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1 Úvod 

Finanční analýza je významným prostředkem pro posouzení 

finančního zdraví podniku. Tvoří důležitou část komplexu finančního řízení 

podniku, jelikož hodnotí jeho celkovou finanční situaci, výkonnost a 

přispívá k odhalení případných nedostatků v hospodaření podniku. 

Potřebné informace, získané především z účetních výkazů, využívá 

k vyčíslení celé řady ukazatelů a jejich následnému rozboru. Zjištěné 

hodnoty ukazatelů pak neslouží pouze manažerům společnosti, ale také 

bankám či akcionářům a dalším investorům.  

Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční zdraví společnosti  

Henniges Automotive s. r. o. za období 1. 9. 2005 – 31. 12. 2009 pomocí 

vybraných ukazatelů finanční analýzy.  

Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části.  

Teoretická část bude nejdříve věnována metodologii finanční 

analýzy, ve které budou popsány informační zdroje, uživatelé a základní 

metody finanční analýzy, kterými jsou především poměrové ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti a stability a aktivity. V další kapitole 

teoretické části bude představena společnost Henniges Automotive s. r. o. 

Nejdříve bude uvedena základní charakteristika vybrané společnosti 

týkající se podnikání a také provedena horizontální a vertikální analýza 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

V praktické, aplikační části práce bude na základě aplikace 

teoretických poznatků zpracována finanční analýza pomocí vybraných 

poměrových ukazatelů a zhodnocena celková finanční situace podniku za 

období 2006 – 2009.  
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2. Metodologie finanční analýzy 

 

2.1. Charakteristika finanční analýzy 

 

Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jejíchž cílem je 

komplexní zachycení finanční situace podniku. Finanční analýzu zpravidla 

zpracovává ekonomický úsek, který shromažďuje, eviduje, třídí a 

dokumentuje údaje do základních finančních výkazů: rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a přehledu o finančních tocích (cash – flow). Vedoucím 

ekonomického úseku je finanční manažer, jehož základní dovedností je 

právě zmiňovaná finanční analýza, která tvoří převážnou součást jeho 

práce. Zjištěné závěry a poznatky neslouží jen pro strategické a taktické 

rozhodování např. o investicích nebo různých podobách financování, ale 

také pro vlastníky, věřitele či další zájemce o tyto informace. Dříve než 

finanční management navrhne jakákoliv rozhodnutí tohoto typu, musí být 

známo finanční zdraví, finanční kondice firmy. Finanční analýza poskytne 

nejen současné informace, ale také základní vývojové tendence v čase 

porovnané se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo 

s konkurencí, posoudí vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti a 

formuluje opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku pro jeho další 

vývoj. Co se týče nutnosti využití finanční analýzy, tak praxe mnohdy 

zastává názor, že pro finanční rozhodování jsou postačující data 

z účetnictví prostřednictvím účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty a přehledu o peněžních tocích. Tyto souhrnné údaje obsažené ve 

výkazech však nemají pro rozhodování finančního manažera dostatečnou 

vypovídací schopnost a nemohou mu poskytnout detailní informace o 

silných a slabých stránkách podniku, jeho možnostech, finančním zdraví a 

o celkové kvalitě hospodaření. V takovém případě tedy přichází na řadu 

finanční analýza, pomocí které lze poměřit získané údaje mezi sebou, 

rozšířit jejich vypovídací schopnost a dospět ke konkrétním rozhodnutím či 

závěrům, např. viz Dluhošová (2006). 

 



 

- 5 - 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu  

Hlavním pramenem informací pro finanční analýzu je bezpochyby 

účetní závěrka, která se člení na tři základní typy. 

Řádná (konečná) účetní závěrka se sestavuje k poslednímu dni 

běžného účetního období, kdy se uzavírají i účetní knihy. Je základem pro 

výpočet daně z příjmu za daný rok.  

Mimořádná účetní závěrka je také konečnou účetní závěrkou a 

zpracovává se v případě, kdy dojde např. ke vstupu společnosti do 

konkurzu či likvidace.  

Mezitímní účetní závěrka se liší od řádné a mimořádné účetní 

závěrky dobou zpracování. Tato účetní závěrka se sestavuje buď 

v průběhu účetního období, nebo k jinému okamžiku, než ke konci 

rozvahového dne např. přeměna společnosti. Další rozdíl je v inventarizaci 

majetku, která je zpracována pouze pro účel ocenění a má proto 

omezenou vypovídací schopnost.  

Čtvrtým typem, se kterým je možno se v praxi setkat je 

konsolidovaná účetní závěrka, která je taktéž řádnou účetní závěrkou 

zpracovávanou mezi kapitálově propojenými subjekty. Slouží však pouze 

k informování společníků a akcionářů mateřské společnosti podniku, 

nikoliv pro daňové účely nebo otázku rozdělování výsledku hospodaření.  

Součást účetních závěrek vytváří standardní účetní výkazy, 

označované též jako výkazy finančního účetnictví či výkazy externí, 

kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích 

(cash – flow). V neposlední řadě nelze zapomenout na přílohu k účetní 

závěrce, která je také její součástí.  

2.2.1 Rozvaha  

Je primárním účetním výkazem, na jehož základě byly vytvořeny 

další výkazy za účelem podrobnějšího pozorování zvolených ekonomických 

charakteristik. Údaje v rozvaze zachycují stav majetku a zdrojů jeho krytí 

ke stanovenému časovému okamžiku, jde tedy o výkaz stavových veličin. 

Struktura aktiv označovaná též jako majetková struktura podniku se třídí 

dle jejich funkce a s ní spojenou dobou vázanosti v reprodukčním cyklu 



 

- 6 - 

podniku. Jednotlivé položky jsou členěny do čtyř základních skupin, 

kterými jsou pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý 

majetek,oběžná aktiva a ostatní aktiva. 

Základní členění pasiv, tedy zdrojů krytí tvořící strukturu 

podnikového kapitálu, někdy označovanou i jako finanční strukturu, je 

provedeno podle vlastnictví zdrojů na vlastní kapitál a cizí zdroje. Součást 

finanční struktury tvoří také ostatní pasiva, která zahrnují položky 

časového rozlišení.  

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje náklady a výnosy za běžné období, je 

tedy výkazem tokovým. Jeho smyslem je informovat o výši a způsobu 

tvorby výsledku, kterého bylo dosáhnuto podnikatelskou činností.  

Náklady představují peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů 

vynaložených na získání výnosů, i když ve stejném období nemuselo dojít 

k jejich zaplacení. Ve výkaze se náklady projeví jako přírůstek závazků, 

opotřebení majetku a spotřeba. 

Za výnosy se dá považovat peněžní vyjádření výsledků veškerých 

činností podniku za dané účetní období bez ohledu na to, zda došlo 

v daném účetním období k inkasu.  

Z definic vyplývá, že náklady a výnosy nepředstavují skutečné 

příjmy a výdaje, a proto ani čistý zisk nevyjadřuje skutečnou získanou 

hotovost.  

Struktura výnosů a nákladů je rozdělena do tří skupin podle 

podnikatelské aktivity. Jedná se o činnost provozní, finanční a 

mimořádnou. Za tyto činnosti se zjišťují dílčí výsledky hospodaření, jejich 

součet pak představuje celkový výsledek hospodaření za běžnou činnost 

podniku.  
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2.2.3 Výkaz cash flow 

Zatímco rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou založeny na aktuálním 

principu, tedy stavu veličin k určitému časovému okamžiku, výkaz cash 

flow (přehled o finančních tocích) informuje o příjmech a výdajích za 

určité období. Jde proto o tokovou veličinu. Z dynamického hlediska 

představuje příliv a odliv peněz v daném období a ze statického výsledek 

přílivu a odlivu peněz k danému okamžiku. Dochází zde k časovému 

nesouladu mezi ziskem (výnosy a náklady) a cash flow (příjmy a výdaje). 

Podnik tento výkaz často vnímá jako volnou peněžní zásobu, kdežto 

investor ho bere jako případný, budoucí výnos, který může získat pokud 

do podniku investuje. Pohyb peněz a peněžních ekvivalentů, tedy jejich 

přírůstky a úbytky, se člení dle činnosti na provozní, finanční a investiční. 

