (procentní rozbor).  
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 Analýza rozdílových ukazatelů (analýza fondů finančních prostředků) 

- analýza čistého pracovního kapitálu, 

- analýza čistých pohotových prostředků, 

- analýza čistých peněţně pohledávkových fondů. 

 

 Analýza poměrových ukazatelů  

- analýza ukazatelů finanční stability = ukazatel zadluţenosti,   

- analýza ukazatelů rentability,  

- analýza ukazatelů aktivity,  

- analýza ukazatelů likvidity, 

- analýza ukazatelů kapitálového trhu.
5
 

 

3.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Absolutní ukazatel je číselná hodnota, kterou máme k dispozici přímo (tj. poloţka 

rozvahy, výsledovky nebo výkazu cash flow). 

 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA – zabývá se porovnáváním časových změn 

absolutních ukazatelů v časové posloupnosti. Je zde vyčíslena změna absolutní i procentní  

na úrovni jednotlivých poloţek.  Např. o kolik % se změnil výsledek hospodaření oproti 

minulému roku. 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1                                    (3.1) 

 

Procentní změna = 
1

100





tukazatel

absolutní změna
                                                             (3.2)  

 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA – tato metoda spočívá ve vyjádření jednotlivých poloţek 

v účetních výkazech jako procentní podíl ke zvolené základně. Pro rozbor rozvahy je jako 

základna zvolena výše aktiv nebo pasiv celkem, pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost  

trţeb.  

 

                                              
5 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. Praha: Bilance, 1997. 207 s. (Vydal Svaz účetních se souhlasem   

   Ministerstva financí ČR). 
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3.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 
Rozdílový ukazatel je číselná hodnota součtu nebo rozdílu dvou absolutních ukazatelů. 

Analýzu rozdílových ukazatelů nazýváme také jako analýzu fondů finančních prostředků.  

Ve finanční analýze chápeme pojem fond jako rozdíly mezi vybranými poloţkami aktiv  

a pasiv. Je moţné se setkat také s pojmem čisté fondy, tj. chápáno jako aktiva očištěná  

o závazky.  

 

ANALÝZA ČISTÉHO PRACOVNÍHO KAPITÁLU – velikost čistého pracovního 

kapitálu je důleţitým faktorem při určování platební schopnosti podniku. Čím je čistý 

pracovní kapitál větší, tím větší by měla být pravděpodobnost podniku hradit své finanční 

závazky. To znamená, ţe oběţný majetek je větší neţ krátkodobý cizí kapitál. Pokud tento 

ukazatel nabývá hodnoty záporné, jedná se o tzv. nekrytý dluh, coţ je opačná situace, kdy 

podnik má větší závazky (krátkodobý cizí kapitál) neţ oběţný majetek.  

 

      Čistý pracovní kapitál = Oběţná aktiva – Krátkodobé závazky,          (3.3)                       

 

      Čistý pracovní kapitál = (Dlouhodobé závazky + Vlastní kapitál) – Stálá aktiva   (3.4) 

 

ANALÝZA ČISTÝCH POHOTOVÝCH PROSTŘEDKŮ – tento ukazatel  

je zaloţen na nejlikvidnějších aktivech, kterým jsou pohotové peněţní prostředky a na 

okamţitě splatných závazcích. Pohotovými peněţními prostředky chápeme peníze v hotovosti  

a na účtech v bankách, šeky, směnky, atd. Okamţitě splatnými závazky chápeme závazky, 

které jsou splatné k aktuálnímu datu a starší. 

 

Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky – Okamţitě splatné závazky          (3.5) 

 

ANALÝZA ČISTÝCH PENĚŽNĚ POHLEDÁVKOVÝCH FONDŮ – tento 

ukazatel představuje jakýsi kompromis mezi dvěma předchozími ukazateli. 

 

Čistý peněţně pohledávkový fond = Oběţná aktiva – Zásoby – Nelikvidní pohledávky – Krátkodobé    

                                                                                                                                          závazky   

                                                     (3.6) 
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3.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 
Poměrový ukazatel = hodnota získaná podílem dvou absolutních ukazatelů. Poměrové 

ukazatele rozlišujeme procentní a porovnávací. Poměrová analýza je nejpouţívanější metodou 

pro sestavení finanční analýzy.  

 

ANALÝZA UKAZATELŮ FINANČNÍ STABILITY – ukazatel zadluţenosti 

vyjadřuje, kolik a zda podnik pouţívá cizích zdrojů k financování svých aktiv. To znamená, 

v jaké výši pouţívá k financování dluhy. Cizí zdroje financování mají niţší cenu neţ zdroje 

vlastní. Vysvětlením je tzv. daňový štít, coţ je úspora na dani z příjmu z důvodu daňově 

uznatelných nákladů (např. úroky z úvěru). Podstatou analýzy zadluţenosti je pak nalezení 

optimálního poměru mezi cizím a vlastním kapitálem.   

 

1. Ukazatel finanční samostatnosti (samofinancování) 

Ukazatel finanční samostatnosti je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové 

zadluţenosti (2). Vyjadřuje podíl, v  jakém jsou celková aktiva podniku financována vlastním 

kapitálem, tj. z vlastních zdrojů vlastníků. Charakterizují dlouhodobou finanční stabilitu 

podniku a říká nám, do jaké míry podnik financuje majetek vlastními zdroji. Pokud bude jeho 

hodnota 1, pak to znamená, ţe veškerý majetek je financován z vlastních zdrojů  

(a ten je nejdraţší). 

 

Ukazatel finanční samostatnosti = 
Aktiva

kapitálVlastní
  (3.7)  

 

2. Celková zadluženost 

Ukazatel, který hodnotí cizí kapitál k celkovým aktivům. Můţeme se setkat také 

s pojmem ukazatel věřitelského rizika. Je to důleţitý ukazatel zejména pro banky  

při posuzování ţádosti o úvěr. Zadluţenost není chápána jako negativní jev. Je vhodné,  

aby podnik vyuţíval do určité míry cizího kapitálu.  

 

Ukazatel celkové zadluţenosti = 
Aktiva

kapitálCizí
 (3.8)       
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3. Zadluženost vlastního kapitálu 

Ukazatel je výrazně ovlivněn fází vývoje podniku a také postojem vlastníků k riziku. 

Pro podnik je důleţité, aby hodnota ukazatele nerostla. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 

80 % - 120 % u stabilních společností. To je 0,80 – 1,20 Kč na korunu vlastního kapitálu. 

 

Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu = 
kapitálVlastní

kapitálCizí
 

 (3.9) 

4. Ukazatel finanční páky (majetkový koeficient) 

Ukazatel finanční páky souvisí s optimální finanční strukturou. Vypovídá jaká část 

majetku je financována z vlastního a jaká z cizího kapitálu. Je převrácenou hodnou ukazatele 

samofinancování (1). Vysoká hodnota finanční páky představuje vysoký podíl cizích zdrojů 

na financování podnikových aktiv neboli vysokou zadluţenost podniku.
6
 

 

Ukazatel finanční páky = 
kapitálVlastní

Aktiva
 (3.10) 

 

5. Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát vytvořený zisk EBIT (před zdanění  

a nákladovými úroky) převyšuje úrokové platby.  Říká nám, kolikrát je zajištěno placení 

úroků. Čím větší hodnota, tím lépe. Pokud vychází hodnota 1, pak výdělek ( EBIT), pokryje 

pouze úroky. 

 

Ukazatel úrokového krytí = 
 

úrokyNákadové

EBITúrokyaZisk zdaněnímpřed
 (3.11) 

 

6. Ukazatel úrokového zatížení 

Ukazatel úrokového zatíţení je převrácená hodnota úrokového krytí v procentním 

vyjádření. Říká nám, jakou část ze zisku před zdaněním a úroky (EBITu) odčerpají úroky 

v procentech. Cílem je co nejmenší hodnota. 

 

                                              
6 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. Praha: Bilance, 1997. 207 s. (Vydal Svaz účetních se souhlasem   

   Ministerstva financí ČR). 
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Ukazatel úrokového zatíţení = 
 EBITZisk

úrokyNákladové

úroky  a zdaněním před
 (3.12) 

 

ANALÝZA UKAZATELŮ RENTABILITY
7
 – rentabilita představuje ziskovost 

neboli výnosnost. Je to vztah mezi vloţenými prostředky a konečným efektem činnosti,  

do které byly tyto prostředky vloţeny (v %). Základním kritériem hodnocení je tedy 

výnosnost vloţeného kapitálu. 

 

1. Rentabilita celkových aktiv (úhrnných vložených prostředků) – ROA (Return on 

     Assets) 

Rentabilita celkových aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou aktiva financována. Získáme údaj o tom, kolik zisku vyprodukuje vloţení 

1 Kč majetku do podnikání. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je situace v daném 

podniku příznivější. 

 

ROA = 
 

aktivaCelková

EBITaúrokyZisk zdaněnímpřed
 (3.13) 

 

2. Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je poměr zisku s vlastním kapitálem Jeho 

hodnota vypovídá o míře zhodnocení vlastních vloţených prostředků do podnikání. Pro 

akcionáře, společníky a investory má vypovídací schopnost o tom, zda jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos a zda odpovídá jejich investičnímu riziku. 