Každá účetní jednotka si dle vlastní úvahy může zvolit metodu pro 

vykázání peněžních toků, a to metodu přímou nebo nepřímou. Ve většině 

případů je podnikovou praxí využívána nepřímá metoda, která vykazuje 

peněžní toky z provozní činnosti a upravuje výsledek hospodaření o 

nepeněžní operace (např. odpisy), změny stavu zásob, závazky, 

pohledávky a položky investiční a finanční činnosti. Málo používaná přímá 

metoda spočívá v sestavení celkové bilance veškerých příjmů a výdajů, 

kde je cash flow určeno rozdílem.  

2.2.4 Příloha účetní závěrky 

Podává doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

Účetní záznamy by měly být vedeny srozumitelně, neutrálně a spolehlivě. 

Poskytuje obraz o majetku, vlastním kapitálu a závazcích, dále o výnosech 

nákladech a výsledku hospodaření.  

Samotné účetní výkazy nestačí pro podrobný rozbor finanční situace 

podniku. I další zdroje jsou velmi důležité, např. interní směrnice, 

předpovědi analytiků, burzovní zprávy, firemní statistiky, informace vývoji 

makroekonomické situace atd., nebo prameny nekvantifikovatelné typu 

zpráv vedoucí pracovníků, nezávislá hodnocení, odborný tisk, komentáře 
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manažerů, osobní kontakty apod. Všechny tyto zdroje informací umožní 

lépe poznat celkovou situaci podniku. 

 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Předmětem zájmu mnoha subjektů, kteří přicházejí do kontaktu 

s daným podnikem, jsou informace týkající se finančního stavu podniku. 

Lze hovořit hlavně o investorech, manažerech, obchodních partnerech, 

zaměstnancích, bankách a jiných věřitelích a v neposlední řadě také o 

státu a jeho orgánech.  

Investoři 

Investoři, tj. akcionáři, společníci a ostatní, představující pro podnik 

poskytovatele kapitálu, jsou primárními uživateli, kteří sledují finančně – 

účetní informace obsažené ve finančních výkazech podniku ze dvou 

hledisek, a to investičního a kontrolního. První spočívá v opatření 

informací potřebných k rozhodnutí o realizaci případné investice, kde se 

zásadní pozornost věnuje míře rizika a výnosu z vloženého kapitálu. U 

druhého jde vlastně o dozor v podobě získání informací, jak podnik 

nakládá s prostředky, které mu již investor poskytl. Toto hledisko je 

důležité především v akciových společnostech, kde majitelé kontrolují 

hospodaření manažerů.  

Manažeři 

Manažeři užívají informace finančního účetnictví především pro 

krátkodobé i dlouhodobé finanční řízení podniku. Jelikož disponují i 

vnitropodnikovými informacemi, mají lepší předpoklady pro vypracování 

finanční analýzy než externí uživatelé, kterým tyto veřejně nepřístupné 

informace schází. Zpracování správného podnikatelského záměru 

umožňuje manažerům finanční analýza, která ukazuje silné a slabé 

stránky společnosti.  

 



 

- 9 - 

Obchodní partneři 

Pozornost obchodních dodavatelů směřuje hlavně na to, jestli bude 

podnik schopen uhradit své závazky. Z krátkodobého hlediska jde 

především o prosperitu, likviditu, solventnost či zadluženost. U 

dlouhodobých dodavatelů je zájem soustředěn na dlouhodobou stabilitu 

podniku s cílem zajištění odbytu pro stabilního zákazníka.  

Zájem odběratelů (zákazníků) zejména při dlouhodobém obchodním 

vztahu směřuje k tomu, zda je finanční situace dodavatele příznivá. 

Odběratelé s omezenými možnostmi nákupu mohou mít při finančních 

problémech nebo dokonce bankrotu dodavatele obavy z potíží s vlastním 

zajištěním výroby, jelikož jsou na něm svým způsobem závislí.  

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku bývají často jako řídící pracovníci motivováni 

hospodářskými výsledky. Mají proto většinou zájem na prosperitě, 

hospodářské a finanční stabilitě svého podniku. Jde jim o jistotu 

zaměstnání, oblast mzdové a sociální perspektivy či jiné výhody udělené 

zaměstnavatelem.  

Banky a jiní věřitelé  

Věřitelům poskytuje finanční analýza informace o finančním stavu 

budoucího nebo současného dlužníka. Pomáhá jim při rozhodování zda, 

v jaké výši a za jakých podmínek úvěr poskytnout či neposkytnout. Banky 

často do úvěrových smluv zahrnují podmínky, kterými je stabilita 

úvěrových podmínek vázána na hodnoty vybraných finančních ukazatelů, 

mohou tedy například zvýšit úrokovou sazbu, jestliže podnik překročí 

danou hranici zadluženosti.  

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány věnují pozornost finančně – účetním datům 

z řady důvodů. Informace o podnicích jsou využívány pro statistická 

šetření, dochází ke kontrolám podniků s majetkovou účastí státu, dozoru 
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při plnění daňových povinností, rozdělování finanční výpomoci podnikům 

(dotace, úvěry) atd.  

 

2.4 Základní metody finanční analýzy 

Deterministické metody se využívají pro analýzu odchylek a vývoje 

pro kratší časové období a jsou prostředkem pro obvyklou finanční 

analýzu firmy. Analýza citlivosti napomáhá ke stanovení nejistoty  při 

analýze finančních výsledků společností.  

Druhou skupinou jsou matematicko-statistické metody. 

„Matematicko-statistické metody vycházejí zpravidla z údajů delších 

časových řad, slouží především k posouzení determinantů a faktorů vývoje 

a k určení kauzálních závislostí a vazeb. Jsou založeny na exaktních 

metodách, včetně vyhodnocení statistické spolehlivosti výsledků.”, jak 

trvdí Dluhošová (2006, str. 69). 

Nejčastěji používané metody ve finanční analýze lze rozdělit na dvě 

skupiny, a to na analýzu vývojových trendů a poměrovou analýzu. 

Vypovídací schopnost těchto metod se odvíjí od počtu analyzovaných 

období. Minimálně se rozebírají tři období, přičemž platí, že čím vyšší je 

počet období, tím vyšší je vypovídací schopnost analýzy. 

2.4.1 Procentní rozbor 

Tento rozbor je založen na podílech jednotlivých složek rozvahy na 

celkových aktivech nebo pasivech a podílu složek výkazu zisku a ztráty na 

celkových tržbách. Jeho cílem je upozornit na problémové položky, které 

je potřeba podrobněji prozkoumat. Aplikují se ve dvou formách jako 

horizontální a vertikální analýza.  

Horizontální analýza, označovaná také jako analýza vývojových 

trendů, se věnuje pohybům jednotlivých položek v absolutním a relativním 

vyjádření. Bývá zpracována buď meziročně porovnáním dvou období, nebo 

za několik období. Matematicky lze změny definovat 



 

- 11 - 

absolutní změna = t1-tt U U - U Δ= ,                            (2.1) 

relativní změna =  
1t

t

1t

1tt

U
ΔU

U
UU

−−

−
=

−
,            (2.2) 

kde Ut  je hodnota ukazatele, t  je běžný rok a 1t −  je předchozí rok. 

 

Vertikální analýza, nazývaná také jako analýza struktury, spočívá ve 

zjištění podílu dílčích položek na předem stanoveném základě. Při analýze 

rozvahy jsou jako základ stanoveny celková aktiva a pasiva, ostatní 

položky vyjadřují z kolika procent se na nich podílejí. U výkazu zisku a 

ztráty se jako základ obvykle bere výše celkových tržeb. Výpočet lze 

vyjádřit dle vztahu 

podíl na celku = 
∑Ui
Ui

,               (2.3) 

kde Ui  je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ui  je velikost absolutního 

ukazatele. 

2.4.2 Poměrová analýza 

Poměrové ukazatele, sloužící jako metodický nástroj analýzy 

finančního stavu podniku, jsou největší a nejvíce využívanou skupinou 

ukazatelů. Jedná se proto o jádro celé metodiky finanční analýzy. Za 

dlouhou dobu jejich aplikace byly navrženy desítky ukazatelů, z nichž 

některé se od sebe lišily jenom malými modifikacemi. Jelikož systém 

finančního řízení zachycuje komplikované a v některých případech i 

protichůdné postupy, je lepší systém poměrových ukazatelů rozdělit na 

několik základních oblastí. Obvykle se uvádí čtyři hlavní oblasti, kterými 

jsou ukazatele rentability, likvidity, aktivity a finanční stability a 

zadluženosti.  

2.4.2.1 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability patří k nejpoužívanějším ukazatelům finanční 

analýzy. Rentabilita představuje měřítko schopnosti podniku dosahovat 
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zisku použitím vloženého kapitálu, vytvářet nové zdroje. Tyto ukazatele 

používají informace ze dvou účetních výkazů, kterými jsou rozvaha a 

výkaz zisků a ztrát. Patří tedy do kategorie tzv. mezivýkazových 

ukazatelů. Obecně lze rentabilitu vyjádřit jako poměr zisku k vloženému 

kapitálu. Z výše uvedeného základního vztahu pak dále vyplývají různé 

modifikace, které se liší především podle toho, kdo je využívá a jaký 

obsah a rozsah mají údaje zahrnuté do výpočtu.   

Ukazatel rentability aktiv 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) je ústředním měřítkem rentability. 

Dává do poměru zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání a nebere 

ohled na to, jaké zdroje jsou použity při financování. Rentabilitu aktiv lze 

vypočítat dle vztahu 

ROA = 
A

EBIT
,                (2.4) 

kde EBIT  je zisk před zdaněním a úroky, A  jsou celková aktiva. 

Snahou podniku by měl být rostoucí trend. 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) podává informace 

o efektu z dlouhodobých investic. Vyjadřuje kolik provozního výsledku 

hospodaření před zdaněním a úroky společnost získala z jedné koruny, 

kterou investovali akcionáři a věřitelé. ROCE lze vyjádřit podílem 

ROCE = 
dluhydlouhodobéVK

EBIT
+

,                                  (2.5)                  

kde EBIT  je zisk před zdaněním a úroky, VK  je vlastní kapitál. 

Ukazatel se často používá k mezipodnikovému porovnávání a i u 

něho je doporučen rostoucí trend. 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Ukazatelem rentability vlastního kapitálu (ROE) je vyjádřena celková 

výnosnost vlastních zdrojů. Jeho hodnota by měla být vyšší než výnos ze 

stejně rizikové investice nebo z bezrizikového umístění kapitálu na 

finančním trhu. Ukazatel lze vypočítat ze vztahu 

ROE = 
VK
EAT

,                (2.6) 

kde parametr EAT  je čistý zisk po úhradě daně a úroků a parametr VK  

je vlastní kapitál podniku. 

Doporučený je rostoucí vývoj ukazatele.  

 

Ukazatel rentability tržeb 

Tento ukazatel rentability tržeb (ROS) je především vhodný k 

porovnání v čase a mezipodnikovému srovnání. Ukazatel podává 

informace o množství zisku v Kč na 1 Kč tržeb. Pokud podnik dosahuje 

nízkých hodnot tohoto ukazatele, svědčí to o špatném řízení firmy. Při 

střední úrovni management podniku odvádí dobrou práci, vysoká úroveň 

značí nadprůměrnou úroveň společnosti. Rentabilitu tržeb (stupeň 

ziskovosti) definuje vztah 

ROS = 
T

EAT
,                (2.7) 

kde EAT  je čistý zisk po zdanění a odečtení úroků, T  představuje celkové 

tržby společnosti.  

Výše ukazatele dokumentuje úroveň podniku. Žádaný je tedy 

rostoucí trend.  

Ukazatel rentability nákladů 

Rentabilita nákladů (ROC) je doplňkovým ukazatelem k ukazateli 

rentability tržeb. Udává, jaká výše nákladů připadá na 1 Kč tržeb. 

Ukazatel lze vypočítat ze vzorce 
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ROC = 
CN
EAT

,                        (2.8) 

 

kde EAT  představuje čistý zisk po úhradě daní a úroků, CN  jsou celkové 

náklady. 

Žádoucí je jeho rostoucí tendence, čím je hodnota ukazatele vyšší, 

tím lépe společnost zhodnotila vložené náklady. 

 

2.4.2.2 Ukazatelé likvidity 

„ Pod likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své 

závazky, získat dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. 

Likvidita tedy závisí na tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své 

pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je v případě potřeby schopen 

prodat své zásoby apod.”, jak tvrdí Dluhošová (2006, str. 79). 

 

Ukazatel celkové likvidity 

Tento ukazatel poměřuje objem oběžných aktiv s objemem 

krátkodobých závazků. Hodnotu ukazatele lze získat ze vztahu 

CL = 
KZ
OA

,                   (2.9) 

kde CL je celková likvidita, OA  jsou oběžná aktiva a KZ  krátkodobé 

závazky.  

Cílem by mělo být dosažení přiměřené výše v intervalu 1,5 – 2,5 a 

udžení stabilního trendu.  

Ukazatel pohotové likvidity 

Z oběžných aktiv se při vyjádření podílu tohoto ukazatele berou 

pouze pohotové prostředky, kterými jsou pokladní hotovost, peníze na 

bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky v čisté 
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výši. Pohledávky je vhodné snížit o nedobytné pohledávky, jejichž likvidita 

je nízká. Hodnotu ukazatele lze vyčíslit dosazením do vzorce 

PL = 
KZ
zásobyOA−

,               (2.10) 

kde PL je pohotová likvidita, OA  jsou oběžná aktiva a KZ  krátkodobé 

závazky. 

Růst tohoto ukazatele by měl značit zlepšování platební a finanční 

situace podniku. Doporučené rozmezí by mělo činit 1,0 – 1,5. 

 

Ukazatel okamžité likvidity 

Ukazatel okamžité likvidity, označované také jako pokladní likvidita, 

poměřuje nejlikvidnější platební prostředky (peníze na účtech a 

v hotovosti, šeky) s krátkodobými závazky. Slouží především k dokreslení 

likvidity podniku z důvodu jeho nestability. Velikost ukazatele lze zjistit dle 

vzorce 

OL = 
KZ

PPpohotové
,              (2.11) 

kde OL je zkratka pro okamžitou likviditu, PPpohotové  představují 

pohotové platební prostředky a KZ  krátkodobé závazky.  

Doporučen je interval optimální hodnoty okamžité likvidity 0,9 – 1,1 

a rostoucí trend.  

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu (ČPK) je možno zjistit dvěma 

způsoby. Jednak z pozice aktiv, kdy vyjadřuje část oběžného majetku, 

která může být po zaplacení krátkodobých závazků využita k dalším 

záměrům. Matematicky lze vyjádřit dle vztahu 

ČPK = KZOA− ,               (2.12) 
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kde OA  vyjadřují oběžná aktiva a KZ  krátkodobé závazky.  

Z pozice pasiv představuje část oběžných aktiv, která je kryta 

dlouhodobými zdroji. Hodnotu lze zjistit dle vzorce 

ČPK = FADZ − ,               (2.13) 

kde DZ  jsou dlouhodobé zdroje a FA  fixní (stálá) aktiva. 

Pokud chce mít podnik zajištěnu likviditu, krátkodobá aktiva by měla 

být vyšší než krátkodobé závazky a zároveň by měly dlouhodobé zdroje 

převyšovat dlouhodobá aktiva. K překapitalizování dojde, pokud je 

dlouhodobým kapitálem financován oběžný majetek. K opačné situaci, 

tedy k podkapitalizování dojde, pokud krátkodobý cizí kapitál z určité části 

kryje také dlouhodobý majetek.  

 

2.4.2.3 Ukazatelé aktivity 

Úkolem ukazatelů likvidity je podat informace o relativní vázanosti 

kapitálu v různých formách aktiv. V podstatě se jedná o ukazatele, které 

určují dobu obratu nebo rychlost obratu, nebo-li obratovost.  

 

Ukazatel obrátky celkových aktiv 

Tento ukazatel obrátky celkových aktiv vyjadřuje počet obratů za 

rok. Měří intenzitu užití celkového majetku. Ukazatel lze vyjádřit podílem 

obrátka celkových aktiv = 
A
T

 ,                   (2.14) 

kde parametr T  jsou tržby a A  celková aktiva. 