 

ROE = 
 

kapitálVlastní

EATziskČistý
            (3.14) 

 

3. Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE (Return on Cupital Employed) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů hodnotí efektivnost (výnosnost) dlouhodobého 

financování.  

 

                                              
7 HARNA, L.; REZKOVÁ, J.; BŘEZINOVÁ, H. Finanční analýza. 3. vyd. Praha: Bilance, 2007. 72 s. ISBN 80-  

   86371-49-2. 
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ROCE = 
 

dlouhodobýkapitálcizíkapitálVlastní

EBITaúrokyZisk



zdaněnímpřed
 (3.15) 

 

4. Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) 

Ukazatel rentability trţeb vyjadřuje ziskovost trţeb, tj. velikost zisku z jedné Kč trţeb.  

Rentabilita trţeb bývá také nazývána jako zisková marţe nebo ziskové rozpětí. Nízké ziskové 

marţe vypovídají obvykle o špatném řízení podniku. Střední hodnoty vypovídají o dobře 

vedené firmě a velmi vysoké hodnoty signalizují problém do budoucna s konkurencí. 

 

ROS = 
 

Tržby

EATziskČistý
    Zisková marţe (3.16) 

 

ROS = 
 

Tržby

EBITaúrokyZisk zdaněnímpřed
   Provozní ziskové rozpětí 

 (3.17)                    

 

ANALÝZA UKAZATELŮ AKTIVITY
8
 – vypovídají o tom, jak management 

dokáţe nejlépe vyuţívat vloţeného majetku tak, aby podnik dosáhl co nejlepších 

hospodářských výsledků. Tyto ukazatele mají formu obratu, tj. doby, po kterou je majetek 

vázán v určité formě. Rozlišujeme rychlost a dobu obratu aktiv. 

 

Rychlost obratu (obrátka) je počet obratů, tj. kolikrát se majetek za určité časové  

období přemění na peněţní prostředky. Obrat by měl být co nejvyšší. To znamená, ţe zásoby 

by se měly v podniku obrátit během roku co nejvíce. 

 

Obrátka = 
Položka

Tržby
 (3.18) 

 

                                              
8 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. Praha: Bilance, 1997. 207 s. (Vydal Svaz účetních se souhlasem   

   Ministerstva financí ČR). 
   HARNA, L.; REZKOVÁ, J.; BŘEZINOVÁ, H. Finanční analýza. 3. vyd. Praha: Bilance, 2007. 72 s. ISBN   

   80- 86371-49-2. 

   KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 80-7179-903-0. 
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Doba obratu znamená, za jak dlouho se určitá část aktiv přemění na peněţní prostředky. Doba 

obratu by měla být co nejniţší. To znamená, ţe peníze vázané v zásobách, pohledávkách  

a závazcích by měly být v podniku co nejkratší dobu. 

 

Doba obratu = 
Tržby

Položka
  (v letech) (3.19) 

Doba obratu = 
360Tržby

Položka
 (ve dnech) (3.20) 

 

1. Obrátka celkových aktiv 

Obrátka celkových aktiv vypovídá o počtu obrátek za jeden rok. Je výrazně ovlivněna 

strukturou aktiv. Ukazatel zjišťuje, kolik podnik vyprodukuje trţeb z kaţdé koruny majetku. 

Pro výrobní podnik, který vlastní zpravidla více dlouhodobého majetku neţ oběţného,  

se pohybuje ukazatel kolem hodnoty 1. Vyšší čísla vycházejí u obchodních podniků, které 

mají více majetku oběţného. Průměrné hodnoty jsou udávány v intervalu 3;6,1  

 

Obrátka celkových aktiv = 
aktivaCelková

Tržby
 (3.21)          

 

2. Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv udává vyuţití stálých aktiv při dosahování trţeb. Ukazatel  

je převrácenou hodnotou obrátky celkových aktiv. Očekává se co nejniţší hodnota. Udává 

průměrný počet dnů, během nichţ jsou aktiva vázána v podnikání do doby jejich spotřeby.  

 

Doba obratu aktiv = 
Tržby

aktivaCelková 360
 (ve dnech) (3.22) 

 

3. Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob vypovídá o tom, kolik dnů jsou oběţná aktiva vázána  

 ve formě zásob ve dnech. Obecně platí pravidlo, ţe ukazatel by měl mít co nejniţší hodnotu. 
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„Přebytečné zásoby jsou neproduktivní a jsou v nich umrtveny prostředky, které musí být 

profinancovány; dochází k růstu vázanosti kapitálu, který nenese ţádný výnos.“ 
9
 

 

Doba obratu zásob = 
Tržby

Zásoby
360  (3.23) 

 

4. Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o tom, jak dlouho se majetek podniku 

vyskytuje průměrně za rok ve formě pohledávek. Pohledávka je vlastně poskytnutí 

obchodního úvěru odběrateli. U tohoto ukazatele můţe docházet ke zkreslení výsledku. Můţe 

mít příznivou hodnotu, ale většina pohledávek bude nedobytná. S poskytnutím obchodního 

úvěru jsou spojená určitá rizika, proto je nutné skladbu pohledávek neustále kontrolovat. 

 

Doba obratu pohledávek = 
Tržby

Pohledávky
360  (3.24) 

 

5. Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků vyjadřuje průměrný počet dnů mezi přijetím závazku 

(dodavatelské faktury) a mezi jejím uhrazením. Tento ukazatel je důleţitý a je třeba 

kontrolovat včasné úhrady obchodních závazků. 

 

Doba obratu závazků = 
Tržby

Závazky
360   (3.25) 

 

Platí zde tzv. pravidlo solventnosti, které dává do vzájemného vztahu dobu obratu pohledávek 

a dobu obratu závazků. Platí: doba obratu pohledávek < doba obratu závazků. 

 

 

ANALÝZA UKAZATELŮ LIKVIDITY – vypovídá o tom, do jaké míry je podnik 

schopen hradit své závazky. Je to jeden ze základních ukazatelů finanční analýzy. Setkáváme 

se s pojmem likvidita a solventnost.  

                                              
9
 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 80-7179-903-0,  

   str. 94       
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Likvidita = schopnost podniku přeměnit majetek na peníze. 

Solventnost = schopnost podniku hradit své závazky v okamţiku jejich splatnosti. 

Pokud nemá podnik likvidní prostředky, tj. majetek, který lze rychle přeměnit  

na peníze, nemá tudíţ ani prostředky na úhradu svých splatných závazků. Říkáme, ţe podnik  

není solventní. „Ukazatele likvidity jsou poměrem toho, čím se platí a toho, co je třeba 

uhradit.“
10

  

 

1. Ukazatel běžné likvidity 

Ukazatel běţné likvidity vypovídá o tom, kolikrát oběţná aktiva pokryjí krátkodobý 

cizí kapitál (krátkodobé závazky) podniku. Ukazatel je zajímavý pro věřitele, neboť jim říká 

kolikrát je schopen podnik věřitele uspokojit, kdyby všechna oběţná aktiva přeměnil  

na peníze.
11

 Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v intervalu 5,25,1  . 

 

Běţná (celková) likvidita = 
krátkodobýkapitálCizí

aktivaOběžná
 (3.26) 

 

2. Ukazatel pohotové likvidity 

Ukazatel pohotové likvidity vyřazuje z oběţných aktiv nejméně likvidní část – zásoby. 

Pro přesnější vypovídací schopnost by měly být z oběţného majetku vyloučeny také  

o nevymahatelné pohledávky. Optimální hodnota ukazatele by se měla pohybovat v intervalu 

 5,11,1 .  

Ukazatel pohotové likvidity = 
krátkodobýkapitálCizí

zásobyaktiva Oběžná
 (3.27) 

 

3. Ukazatel okamžité likvidity 

Ukazatel okamţité likvidity je dosti přesným údajem, kolik je podnik schopen zaplatit 

svými peněţními prostředky splatných dluhů k určitému datu. Optimální hodnota ukazatele je 

udávána 0,2. 

 

                                              
10

 HARNA, L., REZKOVÁ, J., BŘEZINOVÁ, H. Finanční analýza. 3. vyd. Praha: Bilance, 2007. 72 s. ISBN   

    80- 86371-49-2, str. 44. 
11

 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 80-7179-903-0. 
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Ukazatel okamţité likvidity = 
dlouhodobýkapitálCizí

pohledávkyzásobyaktiva Oběžná
 (3.28) 

 

Ukazatel okamţité likvidity = 
krátkodobýkapitálCizí

Pen prostředkyěžní
 (3.29) 

 

 

ANALÝZA UKAZATELŮ KAPITÁLOVÉHO TRHU – tento ukazatel čerpá 

vstupní údaje z kapitálového trhu. Zabývají se jím společnosti, které jsou kótovány na burze 

cenných papírů. Akcionáře zajímají informace o současném stavu akcií i odhad  

do budoucnosti.  