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím efektivnější je využití majetku 

podniku. Z toho vyplývá, že je doporučen rostoucí trend. 
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Ukazatel doby obratu aktiv 

Tento ukazatel vyjadřuje obrácenou hodnotu k ukazateli obratu 

celkových aktiv. Představuje za jak dlouho dojde ve vztahu k tržbám 

k obratu celkových aktiv. S rostoucím podílem fixních aktiv roste i hodnota 

ukazatele. Dobu obratu aktiv je možno dostat ze vzorce 

doba obratu aktiv = 
T
360A ⋅

,             (2.15) 

kde A  jsou celková aktiva a T  vyjadřují tržby. 

Žádoucí je co nejkratší doba obratu, tedy co nejmenší počet dní. 

Vývoj ukazatele by měl v čase klesající tendenci. 

 

Ukazatel doby obratu zásob 

Tímto ukazatelem doby obratu zásob je vyjádřena úroveň běžného 

provozního řízení. Ukazatel má široké použití. Někdy dochází ke změně 

jeho formy, kdy se do jmenovatele dosadí průměrné denní náklady, 

z důvodu irelevantnosti zisku vzhledem k rychlosti obratu zásob. Hodnotu 

ukazatele lze zjistit ze vzorce 

doba obratu zásob = 
T

360zásoby ⋅
,            (2.16) 

kde parametr T  jsou tržby. 

I u tohoto ukazatele je doporučena co nejkratší doba a klesající 

trend.  

 

Ukazatel doby obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek poskytuje informace, za jak 

dlouho odběratelé průměrně platí faktury. Je důležitý při plánování 

peněžních toků a vypovídá o strategii řízení pohledávek. Hodnotu 

ukazatele je možno vypočítat ze vztahu 
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doba obratu pohledávek = 
T

360pohledávky ⋅
,          (2.17) 

kde T  vyjadřuje tržby. 

Cílem je udržovat hodnotu ukazatele co nejkratší. Je tedy doporučen 

klesající trend. 

 

Ukazatel doby obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků vyjadřuje platební kázeň podniku vůči 

dodavatelům a počet dní, na které byl podniku poskytnut od dodavatelů 

obchodní úvěr. Hodnotu ukazatele lze vypočítat z podílu 

doba obratu závazků = 
T

360závazky ⋅
,           (2.18) 

kde T  jsou tržby.  

U tohoto ukazatele by měl být dosahován stabilní trend. 

 

2.4.2.4 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

Jedním z hlavních cílů finančního řízení je dosažení optimální 

zadluženosti, tedy ideálního poměru mezi vlastními a cizími zdroji. 

Financování převážně z vlastních zdrojů, které představují dražší způsob 

financování, by mohlo vést k zatěžování podniku. Zadluženost není jen 

negativní vlastností podniku. Ve finančně zdravé společnosti může 

přispívat k rentabilitě a tržní hodnotě podniku.  

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel je nejdůležitějším ukazatelem při zhodnocení různých 

stránek finanční stability podniku. Popisuje dlouhodobou finanční stabilitu 

a udává informace o tom, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj 
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majetek vlastními zdroji a jak vysoká je tedy jeho finanční samostatnost. 

Hodnotu ukazatele je možno zjistit ze vzorce 

podíl vlastního kapitálu na aktivech = 
A

VK
,          (2.19) 

kde za VK  dosadíme vlastní kapitál a za A  aktiva.  

Doporučena je rostoucí tendence. 

 

Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient, označovaný též jako finanční páka, poměřuje 

celková aktiva s vlastním kapitálem. Udává tedy, do jaké míry jsou 

potřeby kryty vlastními zdroji. Hodnotu lze získat z poměru 

majetkový koeficient = 
VK
A

,             (2.20) 

kde A  jsou celková aktiva a VK  představuje vlastní kapitál. 

Ukazatel by se měl dle doporučení udržovat na stabilní úrovni.  

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Tento ukazatel hodnotí přiměřenost zadlužení podniku. Představuje 

podíl celkových závazků k celkovým aktivům. „Čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů.”, jak tvrdí Dluhošová (2006, 

str. 75). Lze ho vypočítat dle vztahu 

celková zadluženost = 
A

CK
,                    (2.21) 

kde CK je cizí kapitál a za A  aktiva. 

Pozitivní je klesající tendence tohoto ukazatele. 
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Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je z výše provozního 

zisku zajištěno placení úroku. Podnik dosahuje zisku, pokud je hodnota 

ukazatele vyšší než 100 %. V případě, že se ukazatel rovná této hodnotě, 

znamená to, že podnik vydělá pouze na úroky. Je-li hodnota nižší než 100 

%, podnik nevydělá ani na úroky. Výši ukazatele lze zjistit dosazením do 

vzorce 

úrokové krytí = 
úroky
EBIT

,              (2.22) 

kde EBIT  je zisk před zdaněním a úroky. 

Pro ukazatel je žádoucí rostoucí trend. 

 

Ukazatel úrokového zatížení 

Tento ukazatel je převrácenou hodnotou k ukazateli úrokového krytí. 

Vyjadřuje, jakou část zisku odčerpají úroky. V případě dlouhodobě nízké 

úrovni ukazatele si podnik může dovolit větší podíl cizích zdrojů. Lze ho 

vypočítat ze vztahu 

úrokové zatížení = 
EBIT
úroky

,                     (2.23) 

kde EBIT  vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky. 

Doporučený je klesající trend, rozhodující je ovšem výnosnost 

investovaných prostředků a úrokové míry.  
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3. Charakteristika společnosti Henniges Automotive s. r. o.  

3.1 Historie a profil společnosti 

V roce 1866 firma Schenk a Kohnberger přemístila výrobu pryžových 

a textilních výrobků z Vídně do Oder v České republice. O 56 let později, 

tedy v roce 1922 došlo ke vzniku akciové společnosti Optimit Odry. Ta se 

roku 1993 transformovala na společný podnik Draftex Optimit s německou 

firmou Draftex (Viersen). Britská společnost Laird Group Plc, vlastník 

všech závodů skupiny Draftex, v roce 2000 prodala celý podíl novému 

vlastníku americké společnosti GenGroup. Skupina závodů dostala nové 

jméno GDX Automotive. V roce 2004 byla skupina GDX Automotive opět 

prodána novému vlastníku, tentokrát americké finanční skupině Cerberus 

Capital Management L. P. K další významné události došlo v roce 2006, 

kdy byl v Ostravě otevřen nový závod, kam byla převedena výroba ze 

starého závodu v Odrách. Doposud k poslední změně majitele došlo v roce 

2007. Skupina GDX Automotive byla prodána novému vlastníku americké 

finanční společnosti Wynnchurch, na trhu vystupuje pod novým jménem 

Henniges Automotive. 

Henniges Automotive je společnost s ručením omezeným, která 

vznikla dne 16. listopadu 1993 a sídlí v Ostravě – Hrabové, Na Rovince 

875, PSČ 720 00 Česká republika, IČO 48393223 a je součástí 

konsolidačního celku Henniges Automotive Holding, Inc. se sídlem v USA. 

Mateřskou společností je Henniges Automotive Grefrath 

Beteiligungs-GmbH, která vlastní 99,9% obchodního podílu a od dubna 

2007 je druhým společníkem Henniges Automotive International GmbH, 

která vlastní 0,1% obchodního podílu. 

Metzeler Automotive Profile systems – Severní Amerika (MAPS) ke 

dni 14.12.2007 ukončil akvizici společnosti GDX Automotive, do které 

spadala i společnost Henniges Automotive  jako člen skupiny podniků. 

Tato změna vlastníka skupiny podniků GDX znamenala i změnu názvu 

společnosti z GDX Automotive na zmiňovaný Henniges Automotive, 

následně i změnu sídla firmy z Oder do Ostravy. 
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3.2 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem její činnosti je výroba gumárenských a 

plastikářských výrobků. Společnosti Henniges Automotive jsou jedním 

z největších mezinárodních dodavatelů systémů těsnění, který se 

specializuje na izolaci interiéru vozidla od vnějšího prostředí. Henniges 

Automotive vyrábí těsnění dveří, těsnění oken a těsnění střechy, vedení 

skel, těsnící pásky kapoty, vnější a vnitřní boční lišty karoserie, těsnění 

pátých dveří a lišty čelních skel. Funkcí všech výše uvedených součástí je 

zabránit tomu, aby do interiéru vozidel vnikaly emise a exhalace, hluk 

větru a voda.  

Společnost Henniges Automotive zaujímá přední místo v oblasti 

technologických, konstrukčních, vývojových, marketingových a výrobních 

řešení těsnících systémů. Technické centrum pro Evropu je v Německu, 

další vývojová a výzkumná centra v Severní Americe. Ačkoliv jejich 

hlavním zájmem jsou výrobky, značně se zajímá především o zákazníka. 

Výrobky společnosti se objevují nejen na domácím trhu – na vozidlech 

značky Škoda, ale i na zahraničních autech VW, AUDI, OPEL, SAAB a 

dalších. 

 

3.3 Strukturální změny 

V roce 2006 Henniges Automotive vstupuje do nové etapy své 

existence, kterou je etapa strukturálních změn. Důvodem změn poměrně 

zásadního charakteru je na jedné straně současný vývoj výrobních 

nákladů, se kterým je společnost konfrontována především rostoucí ceny 

vstupních materiálů, ale také mzdové a další provozní náklady, na druhé 

straně je to neustávající tlak ze strany zákazníků na snižování cen 

výrobků. Příkladem těchto změn z regionu Severní Ameriky lze uvést 

uzavření sesterské továrny v Salisbury a přesun výroby do nově otevřené 

továrny v Mexiku. V Evropě pak podobným příkladem může být uzavření 

továrny ve španělském Falos a současná konsolidace výroby do druhého 
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španělského závodu v Palau. Toto jsou jen některé příklady z celé řady 

probíhajících změn.  

Nejvýznamnější strukturální změnou, která se týká Henniges 

Automotive v České republice, je otevření nového závodu v Ostravě. Ten 

měl v průběhu roku 2007 pojmout veškerou současnou sériovou výrobu 

z Oder a Příbora, ale také novou sériovou výrobu převedenou ze 

sesterských závodů z Německa a Španělska. Tuto změnu se podařilo do 

konce roku plně realizovat a v novém ostravském závodě byla 

soustředěna veškerá sériová výroba, technicko-administrativní centrum i 

vedení společnosti. Příborský závod úspěšně dokončil převod výroby 

náhradních dílů ze sesterských továren ve Španělsku a v Německu a 

zároveň zahájil spuštění prvního projektu mimo automobilový sektor – 

výrobu těsnění pro sušičky prádla. 

 
3.4 Vývoj tržeb 
 

Úspěchy společnosti lze snad nejpřesvědčivěji dokázat na růstu 

tržeb (obr. 3.1). Zatímco v roce 1994 činily tržby za prodej výrobků 130 

mil. Kč, v roce 1999 to bylo více než 807 mil. Kč, v roce 2004 dosáhly 

výše 1 104 mil. Kč a v roce 2006 to bylo 1 463 mil. Kč, což znamená 

nárůst tržeb o celých 32 % oproti roku 2004.  V roce 2007 však nedošlo 

k plánovaným transferům výrob, což se jasně projevilo na poklesu tržeb, 

které v tomto roce činily 1 216 mil. Kč. Rok 2008 však opět přinesl mírný 

nárůst tržeb na 1 231 mil. Kč a podnik předpokládal, že bude v tomto 

narůstajícím trendu pokračovat. Následující rok 2009 však přinesl další 

pokles tentokrát na hodnotu 797 mil. Kč.  
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Obr. 3.1 Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb v mil. Kč 
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Zdroj: Výroční zpráva 2006, výkaz zisku a ztráty 2008 a 2009 společnosti 

Henniges Automotive s. r. o.  

 
3.5 Analýza stavových ukazatelů 

Tato podkapitola bude věnována horizontální a vertikální analýze 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti Henniges Automotive s. r. o.  

za období 2006 – 2009.  

Předmětem horizontální analýzy je sledování změn dílčích položek 

výkazů v čase. Tyto změny jsou uvedeny v absolutním vyjádření, jako 

absolutní změny v tisících Kč nebo v relativním vyjádření, jako relativní 

změny v procentech.  

Vertikální analýza sleduje položky výkazů prostřednictvím 

procentního rozboru dílčích položek ke stanovené základně.  

Zjištěné hodnoty v tabulkách a grafech vycházejí z výkazů 

společnosti v jednotlivých letech. Tyto výkazy jsou uvedeny v příloze 1 - 

8.  

 

3.5.1 Horizontální analýza rozvahy 

 

Vývoj aktiv 

Tab. 3.1 poskytuje informace o vývoji jednotlivých položek aktiv ve 

sledovaném období 2006 – 2009.  
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Tab. 3.1 Vývoj aktiv za období 2006 – 2009 v tis. Kč 

POLOŽKA 
MEZIROČNÍ ZMĚNY 

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 
STÁLÁ AKTIVA 17 766 -78 903 -53 983 
OBĚŽNÁ AKTIVA -103 650 -173 539 123 829 
OSTATNÍ AKTIVA 1 918 1 344 -338 
AKTIVA CELKEM -83 966 -251 098 69 508 
 

Společnost Henniges Automotive s. r. o. zaznamenala za sledované 

období ve vývoji aktiv pokles o 265 556 tis. Kč. Největší měrou se na 

tomto poklesu podílela položka oběžných aktiv, kdy mezi roky 2006 a 

2008 nejvíce ovlivnila tento fakt hodnota krátkodobých pohledávek, která 

klesla o 218 715 tis. Kč. V roce 2009 oběžná aktiva vzrostla převážně díky 

krátkodobému finančnímu majetku, který se navýšil oproti předchozímu 

roku o 175 053 tis. Kč.  

U stálých aktiv došlo nejdříve k mírnému nárůstu z 465 963 tis. Kč 

na 483 729 tis. Kč, jelikož v roce 2007 narostla hodnota nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku z 6 814 tis. Kč na 63 079 tis. Kč. 

V následujících letech již převládal klesající trend, kdy hlavně klesla 

hodnota strojů a zařízení.  

Ostatní aktiva se na výši celkových aktiv příliš nepodílela. Nejvyšší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2008, kdy výdaje příštích období činily 

4 034 tis. Kč. Vývoj aktiv sledovaného podniku v letech 2006 – 2009 je 

zachycen také v následujícím obrázku. 
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Obr. 3.2 Vývoj aktiv za období 2006 – 2009 v tis. Kč 
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Vývoj pasiv 

Tab. 3.2 poskytuje informace o vývoji jednotlivých položek pasiv ve 

sledovaném období 2006 – 2009. 

 

Tab. 3.2 Vývoj pasiv za období 2006 – 2009 v tis. Kč 

POLOŽKA 
MEZIROČNÍ ZMĚNY 

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 
VLASTNÍ KAPITÁL -140 543 -621 725 136 639 
CIZÍ ZDROJE 60 104 375 140 -70 097 
OSTATNÍ PASIVA -3 527 -4 513 2 966 
PASIVA CELKEM -83 966 -251 098 69 508 
 

Vývoj pasiv v letech 2006 – 2008 zaznamenal pokles o 335 064 tis. 

Kč. Na propadu se největší měrou podílel vlastní kapitál, který se vlivem 

dvou záporných výsledků hospodaření dostal do záporných hodnot, ze 

kterých mu nepomohl ani vyprodukovaný zisk v roce 2009.  

Cizí zdroje naopak měly rostoucí tendenci způsobenou především 

navyšováním položky krátkodobých závazků. V roce 2009 se podařilo 

snížit jak dlouhodobé tak i krátkodobé závazky a cizí zdroje klesly o 

70 097 tis. Kč.  

Ostatní pasiva představovala v prvním sledovaném roce položku 

výdaje a výnosy příštích období, v letech 2007 – 2008 to byly jen výdaje 

příštích období a v posledním roce 2009 podnik nevykazoval žádná 
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přechodná pasiva. Vývoj ostatních pasiv sledovaného podniku v letech 

2006 – 2009 je zachycen také v následujícím obrázku. 

 

Obr. 3.3 Vývoj pasiv za období 2006 – 2009 v tis. Kč 
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3.5.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 

Vývoj výnosů 

Tab. 3.3 poskytuje informace o vývoji jednotlivých položek výnosů 

ve sledovaném období 2006 – 2009. 