Pro účel této práce není ukazatel kapitálového trhu pouţitelný. Vybraný podnik 

nevlastní ţádné cenné papíry. Pouţívají zejména akciové společnosti.  

 

3.2 Modely ve finanční analýze 

 
Finanční analýza je důleţitá pro vyhodnocování finančního zdraví podniku, a to nejen 

pohledem na finanční minulost, ale zejména na finanční budoucnost. K výše uvedeným 

metodám je nutné vypočítat velké mnoţství poměrových ukazatelů. Někdy velké mnoţství 

ukazatelů můţe zkreslit pohled na firmu. Vznikly proto metody (tzv. souhrné indexy), které 

pomocí jediného čísla vyjadřují finanční situaci podniku. Jsou to buď soustavy matematicky 

provázaných a uspořádaných ukazatelů (nejznámější je pyramidový Du Pontův rozklad), nebo 

účelově vybrané skupiny ukazatelů. Mezi nejznámější patří bankrotní a bonitní modely, 

pomocí nichţ lze poměrně rychle vyhodnotit finanční a ekonomickou situaci podniku.   

 

3.2.1 Bankrotní modely 

 

Bankrotní modely nám odpovídají na otázku, zda daný podnik do nějaké určité doby 

zbankrotuje, či nikoli. Problémy signalizující moţný bankrot podniku jsou problémy s běţnou 

likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu nebo s rentabilitou celkového vloţeného 

kapitálu.  

Bankrotní modely: 

- Altmanův model, 

- Model IN – Index důvěryhodnosti, 
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- Tafflerův model. 

 

Pro účel této práce byl vybrán jednodušší model, a to Model IN – Index důvěryhodnosti.  

 

 

MODEL IN – MODEL DŮVĚRYHODNOSTI 

Model IN byl zpracován tak, aby byl schopen vyhodnotit finanční zdraví českých 

firem v českých podmínkách. Pracuje s poměrovými ukazateli zadluţenosti, rentability, 

likvidity a aktivity. Je vyjádřen rovnicí, kde kaţdému z těchto ukazatelů je přiřazena váha  

(V1 aţ V6), která je váţeným průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. Tento model 

(oproti ostatním) přihlíţí ke specifikům jednotlivých odvětví.
12

 

 

IN = V1 
CZ

A
 + V2 

U

EBIT
  + V3 

A

EBIT
  + V4 

A

T
  + V5 

 KBUKZ

OA


  + V6 

T

ZPL
  (3.30) 

Kde   A aktiva, 
 CZ cizí zdroje, 

 U nákladové úroky, 
 T trţby, 

 OA oběţná aktiva, 
 KZ krátkodobé závazky, 

 KBU krátkodobé bankovní úvěry, 
 ZPL závazky po lhůtě splatnosti, 

 EBIT výsledek hospodaření před úroky a zdaněním,  
 Vn váhy, které vyjadřují podíl významnosti ukazatele ke kriteriální hodnotě (viz. 

  Tab. 3.1).
11

  

  

Hodnocení výsledků IN: 

- IN > 2, pak se jedná o podnik s dobrým finančním zdravím. 

- IN 2;1 , pak jde o podnik s potenciálními finančními problémy. 

- IN < 1, pak je podnik tzv. neduživý a patrně se ocitne ve finančních problémech.  

 

Tab. 3.1. Váhy k indexu důvěryhodnosti IN 

OKEČ Název odvětví V1 V2 V3 V4 V5 V6 

A Zemědělství 0,24 0,11 21,35 0,76 0,10 14,57 

B Rybolov 0,05 0,11 10,76 0,90 0,10 84,11 

C Dobývání nerostných surovin 0,14 0,11 17,74 0,72 0,10 16,89 

CA Dobývání energetických surovin 0,14 0,11 21,83 0,74 0,10 16,31 

                                              
12 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 3. yd. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
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OKEČ Název odvětví V1 V2 V3 V4 V5 V6 

CB Dobývání ostatních surovin 0,16 0,11   5,39 0,56 0,10 25,39 

D Zpracovatelský průmysl 0,24 0,11   7,61 0,48 0,10 11,92 

DA Potravinářský průmysl 0,26 0,11   4,99 0,33 0,10 17,36 

DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 0,11   6,08 0,43 0,10   8,79 

DC Kožedělný průmysl 0,24 0,11   7,95 0,43 0,10   8,79 

DD Dřevařský průmysl 0,24 0,11 18,73 0,41 0,10 11,57 

DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 0,11   6,07 0,44 0,10 16,99 

DF Koksování a rafinerie 0,19 0,11   4,09 0,32 0,10 26,93 

DG Výroba chemických výrobků 0,21 0,11   4,81 0,57 0,10 17,06 

DH Gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 0,11   5,87 0,38 0,10 43,01 

DI Stavební hmoty 0,20 0,11   5,28 0,55 0,10 28,05 

DJ Výroba kovů 0,24 0,11 10,55 0,46 0,10   9,74 

DK Výroba strojů a přístrojů 0,28 0,11 13,07 0,64 0,10   6,36 

DL Elektrotechnika a elektronika 0,27 0,11   9,50 0,51 0,10   8,27 

DM Výroba dopravních prostředků 0,23 0,11 29,29 0,71 0,10   7,46 

DN Jinde nezařazený průmysl 0,26 0,11   3,91 0,38 0,10 17,62 

E Elektřina, voda a plyn 0,15 0,11   4,61 0,72 0,10 55,89 

F Stavebnictví 0,34 0,11   5,74 0,35 0,10 16,54 

G Obchod a opravy motor. vozidel 0,33 0,11   9,70 0,28 0,10 28,32 

H Pohostinství a ubytování 0,35 0,11 12,57 0,88 0,10 15,97 

I Doprava, skladování. Spoje 0,07 0,11 14,35 0,75 0,10 60,61 

Ekonomika Ekonomika ČR 0,22 0,11   8,33 0,52 0,10 16,80 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, 2010 

 

3.2.2 Bonitní modely 

 

Bonitní modely se snaţí bodovým hodnocením stanovit bonitu podniku. „Bonita  

je obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost 

řádně a včas dostát svým závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti. 

Zjišťují si ji banky před poskytnutím úvěru nebo obchodní partneři před navázáním 

spolupráce. V rámci zjišťování bonity se hodnotí finanční situace podniku, obchodní zdatnost, 

zkušenosti z dřívějších obchodních vztahů.“
13

 

Bonitní modely: 

- Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy,  

- Kralickův Quicktest, 

- Tamariho model. 

 

Pro účel této práce byl vybrán jednodušší model - Kralickův rychlý test (Quick test).     

                                              
13 http://www.az-data.net/slovnik/bonita.php 
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KRALICKŮV RYCHLÝ TEST 

Kralickův Quicktest je určen k hodnocení nefinančních podniků. Je to model, který 

 je tvořen soustavou čtyř rovnic, a jejich hodnoty vypovídají o finanční situaci firmy. Rovnice 

R1 a R 2 hodnotí finanční stabilitu a rovnice R3 a R4 výnosovou situaci firmy.  

 

R1 = 
celkemaktiva

kapitálvlastní
 (3.31) 

 

R2 = 
 

flowcashprovozní

bankuúčpenízezdrojecizí ty
 (3.32) 

 

R3 = 
celkemaktiva

EBIT
 (3.33) 

 

R4 = 
tržby

flowcashprovozní
 (3.34) 

 

K vypočteným výsledkům se přiřadí bodové hodnoty dle Tab. 3.2. 

 

                  Tab. 3.2 Bodování Kralickova Quicktestu 

Ukazatel Vyhodnocení Počet bodů 

R1 – kvóta vlastního kapitálu 
        (koeficient samofinancování) 
        (v %) 

0,3 a více 
0,2-0,3 
0,1-0,2 
0,0-0,1 
0,0 a méně 

4 
3 
2 
1 
0 

R2 – doba splácení dluhu 
         (v letech) 
 

3 a méně 
3-5 
5-12 
12-30 
30 a více 

4 
3 
2 
1 
0 

R3 – rentabilita celkového kapitálu 
        (v %) 

0,15 a více 
0,12-0,15 
0,08-0,12 
0,00-0,08 
0,00 a méně 

4 
3 
2 
1 
0 

R4 – cash flow v % tržeb 0,10 a více 
0,08-0,10 
0,05-0,08 
0,00-0,05 
0,00 a méně 

4 
3 
2 
1 
0 

            Zdroj: GRÜNVALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku, 2007 
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Hodnocení podniku je řešeno ve třech krocích:
14

 

 

1. Hodnocení finanční stability           FS = 
2

21 RR 
 (3.35)       

2. Hodnocení výnosové situace           VS = 
2

43 RR 
                      (3.36)              

3. Hodnocení celkové situace               CS = 
2

VSFS 
                   (3.37)                   

 

Výsledné hodnoty:  3 a více vypovídají o velmi dobrém podniku,       

                                 v intervalu 1-3 o tzv. šedé zóně a 

                                 hodnota niţší neţ 1 vypovídá o špatném podniku, který má patrně   

                                 finanční potíţe. 