 

Tab. 3.3 Výnos výnosů za období 2006 – 2009 v tis. Kč 

POLOŽKA 
MEZIROČNÍ ZMĚNY 

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 
TRŽBY Z PROD. ZB. A MAT. -24 963 99 814 -102 891 
VÝKONY -241 569 6 672 -445 823 
TRŽBY Z PROD. DL. MAJ. 146 2 535 -1 834 
OSTATNÍ PROV. VÝNOSY 1 070 2 887 16 210 
VÝNOSOVÉ ÚROKY 4 120 -5 925 -1 854 
OSTATNÍ FIN. VÝNOSY -8 063 17 926 72 045 
VÝNOSY CELKEM -269 259 123 909 -464 147 
 

Tržby z prodeje výrobků a služeb (výkony) se drtivou většinu 

podílely na vývoji výnosů (obr. 3.4) firmy Henniges Automotive s. r. o. Za 

sledované období jejich výše klesla z 1 463 900 tis. Kč na 783 180 tis. Kč. 

Je však nutno podotknout, že s těmito tržbami klesla i související 

výkonová spotřeba.  
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Ostatní finanční výnosy a tržby z prodeje zboží a materiálu zaujímají 

téměř celou zbývající část výnosů. Jejich společná výše se ročně ve 

sledované období v průměru pohybovala okolo 100 mil. Kč.  

Zbývající výnosy tvoří pouze nepatrnou část celkových výnosů.  

 

Obr. 3.4 Vývoj výnosů za období 2006 – 2009 v tis. Kč 
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Vývoj nákladů 

Tab. 3.4 poskytuje informace o vývoji jednotlivých položek nákladů 

ve sledovaném období 2006 – 2009. 

 

Tab. 3.4 Vývoj nákladů za období 2006 – 2009 v tis. Kč 

POLOŽKA 
MEZIROČNÍ ZMĚNY 

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009
NÁKLADY NA PROD. ZBOŽÍ -18 170 64 024 -70 171 
VÝKONOVÁ SPOTŘEBA -120 038 236 391 -795 072 
OSOBNÍ NÁKLADY 7 595 150 868 -215 096 
OSTATNÍ PROV. NÁKLADY 109 603 85 356 -170 258 
NÁKLADOVÉ ÚROKY -1 670 7 379 597 
OSTATNÍ FIN. NÁKLADY -3 453 57 102 31 842 
NÁKLADY CELKEM -26 133 601 120 -1 218 158 
 

Vývoj nákladů (obr. 3.5) byl za sledované období nerovnoměrný. 

Nejprve došlo k jejich mírnému snížení mezi roky 2006 a 2007. Pak ale 

přišel v roce 2008 prudký nárůst o 601 120 tis. Kč, kdy vlastně došlo ke 
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zvýšení všech nákladových položek. Poslední rok 2009 opět přinesl 

prudkou změnu, ale tentokrát opačným směrem. Hodnota celkových 

nákladů totiž klesla o 1 218 158 tis. Kč.  

Výkonová spotřeba měla největší podíl na celkových nákladech. Ve 

sledovaném období tvořila průměrně kolem 60 % všech nákladů.  

Další významnou částí byly bezpochyby ostatní provozní náklady a 

osobní náklady, které měly v období 2006 – 2008 rostoucí tendenci. 

K jejich poklesu došlo až v posledním roce 2009.  

 
Obr. 3.5 Vývoj nákladů za období 2006 – 2009 v tis. Kč 
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3.5.3 Vertikální analýza rozvahy 

 

Podíly na celkových aktivech 

Tab. 3.5 poskytuje informace o podílech jednotlivých položek na 

celkových aktivech ve sledovaném období 2006 – 2009. 

 

Tab. 3.5 Podíl na celkových aktivech za období 2006 – 2009 v % 

POLOŽKA 2006 2007 2008 2009 
DLOUHODOBÝ MAJETEK 49,80 56,79 67,40 52,35 
ZÁSOBY 8,59 14,52 13,26 10,78 
KRÁTK. POHLEDÁVKY 34,13 26,63 16,75 8,48 
KRÁTK FIN. MAJETEK 7,40 1,75 1,91 27,84 
OSTATNÍ AKTIVA 0,08 0,32 0,67 0,55 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Největší podíl na celkových aktivech měl dlouhodobý majetek. 

V prvních třech letech měl rostoucí trend, kdy jeho hodnota vzrostla 

z 49,80 % na 67,40 %. V roce 2009 došlo ke snížení položky stroje a 

zařízení (pokles o 84 322 tis. Kč), což představovalo pokles o 15,05 

procentních bodů.  

Podíl oběžného majetku v období 2006 – 2008 klesal. Největší 

měrou k tomu přispěla položka krátkodobých pohledávek, jejíž podíl na 

celkových aktivech za tento časový interval klesl z 34,13 % na 16,75 %. 

V posledním roce 2009 však opět došlo ke změně vývoje, kdy podíl 

dlouhodobého a oběžného majetku na celkových aktivech byl téměř 

vyrovnaný. Tuto skutečnost ovlivnil především krátkodobý finanční 

majetek, který vzrostl z podílu 1,91 % na 27,84 %. Vývoj podílu 

celkových aktiv sledovaného podniku v letech 2006 – 2009 je zachycen 

také v následujícím obrázku. 

 
Obr. 3.6 Podíl na celkových aktivech za období 2006 – 2009 
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Podíly na celkových pasivech 

Tab. 3.6 poskytuje informace o podílech jednotlivých položek na 

celkových pasivech ve sledovaném období 2006 – 2009. 
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Tab. 3.6 Podíl na celkových pasiv za období 2006 – 2009 v % 

POLOŽKA 2006 2007 2008 2009 
VLASTNÍ KAPITÁL 32,89 19,63 -75,68 -47,44 
DLOUH. CIZÍ ZDROJE 18,92 19,18 27,16 21,90 
KRÁTK. CIZÍ ZDROJE 47,65 61,01 149,01 125,54 
OSTATNÍ PASIVA 0,54 0,18 -0,49 0,00 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Vlastní kapitál se pozitivně podílel na celkových pasivech pouze 

v prvních dvou sledovaných letech. Pak se jeho hodnota dostala do 

negativních hodnot důsledkem ztrát dosažených v letech 2007 a 2008. 

Změnu nepřinesl ani rok 2009, kdy sice bylo dosaženo kladného výsledku 

hospodaření, předešlé ztráty však byly natolik vysoké, že položka 

vlastního kapitálu stále zůstala v záporných hodnotách.  

Celkové cizí zdroje představovaly největší část celkových pasiv a 

jejich podíl v období 2006 – 2008 narůstal. Jak je patrné z grafu 4.24, 

převážnou část tvořily cizí zdroje krátkodobé se splatností do 1 roku. 

Vývoj podílu celkových pasiv sledovaného podniku v letech 2006 – 2009 je  

zachycen také v následujícím obrázku. 

 
Obr. 3.7 Podíl na celkových pasivech za období 2006 – 2009  
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3.5.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Podíly na celkových provozních výnosech 

Tab. 3.7 poskytuje informace o podílech jednotlivých položek na 

celkových provozních výnosech ve sledovaném období 2006 – 2009. 
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Tab. 3.7 Podíl na celkových provozních výnosech za období  

2006 – 2009 v % 

POLOŽKA 2 006 2 007 2 008 2 009 
TRŽBY ZA PROD. ZBOŽÍ A MAT. 2,68 1,25 8,51 1,53 
VÝKONY 97,01 98,29 90,66 95,91 
TRŽBY Z PRODEJE DL. MAJETKU 0,00 0,01 0,20 0,11 
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 0,30 0,45 0,63 2,46 
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Výkony společnosti (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb) 

se největší měrou podílely na celkových provozních výnosech (obr. 3.8), 

které ve všech sledovaných letech dosahovaly hodnoty více než 90 % 

podílu.  

Zbývající provozní výnosy se na tvorbě výsledku hospodaření 

podílely zanedbatelnými hodnotami.  

 
Obr. 3.8 Podíl na celkových provozních výnosech za období  
2006 – 2009 
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Podíly na celkových provozních nákladech   

Tab. 3.8 poskytuje informace o podílech jednotlivých položek na 

celkových provozních nákladech ve sledovaném období 2006 – 2009. 