 

 

4 ZHODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ PODNIKU STS-V 
OPAVA, S.R.O. 

 

 

4.1 Charakteristika firmy 
 

Obchodní firma STS-V Opava, s.r.o., byla zapsána do obchodního rejstříku 24. srpna 

1992. Sídlem společností je Opava 7, Přemyslovců 37, PSČ 747 07. 

Předmět podnikání: 

- koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

- zámečnictví, 

- opravy pracovních strojů. 

Statutární orgán: 

- jednatel: Ing. Jan Martiník, 

- jednatel: Miloslav Kostřiba, 

- jednatel: Ing. Vojtěch Hula. 

Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně. 

                                              
14 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. Praha: Bilance, 1997. 207 s. (Vydal Svaz účetních se souhlasem   

   Ministerstva financí ČR). 
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Společníci: 

- Ing. Jan Martiník, vklad 480 000,- Kč, 

- Ing. Richard Bitomský, vklad 480 000,- Kč, 

- Vilém Frank, vklad 480 000,- Kč, 

- Ing. Vojtěch Hula, vklad 315 000,- Kč, 

- Miloslav Kostřiba, vklad 300 000,- Kč. 

Základní kapitál: 2 055 000,- Kč. 

 

 

STS-V Opava, s.r.o. zahájila svoji činnost v září roku 1992 se zapůjčeným majetkem 

v podobě výrobních hal a dílen a zapůjčenými zaměstnanci státního podniku Strojní  

a traktorové stanice v Opavě. Za prostory i zaměstnance zapůjčené k podnikání byl placen 

řádný pronájem.  

Výrobní program firmy byl zaměřen na kovo - výrobu, zejména na kovové konstrukce 

různého typu, ocelové kontejnery, ocelové korby na nákladní auta. Vyrábí také návěsy  

k traktorům, nosiče kontejnerů a v neposlední řadě provádí opravy zemědělských strojů. 

V následující etapě existence byl získáván vlastní majetek odkupem nemovitostí  

od restituentů, na jejichţ vyplácení si STS-V Opava, s.r.o. vzala úvěr u KB a.s. Z rozdílů mezi 

odhadními cenami a prodejními cenami také vznikla pasivní poloţka ostatních kapitálových 

fondů – darů. 

Smlouva o pronájmu dílen a pracovníků obsahovala také závazek státního podniku,  

ţe bude v určitém rozsahu zajišťovat práci pro výrobu STS-V. Toto však nebylo nikdy 

dodrţeno. 

Záměrem vzniku STS-v Opava, s.r.o. bylo zejména vytvoření firmy, která bude 

zbavena zejména velkého mnoţství reţijních pracovníků, kteří zajišťovali širokou škálu 

činností ve státním podniku. Pro s.r.o. však tito pracovníci byli nepotřební, neboť jejich 

činnost se zaměření výroby s.r.o. neměla nic společného. V roce 1997 se STS, s.p. v rámci 

Velké privatizace rozdělila na 4 různé a samostatné subjekty. O zbytkovou část s.p. proběhla 

veřejná soutěţ, kterou STS-V Opava s.r.o. vyhrála. Na úhradu nového majetku si s.r.o. opět 

vzala úvěr u KB a.s. 

Firma se od svého vzniku soustavně zadluţovala, hlavně z důvodu napojení firmy  

na jednoho hlavního odběratele, který v r. 1994 upadl do konkurzu, který byl pro nedostatek 

majetku zrušen. Firma přišla cca o 10 mil. Kč. 
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K poměrně zásadnímu zadluţení došlo po získání části státního podniku, neboť s tímto 

podnikem byl převzat také dluh 30 mil. Kč, tvořen starými nesplácenými úvěry a úroky 

z prodlení. Předpokládalo se, ţe tento dluh bude umořen zákonem, coţ se u malých středních 

podniků nestalo. Firma STS-V Opava, s.r.o. se musela vypořádat s firmou, která odkoupila 

naše závazky od Konsolidační agentury ve 43 miliardovém balíku za pouhých 3,9 miliardy 

Kč. Tato firma uvalila na STS-V Opava, s.r.o. exekuci. V konečné fázi bylo  

v roce 2005 dosaţeno dohody a STS-V Opava, s.r.o. získala úvěr ve výši 11,5 mil. Kč 

 u ČS a. s. Tento úvěr je splácen do dnešního dne. Pro získání úvěru, musela společnost na 

ţádost banky, navýšit svůj základní kapitál. Ten byl navýšen z části kapitálových fondů,  

a to z původní částky základního kapitálu 200 tis. Kč, na 2 055 tis. Kč. 

Dalším „dědictvím“ bylo velké mnoţství nesplacených závazků z obchodního  

styku a zásob, v podobě různých náhradních dílů a součástek na zemědělské stroje.  

Tyto se staly postupně zastaralými a neprodejnými. Docházelo k postupnému odepisování 

(závazky z důvodu promlčení) do daňových výnosů. Zásoby byly pod cenou prodány nebo 

sešrotovány. 
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4.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Vyuţitím číselných hodnot získaných z rozvahy, výsledovky a CF, je provedena analýza 

absolutních ukazatelů formou horizontální a vertikální analýzy.  

 

4.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává změny absolutních ukazatelů v čase – tj. meziročně. Změna 

vyčíslená v absolutní i procentní hodnotě za pouţití vzorce č. 3.1 a 3.2. Výpočty jsou 

provedeny samostatně dosazením hodnot získaných z rozvahy, výsledovky a CF do vzorců. 

 
 

 Tab. 4.1. Horizontální analýza aktiv 

Vybrané položky aktiv 
(tis. Kč) 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Změny 

Absolutní Procentní Absolutní Procentní Absolutní Procentní 

  AKTIVA CELKEM 1 441  4,68  -1 941  -6,01  -5 305  -17,50 

B. Dlouhodobý majetek 786  8,64  1 094  11,08  891 8,12 

B.  II.   Dlouhodobý hmotný majetek 129  -47,95  -51  36,42  -7 3,66 

C. Oběţná aktiva 635  2,93  -3 018  -13,51  -6 106 -31,60 

C.   I. Zásoby -829  -4,98  -900  -5,70  -4 504 -30,23 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky -63  -9,13  -200  -31,89  -225 -52,69 

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 900  50,79  -1 823  -32,32  -1 132 -29,65 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 1 969  54,24  -1 865  -33,31  -1 643 -44,00 

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek -467  -41,43  -95  -14,39  -430 -76,11 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

 
 
Graf 4.1.  Horizontální analýza stálých a oběžných aktiv
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V roce 2007 došlo k nárůstu jak stálých, tak oběţných aktiv. Oběţná aktiva se zvýšila 

vlivem navýšení pohledávek z obchodního styku. Nárůst stálých aktiv probíhá ve všech 

letech. Jejich výše je ovlivňována odpisy. Ke zvyšování dochází zejména z důvodu 

odepisování záporné poloţky oceňovacího rozdílu u nabytého majetku. Tyto odpisy vstupují 

do provozních výnosů a zvyšují hodnotu dlouhodobého majetku. V letech 2008 a 2009 

 je pak znatelný pokles oběţných aktiv. Ten je způsoben v roce 2008 i 2009 hlavně úbytkem 

pohledávek z obchodního styku a v roce 2009 navíc velkým úbytkem zásob.  

Nadměrné rozdíly v roce 2009 jsou vykazovány u všech ukazatelů. Na ukazatelích 

firmy se projevila hospodářská krize a s ní spojený nedostatek zakázek a pracovních 

příleţitostí. 

 
 

 Tab. 4. 2. Horizontální analýza pasiv 

Vybrané položky pasiv 
(tis. Kč) 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Změny 

Absolutní Procentní Absolutní Procentní Absolutní Procentní 

  PASIVA CELKEM 1 441  4,68  -1 941  -6,02  -5 305 -17,50 

A. Vlastní kapitál 736  22,84  1 072  27,08  -3 073 -61,09 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 328  -36,32  736  -31,62  1 073 -67,40 

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného  
účetního období 

-627  -46,00  336  45,65  -4 146 -386,75 

B. Cizí zdroje 832  3,03  -3 088  -10,91  -2 157 -8,56 

B.   I. Rezervy -2 244  -46,29  1 697  65,17  3 533 82,14 

B.  II. Dlouhodobé závazky -206  -7,53  -2 018  -79,73  479 93,37 

B. III. Krátkodobé závazky 3 754  36,87  -1 924  -13,81  -7 234 -60,23 

B. III.1  Závazky z obchodních vztahů 3 641  49,03  -2 815  -25,44  -4 629 -56,10 

B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci -472 -4,87  -843  -9,13  1 065 12,70 

 Zdroj: Vlastní výpočty 
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Graf 4.2. Horizontální analýza pasiv

 
 

Růst vlastního kapitálu byl ovlivněn v letech 2007 a 2008 kladným výsledkem 

hospodaření. V roce 2009 velký pokles způsobený ztrátou 3 704 tis. Kč, coţ je absolutní 

rozdíl let 2008 – 2009 4 146 tis. Kč! Pokles cizích zdrojů v roce 2008 je z důvodu rozpuštění 

nečerpaných rezerv, vytvořených v letech 2004-2006 a také odpisem nedobytných  

a promlčených dlouhodobých závazků z obchodního styku do výnosů. Závazky byly z doby 

státního podniku, které si vedení firmy přálo drţet v účetnictví. V roce 2009 je pokles cizích 

zdrojů zmírněn tvorbou dalších rezerv a čerpáním úvěru, ale došlo k razantnímu sníţení 

závazků. To bylo způsobeno opět vlivem hospodářské krize. Pokud se nevyrábí – není třeba 

nakupovat. 