 

 

 

 

 



 

- 33 - 

Tab. 3.8 Podíl na celkových provozních nákladech za období  

2006 – 2009 v % 

POLOŽKA 2 006 2 007 2 008 2 009 
NÁKLADY NA PROD. ZBOŽÍ 2,14 0,89 3,93 0,92 
VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 74,30 66,91 60,62 55,76 
OSOBNÍ NÁKLADY 18,94 19,76 22,06 30,97 
OSTATNÍ PROV. NÁKLADY 4,62 12,45 13,40 12,35 
PROV. NÁKLADY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Vývoj výkonové spotřeby, který tvořil největší podíl na celkových 

provozních nákladech (obr. 3.9), měl ve sledovaném období klesající 

tendenci. Jeho podíl klesl z 74,30 % na 55,76 %, což představuje pokles o 

18,54 procentních bodů.  

 

Další významnou položku tvoří osobní náklady, jejichž podíl na 

celkových provozních nákladech v čase rostl a pohyboval se v rozmezí 

18,94 % - 30,97 %.  

 

Obr. 3.9 Podíl na celkových provozních nákladech za období  

2006 - 2009 
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4. Aplikace vybraných ukazatelů finanční analýzy v podmínkách 
společnosti Henniges Automotive s. r. o. 

 

V této kapitole bude provedena finanční analýza společnosti 

Henniges Automotive s. r. o. za období 1. 9. 2005 až 31. 12. 2009. 

Hospodářský rok 2006, 2007 a 2009 byl obdobím v délce 12 měsíců. 

Účetní období 2008 bylo přechodným obdobím z hospodářského roku na 

rok kalendářní a trvalo 16 měsíců. K tomuto faktu je nutno při 

porovnávání výsledků přihlédnout. 

Finanční situace podniku bude zjištěna pomocí čtyř vybraných 

skupin poměrových ukazatelů, kterými jsou ukazatele rentability, likvidity, 

aktivity a zadluženosti. Výsledné hodnoty pak budou hodnoceny na 

základě srovnání s doporučením. Tato analýza umožní rychlý obraz o 

základních finančních charakteristikách firmy. 

V příloze č. 1 - 12 jsou uvedeny finanční výkazy, které poslouží jako 

zdroj vstupních dat pro zjištění jednotlivých ukazatelů. 

 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů 

4.1.1 Analýza rentability 

V této části bude provedena analýza rentability, ve které budou 

vypočteny dle stanovených vzorců ukazatele rentability aktiv (2.4), 

vlastního kapitálu (2.6), dlouhodobých zdrojů (2.5), tržeb (2.7) a nákladů 

(2.8). Potřebná vstupní data jsou uvedena ve výkazech v příloze č. 1 - 12. 

Zjištěné hodnoty ukazatelů rentability sledovaného podniku za období let 

2006 – 2009 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4.1 Ukazatelé rentability společnosti Henniges Automotive  

s. r. o. (v %) 

Položka 2006 2007 2008 2009 
ROA 11,08 -16,52 -101,65 21,50 
ROE 27,46 -84,07 136,78 -42,73 
ROCE 21,59 -42,99 205,73 -84,19 
ROS 5,62 -11,40 -46,07 16,77 
ROC 5,82 -9,85 -30,66 16,78 
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Ukazatel rentability aktiv bývá považován za klíčové měřítko 

rentability. V prvním roce bylo dosaženo druhé nejvyšší hodnoty 11,08 % 

díky snížení provozních nákladů a navrácení hospodářského výsledku do 

kladných čísel oproti předešlému roku. V roce 2007 už situace nebyla 

zdaleka tak příznivá. Hodnota ukazatele se propadla téměř o 28 

procentních bodů na -16,52 %. Společnost přestěhovala v roce 2007 svou 

provozovnu z Oder do Ostravy a s tímto jí mimo jiné vznikly externí 

náklady za služby (demontáže, převozy, seřizování strojů apod.), vysoké 

mzdové náklady (přesčasové hodiny, odstupné, náklady na zapracování 

nových zaměstnanců), v neposlední řadě také zvýšené ztráty materiálu ve 

výrobě, náklady na dopravu, cestovné a další. Toto vše se negativně 

projevilo na výsledku hospodaření, který se dostal do záporných hodnot. 

Rok 2008 přinesl další zvyšování nákladů, což mělo za následek propad 

hodnoty ukazatele na -101,65 %. K prudkému zlepšení však došlo 

v posledním sledovaném roce, kdy hodnota ukazatele doslova prudce 

vzrostla na 21,50 %, což představovalo zlepšení o 123,15 procentních 

bodů. Tento nárůst ukazatele způsobil fakt, že se podniku opět podařilo 

dosáhnout kladného EBITU 144 064 tis. Kč. Vývoj hodnot ukazatele 

rentability sledovaného podniku v letech 2006 – 2009 je zachycen 

v následujícím obrázku. 

 

Obr. 4.1 Rentabilita aktiv za období 2006 - 2009 
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Z vypočtených hodnot vyplývá, že  podnik byl schopen zhodnotit svá 

celková aktiva investovaná do podnikání pouze v roce 2006 a 2009, 

v dalších letech sledovaného období nikoliv. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ve sledovaném období kolísal. 

Kladná hodnota byla zjištěna v roce 2006 díky vyprodukovanému zisku, 

konkrétně 27,46 %. V následujícím roce se však firma dostala do 

záporných hodnot. Tento fakt měl za následek postupné snižování 

vlastního kapitálu. V roce 2007 bylo dosaženo ztráty ve výši 140 542 tis. 

Kč, což se negativně projevilo i na ukazateli, který klesl na -84,07 %. O 

hodnotu této ztráty byla snížena položka nerozdělený zisk minulých let ze 

191 369 tis. Kč na částku 50 827 tis. Kč. V roce 2008 došlo k dalšímu 

navýšení ztráty na -621 725 tis. Kč, což představovalo pokles o 442,38 %. 

Za těchto okolností došlo ke stavu, kdy záporná hodnota jak čitatele, tak i 

jmenovatele, ve vzorci pro výpočet rentability vlastního kapitálu, způsobila 

kladný výsledek 136,78 %. I přes tuto kladnou hodnotu však o jakémkoliv 

zhodnocení nelze hovořit. Z tohoto zjištění lze usoudit, že ne vždy mají 

poměrové ukazatele dobrou vypovídací schopnost. V roce 2009 sice bylo 

dosaženo zisku 135 853 tis. Kč, vlastní kapitál se však zvýšil pouze o 

vyprodukovaný zisk a jeho hodnota zůstala záporná. Ukazatel proto 

vykazoval také zápornou hodnotu -42,73 %. Firma hospodařila ve dvou 

sledovaných obdobích s nemalými zápornými hospodářskými výsledky, 

které snížily hodnotu vlastního kapitálu až na hodnotu -317 914 tis. Kč. 

Mezi roky 2006 a 2009 se celkově hodnota vlastního kapitálu snížila 

kumulací nerozděleného zisku z předchozích účetních období o 625 629 

tis. Kč. Vývoj hodnot ukazatele rentability sledovaného podniku v letech 

2006 – 2009 je zachycen v následujícím obrázku. 
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Obr. 4.2 Rentabilita vlastního kapitálu za období 2006 - 2009 
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Podnik v roce 2006 zhodnotil každou korunu vlastního kapitálu 

27,46%. V ostatních třech sledovaných letech ke zhodnocení nedošlo.  

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (obr. 4.3) vyjadřuje efekt 

z dlouhodobých investic podniku. K jedinému zhodnocení kapitálu došlo 

v roce 2006, a to 21,59 %. V roce 2007 to již bylo o 64,58 procentních 

bodů méně. V roce 2008 byla sice zjištěna hodnota ukazatele 205,73 %, 

ale jak již bylo řečeno u ukazatele rentability vlastního kapitálu, není 

možné ji brát objektivně z důvodu záporných hodnot obou vstupních 

údajů. V posledním roce 2009 bylo dosaženo kladného EBITU 144 064 tis. 

Kč, ale i přes to ukazatel činil -84,19 % díky zápornému součtu vlastního 

kapitálu a dlouhodobých zdrojů.  

Obr. 4.3 Rentabilita dlouhodobých zdrojů za období 2006 - 2009 
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Podnik nebyl schopen v letech 2007, 2008 a 2009 zhodnotit své 

dlouhodobé zdroje. 

 

V roce 2006 podnik zhodnotil každou korunu svých tržeb 0,56Kč 

zisku. V následujících dvou sledovaných letech však prudce vzrostly 

celkové náklady do takové míry, že převýšily výši tržeb a podnik se dostal 

do ztráty. Ukazatel rentability tržeb (obr. 4.4) proto z tohoto důvodu 

nemohl vykazovat zlepšení. Došlo k opaku a rentabilita klesla na -11,40% 

a v roce 2008 dokonce až na -45,79%. Nárůstu bylo dosaženo až v roce 

2009, kdy 1 Kč tržeb přinesla cca 0,17 Kč čistého zisku.  