 
 
 Tab. 4.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vybrané položky výkazu zisku 
a ztráty (tis. Kč) 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Změny 

Absolutní Procentní Absolutní Procentní Absolutní Procentní 

   II. Výkony 2 090  3,38  -3 160  -4,95  -25 045  -41,13  

   II. 1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků  
a služeb 

664  1,10  -8 907  -14,66  -16 320  -31,47  

B. Výkonová spotřeba 5 355  12,84  -5 554  -11,80  -19 336  -46,59  

+ Přidaná hodnota -3 265  -16,28  1 860  11,08  -5 175  -27,75  

C. Osobní náklady 142  0,81  28  0,15  -3 572  -20,11  

* Provozní výsledek hospodaření -651  -26,45  407  22,49  -4 410  -198,92  

*** 
Výsledek hospodaření  
za účetní období  

-627  -46,00  336  45,65  -4 146  -386,75  

 Zdroj: Vlastní výpočty 
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Výpočty horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty krásně ukazují drastický pokles 

všech poloţek v roce 2009. Nezbývá, neţ vysvětlit tuto skutečnost opět hospodářskou krizí. 

Pokles konečného výsledku hospodaření oproti roku 2008 je neuvěřitelných 386,75 %.  

Na tuto ztrátu působí také vytvořené rezervy, jejichţ tvorba byla započata v roce 2008 a bylo 

nutné je vytvořit pro období roku 2009.  

 

4.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl vybraných poloţek ke zvolené základně, kterou 

jsou aktiva (tab. 4.4), pasiva (tab. 4.5) a trţby (tab. 4.6). Výpočty prováděny samostatně 

dosazováním do vzorců  

 
 Tab. 4.4. Vertikální analýza aktiv 

Vybrané položky aktiv 
(tis. Kč) 

2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

  AKTIVA CELKEM 30 815  100,00  32 256  100,00  30 315 100,00  25010 100,00  

B. Dlouhodobý majetek 9 092  29,51  9 878  30,62  10 972 36,19  11863 47,43  

B.  II.   Dlouhodobý hmotný majetek -269  -0,87  -140  -0,434 -191 -0,63 -198 -0,79  

C. Oběžná aktiva 21 706  70,44  22 341  69,26  19 323 63,74  13137 52,53  

C.   I. Zásoby 16 629  53,96  15 800  48,983 14 900 49,15  10316 41,25  

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 690  2,24  627  1,9438 427 1,41  202 0,81  

C. III. Krátkodobé pohledávky 3 741  12,14  5 641  17,488 3 818 12,59  2686 10,74  

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 3 630  11,78  5 599  17,358 3 734 12,32  2091 8,36  

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek 1 127  3,66  660  2,05  565 1,86  135 0,54  

 Zdroj: Vlastní výpočty 

 
Graf 4.3 Vertikální analýza stálých a oběžných aktiv
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U stálých aktiv je pozorován mírný nárůst v jednotlivých letech. Není však způsoben 

pořizováním nových investic. Vysvětlením jsou odpisy záporné hodnoty opravné poloţky 

u nabytého majetku do výnosu. Ta způsobuje postupný nárůst u dlouhodobého majetku.  

Oběţná aktiva naopak v čase klesají. Pokles je způsoben hlavně úbytkem zásob a také 

sniţováním finančního majetku v jednotlivých letech. 

Pokles u oběţných aktiv dobře znázorňuje Graf 4.4. Podíl jednotlivých poloţek 

oběţných aktiv na celkových aktivech. Je zde vidět znatelný úbytek všech poloţek zejména 

v roce 2009. Pokles zásob je patrný postupně od roku 2006. Je patrné, ţe firma se pomalu 

snaţila zbavovat starých a neprodejných zásob. Hluboký pokles v roce 2009 však souvisí 

s nedostatkem výrobních příleţitostí. 

 
Graf 4.4. Podíl jednotlivých položek oběžných aktiv na celkových aktivech
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 Tab. 4. 5. Vertikální analýza pasiv 

Vybrané položky pasiv 
(tis. Kč) 

2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

  PASIVA CELKEM 30 815  100,00  32 256  100,00  30 315  100,00  25010 100,00  

A. Vlastní kapitál 3 222  10,46  3 985  12,35  5 030  16,59  1957 7,82  

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -3 656  -11,86  -2 328  -7,22  -1 592  -5,252 -519 -2,08  

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného  
účetního období 

1 363  4,42  736  2,28  1 072  3,5362 -3074 -12,29  

B. Cizí zdroje 27 466  89,13  28 298  87,729 25 210  83,16  23053 92,18  

B.   I. Rezervy 4 848  15,73  2 604  8,07  4 301  14,188 7834 31,32  

B.  II. Dlouhodobé závazky 2 737  8,88  2 531  7,85  513  1,6922 992 3,97  

B. III. Krátkodobé závazky 10 181  33,04  13 995  43,39  12 011  39,621 4777 19,10  

B.III.1.  Závazky z obchodních vztahů 7 426  24,10  11 067  34,31  8 252  27,221 3623 14,49  

B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 9 700  31,49  9 228  28,609 8 385  27,66 9450 37,78  

 Zdroj: Vlastní výpočty 
  

 
Graf 4.5. Vertikální analýza pasiv 
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 Tab. 4.6. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vybrané položky výkazu zisku 
a ztráty (tis. Kč) 

2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

  VÝNOSY CELKEM 68 111  100,00  68 893  100,00  69 346 100,00  41420 100,00  

   II. Výkony 61 757  90,67  63 847  92,68  60 687 87,51  35642 86,05  

   II. 1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků  
a služeb 

60 107  88,25  60 771  88,21  51 864 74,79  35544 85,81  

B. Výkonová spotřeba 41 702  61,23  47 057  68,30  41 503 59,85  22167 53,52  

+ Přidaná hodnota 20 055  29,44  16 790  24,37  18 650 26,89  13475 32,53  

C. Osobní náklady 17 590  25,83  17 732  25,74  17 760 25,61  14188 34,25  

* Provozní výsledek hospodaření 2 461  3,61  1 810  2,63  2 217 3,20  -2193 -5,29  

*** 
Výsledek hospodaření  
za účetní období  

1 363  2,00  736  1,07  1 072 1,55  -3074 -7,42  

 Zdroj: Vlastní výpočty 
 

Z jednotlivých poloţek výkazu zisku a ztráty můţeme sledovat zásadní propad 

výsledku hospodaření v roce 2009. Zatímco v letech 2006 – 2008 mezi 1 aţ 2 % v kladných 

číslech, v roce 2009 se propadá na minusovou hodnotu 7,42 %. Značný vliv na výši ztráty  

má podle vypočtených hodnot poloţka osobních nákladů. V letech 2006 – 2008  

se hodnota drţí okolo 26 %, ale v roce 2009 tvoří osobní náklady 34,25 % z hodnoty výnosů. 

Je to zvýšení přibliţně o 8, 25 %, a to byly v roce 2009 uplatňovány zákonné slevy 

ze sociálního pojištění, které oproti předchozím rokům sníţily osobní náklady. 

 
 

4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Nejčastěji uţívaným ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který je spočítán jako rozdíl mezi 

celkovými oběţnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky (vzorec č. 3.3). 

 

Tab. 4.7: Čistý pracovní kapitál  

  2006 2007 2008 2009 
Oběžná aktiva 21 706 22 341 19 323 13 137 

Krátkodobé závazky 10 181 13 935 12 011 4 777 

Čistý pracovní kapitál 11 525 8 406 7 312 8 360 

Zdroj: Vlastní výpočty (vzorec 3.3) 
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  Graf 4.6. Čistý pracovní kapitál  

 
 

Hodnota čistého pracovního kapitálu má od roku 2006 k roku 2009 klesající 

tendenci. Přesto je moţné prohlásit, ţe podnik má dostatek volných prostředků, který  

by zůstal po úhradě všech krátkodobých závazků. Lze tedy usuzovat, ţe firma je dostatečně 

likvidní. 

 

 

4.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou finanční analýzy. Umoţňují 

získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách podniku.
15

 

 

4.4.1 Ukazatele finanční stability 

Ukazatele finanční stability udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku. 

Pro jednotlivé ukazatele dle tab. 4.8 byly pouţity údaje z rozvahy výkazu zisku a ztrát  

a výsledné hodnoty získány samostatnými výpočty dosazováním do vzorců č. 3.7 – 3.11. 

 

 
 

 

                                              
15 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 3. vyd. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1 
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Tab. 4.8: Ukazatele finanční stability 

Ukazatele finanční stability 2006 2007 2008 2009 
  

číslo 
vzorce 

Ukazatel finanční samostatnosti 10,46 12,27 16,59 7,82   (3.7) 

Ukazatel celkové zadluženosti  89,13 87,73 83,16 92,18   (3.8) 

Zadluženost vlastního kapitálu 701,99 609,17 415,69 777,67   (3.9) 

Ukazatel finanční páky  956,39 814,96 602,68 1277,98   (3.10) 

Ukazatel úrokového krytí  2,77 2,04 2,35 -3,17   (3.11) 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 
 
Graf 4.7 Ukazatel finanční stability – finanční samostatnost + zadluženost 

 

 
 
Graf 4.8 Ukazatel úrokového krytí 
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Hodnoty grafu 4.7 ukazují vzrůstající trend ukazatele finanční samostatnosti v letech 

2006 – 2008. Podíl vlastního kapitálu na aktivech se pohyboval přibliţně mezi hodnotami 

10,50 – 16,50. V roce 2009 prudký pokles vzhledem k předchozímu roku, a to na hodnotu 

7,82. Velký vliv na tento pokles měl zejména záporný hospodářský výsledek za rok 2009. 

Klesla sice i hodnota aktiv – úbytkem zásob i pohledávek, ale úbytek aktiv proti roku 2008 

 je asi 17 %, kdeţto úbytek vlastního kapitálu je téměř 39 %. Stejně negativní vliv těchto jevů 

 je moţné pozorovat také u ukazatele celkové zadluženosti. Zadluţenost firmy je velmi 

vysoká v letech 2006 – 2008. Ovšem v roce 2009 tvoří podíl cizího kapitálu  

na aktivech:  92,18 %. Tato hodnota je velmi vysoká a firma bude mít problémy získat další 

úvěr. Případně by věřitel poţadoval velmi vysoký úrok. Dodatečné zdroje tak bude těţké 

získat, aniţ by firma nejdříve nezvýšila svůj vlastní kapitál. Toho by mohla dosáhnout patrně 

prodejem části svého majetku, sníţit hodnotu aktiv a tím také hodnotu celkové zadluţenosti. 

 

Z grafu 4.8 je moţné vyčíst, kolik krát stačí zisk firmy na pokrytí úroků. V letech  

2006 – 2008 zisk stačí na úhradu úroku přibliţně 2 – 3 krát za rok. V roce 2009 se však 

dostává hodnota ukazatele úrokového krytí dokonce do minusové hodnoty. Firma nemá 

ţádný zisk na úhradu úroků. Situaci je moţné řešit dalším zadluţováním s vizí zlepšení 

situace světového hospodářství, nebo jiţ zmíněným prodejem části dlouhodobého majetku.  

 

4.4.2 Ukazatele rentability 

Hodnoty ukazatelů rentability dle tab. 4.9 jsou samostatně vypočteny dosazování do vzorců 

3.13 – 3.17. Ukazatele rentability dávají zpravidla do poměru tokové veličiny (výkaz zisku  

a ztráty) a stavové veličiny (rozvaha). Jednotlivé ukazatele mají vypovědět jak dalece 

 je podnik schopen vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu.  

 
Tab. 4.9: Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability 2006 2007 2008 2009 
  

číslo 
vzorce 

ROA-rentabilita celkových aktiv % 6,92 4,48 6,17 -9,34   (3.13) 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu % 42,30 18,60 21,31 -157,08   (3.14) 

ROCE - rentabilita dlouhodobých 
zdrojů % 16,31 9,19 13,42 -18,85   (3.15) 

ROS - rentabilita tržeb % 3,55 2,38 3,60 -6,57   (3.17) 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Graf 4.9 Ukazatele rentability

 
 
 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) by se měla optimálně pohybovat kolem 10%. 
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Ukazatel rentability tržeb (ROS) představuje optimální hodnotu nad 6%. Podnik 

zdaleka nedosahuje tohoto procenta v ţádné ze sledovaných roků. V roce 2009 jsme 

v  záporných číslech. Velikost zisku z jedné Kč trţeb je velmi nízká. Můţe to vypovídat 

o špatném hospodaření podniku. 

 

4.4.3 Ukazatele aktivity 

Záměrem vypočtených hodnot ukazatelů aktivity je vyjádřit vázanost jednotlivých sloţek 

kapitálu podniku v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Výpočty provedeny samostatně 

dosazováním hodnot rozvahy a výkazu zisku a ztráty do vzorců 3.21 – 3.25. 

 
Tab. 4.10: Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 2009 
  

číslo 
vzorce 

Doba obratu aktiv 0,51 0,53 0,58 0,70   (3.22) 

Doba obratu stálých aktiv 0,15 0,16 0,21 0,33   (3:22) 

Doba obratu oběžných aktiv 0,36 0,37 0,37 0,37   (3.22) 

Obrátka aktiv 1,95 1,88 1,71 1,42   (3.21) 

Obrátka stálých aktiv 6,61 6,15 4,73 3,00   (3.21) 

Obrátka oběžných aktiv 2,77 2,72 2,69 2,71   (3.21) 

Doba obratu zásob 96,87 96,06 106,37 127,70   (3.23) 

Doba obratu pohledávek 22,50 29,12 33,75 33,14   (3.24) 

Doba obratu závazků 41,90 54,78 66,94 85,02   (3.25) 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 
 
Graf 4.10. Ukazatele aktivity
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Doba obratu, tedy přeměna jednotlivých poloţek na peněţní prostředky v čase má 

stoupající tendenci. U zásob se počet dnů přeměny na peníze pohybuje v letech 2006–2008 

mezi hodnotami 97,87 – 106,37 dny. Značný nárůst je patrný v roce 2009, a to na 127,70 dnů.  

 

Pohledávky se pohybují přibliţně na stejné úrovni. Větší počet dnů sledujeme mezi 

roky 2006 a 2007. V dalších letech je počet dnů, kdy se pohledávky přemění na peníze, 

stabilní a pohybuje se kolem 30 dnů. Svědčí to o tom. Ţe firma nemá zásadní problémy 

s platební schopností svých odběratelů. 

 

Naopak závazky mají vzhledem k pohledávkám stoupající tendenci. V roce 2009  

je to dokonce dvojnásobek proti roku 2006. Je to vysokých 85,02 dnů. Protoţe doba úhrady 

pohledávek se drţí na vyrovnaném počtu dnů, a naopak závazky mají stoupající tendenci 

počtu dnů úhrady, je moţné konstatovat, ţe firma působí problémy svým dodavatelům. Svojí 

velmi špatnou platební disciplínou se stává nedůvěryhodnou a můţe začít ztrácet své stabilní 

dodavatele. 

 

4.4.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita nám vyjadřuje jak rychle je daná sloţka majetku schopna přeměnit se na peněţní 

hotovost. Hodnoty dle tab. 4.11 vypočteny samostatně dosazováním do vzorců 3.26 – 3.29. 

údaje pro výpočty čerpány z rozvahy. 

 

 
Tab. 4.11: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 
  

číslo 
vzorce 

Ukazatel běžné likvidity 2,13 1,60 1,61 2,75   (3.26) 

Ukazatel pohotové likvidity 0,50 0,47 0,37 0,59   (3.27) 

Ukazatel okamžité likvidity 0,11 0,05 0,05 0,03   (3.29) 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

Graf 4.11. Ukazatele likvidity 

 

 

Ukazatel okamžité likvidity, označován také jako likvidita 1. stupně se pohybuje 

v roce 2006 na nejvyšší hodnotě proti rokům 2007-2009. Přesto hodnota 0,11 je značně pod 

nejniţší hranicí udávanou v literatuře a tou je hodnota 0,2. Roky 2007-2009 pak vykazují 

naprosto kritické údaje v hodnotách 0,05, v roce 2009 dokonce 0,03.  

 

Ukazatel pohotové likvidity, označován jako likvidita 2. stupně se v optimální výši 

pohybuje v intervalu 1,1 – 1,5. Hodnoty našeho podniku se pohybují mezi 0,37 -  0,59. Tyto 

hodnoty svědčí o tom, ţe podnik bude muset prodávat své zásoby, jinak nebude schopen 

splácet své závazky. Oběţná aktiva bez zásob nestačí pokrýt krátkodobé závazky. 

 

Ukazatel běžné likvidity, označován jako likvidita3. stupně, udává optimální hodnoty 

v rozmezí 1,5 – 2,5. Zde také vidíme, jak bylo řečeno výše, ţe firma má dostatečný kapitál 

v zásobách a výsledné hodnoty v rozmezí 1,60 – 2,75 vypovídá o tom, ţe podnik by měl být 

schopen dostát svým závazkům. Prodej zásob však můţe být komplikovaný a struktura 

jednotlivých oběţných aktiv můţe být komplikovaná vzhledem ke své likvidnosti. 
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4.5 Modely ve finanční analýze 
Úkolem modelů ve finanční analýze je posoudit, zejména z hlediska budoucnosti, finanční 

zdraví podniku. Mají signalizovat schopnost nebo neschopnost podniku zabránit úpadku. 

K tomuto účelu jsou vyuţívány bankrotní a bonitní modely. 

 

4.5.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely odpovídají na otázku, zda podnik do nějaké doby zbankrotuje. Výpočty 

jsou zaloţeny na skutečných údajích čerpaných z rozvahy a koeficientů dle tab. 3.1, hodnoty 

získány samostatnými výpočty dosazováním do vzorce č. 3.30. 

 

Tab. 4.12: Data pro Bankrotní model 

 
2006 2007 2008 2009 

Aktiva 30 815 32 256 30 315 25 010 

Cizí zdroje 27 466 28 298 25 210 23 053 

Nákladové úroky  768 708 797 737 

Tržby 60 107 60 771 51 864 35 544 

Oběžná aktiva 21 706 22 341 19 323 13 137 

Krátkodobé závazky 10 181 13 935 12 011 4 777 

Krátkodobé bankovní úvěry 2 285 1 928 1 200 4 550 

Závazky po lhůtě splatnosti 3 138 6 234 5 971 3 323 

EBIT – výsledek hospodaření před    
            úroky a zdaněním 

2 131 1 444 1 869 -2 337 

 Zdroj: Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty 2006 - 2009 

 

 
 
 Tab. 4.13: Koeficienty firmy pro IN model důvěryhodnosti 

OKEČ V1 V2 V3 V4 V5 V6 

DN - Jinde nezařazený průmysl 0,26 0,11 3,91 0,38 0,10 17,62 
 Zdroj: Tab. 3.1. Váhy k indexu důvěryhodnosti IN 

 
 
 
 Tab. 4.14: Výsledné hodnoty firmy IN modelu důvěryhodnosti 

 
2006 2007 2008 2009 

Model důvěryhodnosti - IN 2,70 3,36 3,64 1,90 

 Zdroj: Vzorec (3.30) 

 
Zhodnocení výsledků IN modelu důvěryhodnosti v tab. 4.14 vypovídá o uspokojivém 

finančním zdraví firmy v letech 2006-2008. V roce 2009 je patrné, ţe podnik se dostává  

do finančních problémů plynoucích z hospodářské krize. 
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4.5.2 Bonitní modely 

Bonitní modely odpovídají na otázku, zda je podnik dobrý nebo špatný. Bonitou je zde jakýsi 

stupeň jakosti. Hodnoty získány samostatnými výpočty dosazováním hodnot z rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a výkazu CF do vzorců č. 3.31 – 3.34. 

 

 
Tab. 4.15: Kralickuv test 

  2006 body 2007 body 2008 body 2009 body 

R1 0,10 1,00 0,12 2,00 0,17 2,00 0,08 1,00 

R2 7,54 2,00 10,29 2,00 4,71 3,00 -133,24 0,00 

R3 0,07 1,00 0,04 1,00 0,06 1,00 -0,09 0,00 

R4 0,12 4,00 0,04 1,00 0,10 3,00 -0,00  0,00 
Zdroj: Vzorce (3.31), (3.32), (3.33), (3.34) 

 

 
Tab. 4.16: Hodnocení podniku dle Kralickova testu 

FS 2   2   2,5   0,50   

VS 3   1   2   0,00   

CS 2,5   1,5   2,25   0,25   

Zdroj: Vzorce (3.35), (3.36), (3.37) 

 

Výsledné hodnoty bonitního modelu vypovídají o tom, ţe podnik se v letech  

2006 – 2008 pohybuje v tzv. šedé zóně. Znamená to, ţe firma mívá problémy s platební 

schopností a to neprospívá její dobré pověsti. Rok 2009 je opět s mnohem horšími hodnotami, 

neţ roky předchozí. Firma se dostává pod hodnotu 1 a stává se tak špatným podnikem 

s nedobrou pověstí. Firmou, která má patrně značné finanční potíţe. 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo zhodnotit finanční zdraví vybrané firmy v letech 2006 - 2009,  

a to pomocí metod finanční analýzy. 

 V jednotlivých letech je sledován mírný nárůst stálých aktiv. Není však způsoben 

pořizováním nového majetku, nýbrţ odpisováním pasivní hodnoty oceňovacího rozdílu 

nabytého majetku z roku 1997. Vliv oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku je 

zřetelný z grafu č. 4.3, str. 32. Mírný vzestup dlouhodobého majetku v čase díky pasivní 

poloţce oceňovacího rozdílu (oprávky tudíţ sniţují náklady), ne pořizováním investic, jak by  

se mohlo na první pohled zdát.  

Vertikální analýza pasiv ukazuje na grafu č. 4.5, str. 35, jak se na straně pasiv 

pohyboval vlastní kapitál a cizí zdroje. Pokles vlastního kapitálu a zvyšování cizích zdrojů 

z vypočtených hodnot jsou znamením vysokého stupně zadluženosti. Toto je patrné  

i z ukazatele finanční stability na str. 37 a 38. Všechny ukazatele vypovídají o tom, ţe podnik 

nemá (zejména v současné době) dostatek zdrojů na splácení svých závazků, včetně 

bankovních úvěrů. Podle ukazatele úrokového krytí za rok 2009 na str. 38, firma nemá 

dostatek prostředků ani na pokrytí úroků z úvěru. Stejně tak ukazatele rentability na str. 39 

se pohybují na hranici optimálních hodnot jen výjimečně. Většina výpočtu vypovídá o tom, 

 ţe podnik neumí vytvářet nové zdroje a s případně investovaným kapitálem nedosahuje 

zisk. Záporné hodnoty v roce 2009 odráţejí vliv hospodářské krize na výsledcích podniku.  

Z ukazatele aktivity na str. 41 je velmi dobře vidět špatné nakládání firmy se zásobami. 

Zbytečné dlouhou dobu drţení zásob v rozmezí 97 – 106 dnů je moţné vysvětlit: 

 podnik stále drţí vysoké mnoţství neprodejných zásob,  

 předzásobuje se materiálem na základě nepotvrzených objednávek, 

 začíná s výrobou u zakázek, které jsou ještě v jednání. Pokud nejsou objednávky 

potvrzeny, končí výrobky na skladě. 

 

Splácení závazků je pro firmu také značným problémem. Pouze ukazatel doby obratu 

pohledávek se pohybuje v hodnotách běţné splatnosti. Tzn., ţe firma nemá potíţe se včasnou 

úhradou svých pohledávek, i přesto nedokáţe dostát včas svým závazkům. S podobným 

závěrem vyhodnocení se setkáváme i u ukazatele likvidity. Výsledné hodnoty na str. 42 

svědčí o platební neschopnosti podniku a podnik se můţe dostat do insolvenčního řízení. 

Pokud se zaměříme na výsledné hodnoty bankrotního a bonitního modelu na str. 43  

a 44, pak zjišťujeme z bankrotního modelu, ţe výsledné hodnoty nejsou pro finanční zdraví 
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firmy špatné (kromě roku 2009), ale bonitní model vypovídá o šedé zóně a rok 2009 jiţ 

klasicky vykazuje finanční potíţe. Protiklad hodnot bankrotního a bonitního modelu vypovídá 

o tom, ţe je přesnější sledovat firmu z pohledu finanční analýzy, neţ z pohledu rychlého 

vyhodnocení na základě souhrnných indexů hodnocení. 

Je moţné konstatovat, ţe celkový pohled na finanční zdraví firmy není dobrý. 

Firma má potíţe s uhrazováním svých závazků, přestoţe pohledávky jsou odběrateli hrazeny 

včas. Získané úvěry pouţívá k úhradě krátkodobých závazků – nedochází k téměř ţádným 

investicím. 

Firmu navíc v roce 2009 zasáhla hospodářská krize, kdy postupně ztratila veškeré výrobní 

moţnosti. Snaha majitelů zachovat lidské zdroje, přestoţe nebyla práce, ještě prohloubila 

zadluţování firmy. Díky pomoci státu podnik získal v roce 2009 přes 290 tis. Kč  

na slevách na pojistném na sociální zabezpečení a 1 668 tis. z dotačního programu  

EU – „Vzdělávejte se!“. Podnik zvaţuje prodej části majetku v podobě pozemků, aby dostál 

svým závazkům. 

 

Do budoucna by podnik měl lépe zajistit výrobu a získávat zakázky osobním 

oslovením zákazníků, nespoléhat se pouze na to, ţe zákazník přijde sám. Od mnoţství získané 

práce se odvíjí také vyuţití pracovních hal, které jsou vyuţity asi na 40%. Bylo by vhodné 

zváţit prodej části majetku, který není vyuţíván pro výrobu. Výroba by pak mohla pracovat 

na dvě i tři směny a rozloţily by se neúměrně vysoké reţijní náklady. Z prostředků získaných 

prodejem by měla firma pořídit nové stroje – zejména svářečky. Většina zařízení pochází ještě 

ze státního podniku a výkon zdaleka neodpovídá dnešním parametrům. Další úniky 

finančních prostředků jsou v reţijní údrţbě majetku. Vytápění na pevná paliva je zastaralé  

a úniky tepla cestou venkovních rozvodů (parovodů) do hal je obrovské. 

 Podnik má také velmi vysokou dobu obratu zásob. Proto by se měl zbavit neprodejných  

a nepotřebných zásob, nakupovat materiál pouze na konkrétní zakázky. 
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Příloha č. 1 
 
 

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA 

Rozvaha (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 

  AKTIVA CELKEM      30 815          32 256          30 315         25 010     

B. Dlouhodobý majetek         9 092             9 878          10 972         11 863     

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek            229                      -                      -                     -     

B.   I.  4. Ocenitelná práva            229                      -                      -                     -     

B.  II.   Dlouhodobý hmotný majetek         8 863             9 878          10 972         11 863     

B.  II. 1.    Pozemky         5 392             5 392             5 392            5 385     

B.  II. 2.  Stavby      11 959          11 253          10 548            9 842     

B.  II. 3.  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí            993                818                721               428     

B.  II. 9.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -      9 481     -      7 585     -      5 689     -     3 792     

C. Oběžná aktiva      21 706          22 341          19 323         13 137     

C.   I. Zásoby      16 629          15 800          14 900         10 316     

C.   I. 1. Materiál      12 863          11 510             9 439            8 266     

C.   I. 2. Nedokončená výroba a polotovary         1 169                877             4 882            1 150     

C.   I. 3. Výrobky         1 976             2 792                579               900     

C.   I. 5. Zboží            621                621                      -                     -     

C.  II. Dlouhodobé pohledávky            284                240                  40                     -     

C.  II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů            284                240                  40                     -     

C. III. Krátkodobé pohledávky         3 666             5 641             3 818            2 686     

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů         3 630             5 599             3 734            2 091     

C. III. 6. Stát - daňové pohledávky              11                  10                  71               120     

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy                 3                     9                  13                 12     

C. III. 9. Jiné pohledávky              22                  23                      -               463     

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek         1 127                660                565               135     

C. IV. 1. Peníze              50                  29                  26                 12     

C. IV. 2. Účty v bankách         1 077                631                539               123     

D. I. Časové rozlišení              17                  37                  20                 10     

D. I. 1. Náklady příštích období              17                  37                  20                 10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA 

Rozvaha (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 

  PASIVA CELKEM      30 815          32 256          30 315          25 010     

A. Vlastní kapitál         3 222             3 958             5 030             1 957     

A.   I. Základní kapitál         2 055             2 055             2 055             2 055     

A.   I.  1. Základní kapitál         2 055             2 055             2 055             2 055     

A.  II.   Kapitálové fondy         3 084             3 084             3 084             3 084     

A.  II.  2.  Ostatní kapitálové fondy         3 084             3 084             3 084             3 084     

A. III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku             376                411                411                411     

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond            376                411                411                411     

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -      3 656     -      2 328     -      1 592     -          519     

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let -      3 656     -      2 328     -      1 592     -          519     

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období / + - /         1 363                736             1 072     -      3 074     

B. Cizí zdroje      27 466          28 298          25 210          23 053     

B.   I. Rezervy         4 848             2 604             4 301             7 834     

B.   I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů         4 848             2 604             4 301             7 834     

B.  II. Dlouhodobé závazky         2 737             2 531                513                992     

B.  II.  1. Závazky z obchodních vztahů         2 234             2 023                      -                      -     

B.  II.  4. Závazky ke společníkům            503                508                513                519     

B.  II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy                  -                      -                      -                473     

B. III. Krátkodobé závazky      10 181          13 935          12 011             4 777     

B. III.  1.  Závazky z obchodních vztahů         7 426          11 067             8 252             3 623     

B. III.  4.  Závazky ke společníkům                 5                     5                     6                     5     

B. III.  5.  Závazky k zaměstnancům            900                938                979                765     

B. III.  6.  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění            331                424                411                334     

B. III.  7.  Stát - daňové závazky a dotace            434                231                  63                  49     

B. III.  8.  Krátkodobé přijaté zálohy         1 072             1 270             2 300                      -     

B. II.11.  Jiné závazky              13                      -                      -                     1     

B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci         9 700             9 228             8 385             9 450     

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé         8 500             7 300             6 100             4 900     

B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry         1 200             1 928             2 285             4 550     

C.   I. Časové rozlišení            127                      -                  75                      -     

C.   I. 1. Výdaje příštích období            127                      -                  75                      -     

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 2 
 
 

Výkaz zisku a ztráty  

Výsledovka (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 
I. Tržby za prodej zboží                   -                      -                  87                     -     

A. Náklady vynaložené na prodej zboží                  -                      -                621                     -     

+ Obchodní marže                  -                      -     -          534                     -     

II. Výkony      61 757          63 847          60 687         35 642     

     II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb      60 107          60 771          51 864         35 544     

          2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -      1 558                523             1 793     -     3 409     

          3. Aktivace         3 208             2 553             7 030            3 507     

B. Výkonová spotřeba      41 702          47 057          41 503         22 167     

B.      1. Spotřeba materiálu a energie      39 520          44 418          38 989         19 844     

          2. Služby         2 182             2 639             2 514            2 323     

+ Přidaná hodnota      20 055          16 790          18 650         13 475     

C. Osobní náklady      17 590          17 732          17 760         14 188     

C.      1. Mzdové náklady      13 004          13 074          13 140         10 894     

C.      3. Náklady na sociální zabezpečení         4 359             4 450             4 423            3 123     

C.      4. Sociální náklady            227                208                197               171     

D. Daně a poplatky            225                230                155               356     

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku         1 313             1 239                999               999     

   III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku         2 989             1 926             3 307            1 519     

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku         1 046                      -                      -               238     

      2.  Tržby z prodeje materiálu         1 943             1 926             3 307            1 281     

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku         1 831             2 375             3 684            1 432     

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku              13                      -                      -                    7     

    2. Prodaný materiál         1 818             2 375             3 684            1 425     

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní čin.         1 969     -      2 338             1 697            3 348     

IV. Ostatní provozní výnosy         3 219             2 880             4 970            3 871     

H. Ostatní provozní náklady            875                548                415               735     

* Provozní výsledek hospodaření         2 460             1 810             2 217     -     2 193     

N. Nákladové úroky            768                708                797               737     

XI. Ostatní finanční výnosy              92                192                294               393     

O. Ostatní finanční náklady            475                606                642               537     

* Finanční výsledek hospodaření -      1 151     -      1 122     -      1 145     -       881     

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost        1 309     688           
688     

       1 072     -    3 074     

XII. Mimořádné výnosy              53                  48                     -                    -     

R. Mimořádné náklady - - - - 

* Mimořádný výsledek hospodaření               53                  48                     -                    -     

*** Výsledek hospodaření za účetní období         1 362     736           
736     

       1 072     -    3 074     

**** Výsledek hospodaření před zdaněním        1 362     736     736        1 072     -    3 074     

 

 



 

 

    Příloha č. 3 
 
     

Výkaz Cash Flow 

  2006 2007 2008 2009 

Stav peněžních prostředků na začátku období              110             1 127                 660                565     

Účetní zisk z běžné činnosti         1 310                 688             1 072     -       3 074     

Úpravy o nepeněžní operace         3 017     -             89             3 962             4 932     

Odpis stálých aktiv         1 313             1 239                 999                999     

Změna stravu opravných položek a rezerv a časového  rozlišení         2 094     -       2 485             1 789             3 283     

Vyloučení zisku z prodeje stálých aktiv -       1 158                 449                 377     -            87     

Vyúčtované úroky             768                 708                 797                737     

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a  
změnami pracovního kapitálu 

        4 327                 599             5 034             1 858     

Změna stavu pracovního kapitálu -          120             2 746                 999     -       1 293     

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti             166     -       1 837             2 023             1 357     

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti             626             3 754     -       1 924     -       7 234     

Změna stavu zásob -          912                 829                 900             4 584     

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a  
mimořádnými položkami 

        4 207             3 345             6 033                565     

Vyplacené úroky -          768     -          708     -          797     -          737     

Mimořádné účetní případy               53                   48                      -                      -     

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI     3 492         2 685         5 236     -     172     

Výdaje spojené s nabytím aktiv -       4 717     -       4 400     -       5 777     -       3 322     

Příjmy z prodeje stálých aktiv         2 989             1 926             3 307             1 519     

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI -   1 725     -   2 474     -   2 470     -  1 803     

Změna stavu dlouhodobých závazků -          750     -          678     -       2 861             1 545     

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI -      750     -      678     -   2 861             1 545     

ČISTÉ ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ         1 017     -          467     -             95     -          430     

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA KONCI OBDOBÍ         1 127                 660                 565                135     

 
 