 

Obr. 4.4 Rentabilita tržeb za období 2006 - 2009 

 

Lze tedy říci, že vývoj ukazatele se vyvíjel nepříznivě do roku 2008. 

Až v posledním roce se podniku podařilo vývoj změnit a dostat ukazatel do 

přijatelných hodnot.  

 

Ukazatel rentability nákladů (obr. 4.5) slouží jako doplňující ukazatel 

k rentabilitě tržeb. Náklady vložené do hospodářského procesu byly 

zhodnoceny pouze v prvním a posledním roce, kdy na 1Kč celkových 

nákladů podnik získal 0,58 Kč a 0,17 Kč čistého zisku. Roky 2007 a 2008 

byly opět roky, kdy výsledky dosahovaly záporných hodnot -9,85% a -

30,60% vlivem nárůstu celkových nákladů mezi roky 2006 – 2008 téměř o 

40%.  
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Obr. 4.5 Rentabilita nákladů za období 2006 - 2009 

 

 

Z těchto zjištění vyplývá, že podnik v určité míře zhodnotil vložené 

náklady v roce 2006 a 2009. Ve zbývajících letech 2007 a 2008 

vynaložené náklady zisk nepřinášely.  

 

4.1.2 Analýza likvidity 

V této části bude provedena analýza likvidity, ve které budou 

vypočteny dle stanovených vzorců ukazatele likvidity celkové (2.9), 

pohotové (2.10), okamžité (2.11) a rozdílový ukazatel čistého pracovního 

kapitálu (2.12). Potřebná data jsou uvedena ve výkazech v příloze č. 1 -

12. Zjištěné hodnoty ukazatelů likvidity sledovaného podniku za období let 

2006 – 2009 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
 
Tab. 4.2 Ukazatelé likvidity společnosti Henniges Automotive s. r. 
o.  
Položka 2006 2007 2008 2009 
CL 1,05 0,70 0,21 0,38 
PL 0,87 0,47 0,13 0,29 
OL 0,16 0,03 0,01 0,22 
ČPK 23077,00 -154322,00 -703221,00 -525666,00 
 

Pouze v prvním roce byla oběžná aktiva vyšší než krátkodobé 

závazky a hodnota ukazatele celkové likvidity tedy činila 1,05. V roce 

2007 došlo k poklesu oběžných aktiv a nárůstu krátkodobých závazků, 
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tedy k podkapitalizování. To mělo za následek hodnotu ukazatele 0,7. 

V následujícím sledovaném roce 2008 tento trend pokračoval a ukazatel 

se dostal na hodnotu 0,21. Navýšení oběžných aktiv v roce 2009 ze 

191 798 tis. Kč na 315 627 tis. Kč ovlivnila především položka peníze a 

bankovní účty, která vzrostla o 175 053 tis. Kč. Podnik se totiž ocitl 

v situaci, kdy měl peněžní prostředky, ale nemohl s nimi disponovat 

z důvodu insolvenčního řízení, do kterého se dostal. Hodnota ukazatele 

tak v tomto roce vzrostla na 0,38.  

Ukazatel celkové likvidity (obr. 4.6) ani v jednom ze sledovaných let 

nedosáhl doporučené hodnoty 1,5 – 2,5. 

 

Obr. 4.6 Celková likvidita za období 2006 - 2009 

 

Ze zjištěného stavu vyplývá, že podnik nebyl schopen 

z krátkodobého hlediska dostát svých závazků prostřednictvím oběžných 

aktiv.  

 

Stejně jako u likvidity celkové měl i tento ukazatel pohotové likvidity 

(obr. 4.7) do roku 2008 klesající tendenci. Hodnoty se pohybovaly 

v intervalu 0,87 – 0,13, což je nežádoucí informace především pro 

věřitele. Pouze v  roce 2009 došlo k mírnému navýšení hodnoty ukazatele 

na 0,29, stále rostoucí krátkodobé závazky však ve všech sledovaných 

letech převýšily oběžná aktiva očištěná o zásoby a hodnoty ukazatele se 

v jednotlivých letech dostaly pod doporučenou hodnotu 1,0 – 1,5.  
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Obr. 4.7 Pohotová likvidita za období 2006 - 2009 

 

 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že pohotové prostředky v podobě 

pokladní hotovosti, peněz na bankovních účtech a čisté výše pohledávek 

by ani v jednom sledovaném roce nestačila na úhradu krátkodobých 

závazků.  

 
Ukazatel okamžité likvidity (obr. 4.8) někdy též označovaný jako 

pokladní likvidita zaznamenal v období 2006 – 2008 klesající hodnoty 

v rozmezí 0,16 až 0,01. Rok 2009 přinesl nárůst finančního 

majetku,vlivem již zmíněné insolvence a díky tomu i hodnoty ukazatele na 

0,22, což představuje pro podnik ve sledovaném období nejlepší hodnotu. 

Pokud by však podnik chtěl okamžitě dostát svých krátkodobých závazků, 

musela by se hodnota ukazatele pohybovat v doporučeném intervalu 0,9 

až 1,1. K těmto hodnotám se však podnik ani z daleka nepřibližuje.  

 
Obr. 4.8 Okamžitá likvidita za období 2006 - 2009 
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Příčinou stavu v letech 2006 – 2008 je rostoucí výše krátkodobých 

závazků a zároveň klesající úroveň krátkodobého finančního majetku. 

V roce 2009 však hodnota finančního majetku prudce vzrostla, což se 

projevilo na stoupající tendenci ukazatele.  

 
 

V roce 2006 podnik dosáhl kladného čistého pracovního kapitálu 

23 077 tis. Kč. Tato částka představuje volné prostředky, které může 

podnik použít k uskutečnění různých podnikových záměrů. V ostatních 

třech letech dosahoval čistý pracovní kapitál (obr. 4.9) záporných hodnot, 

z čehož vyplývá, že podnik byl podkapitalizovaný.  

 
Obr. 4.9 Čistý pracovní kapitál za období 2006 - 2009 
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V letech 2007 až 2009 došlo k přebytku krátkodobých závazků nad 

oběžným majetkem a podniku tedy vznikl tzv. nekrytý dluh.  

 

 

4.1.3 Analýza aktivity 

Tato část bude věnována analýze aktivity, ve které budou vypočteny 

dle stanovených vzorců ukazatele obrátky celkových aktiv (2.14), doba 

obratu aktiv (2.15), doba obratu zásob (2.16), doba obratu pohledávek 

(2.17) a doba obratu závazků (2.18). Vstupní data potřebná k výpočtům 

jsou uvedena ve výkazech v příloze č. 1 - 12. Zjištěné hodnoty ukazatelů 

aktivity sledovaného podniku za období let 2006 – 2009 jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tab. 4.3 Ukazatele aktivity společnosti Henniges Automotive s. r. 
o. 
Položka 2006 2007 2008 2009 
OBRÁTKA CELKOVÝCH AKTIV 1,61 1,45 2,26 1,21 
DOBA OBRATU AKTIV 223,73 248,66 159,27 297,90 
DOBA OBRATU ZÁSOB 19,23 36,10 21,13 32,11 
DOBA OBRATU POHLEDÁVEK 76,36 66,21 26,68 25,27 
DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ 147,79 198,45 279,15 373,97 
 

Obrátka celkových aktiv (obr. 4.10) se za sledované období vyvíjela 

nerovnoměrně.  V roce 2007 hodnota ukazatele klesla z 1,61 na 1,45. 

Bylo to způsobeno především poklesem tržeb o více než 272 mil. Kč. Rok 

2008 přinesl vzestup ukazatele na 2,26. Zapříčinil to pokles celkových 

aktiv o více než 250 mil. Kč a nárůst tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb i nárůst tržeb z prodeje zboží o bezmála 95 mil. Kč. Mnohem nižší 

tržby v roce 2009 ovlivnily pokles ukazatele na hodnotu 1,21.  

 
Obr. 4.10 Obrátka celkových aktiv za období 2006 - 2009 

 

 

Zjištěné hodnoty byly až na rok 2008 poměrně nízké, podnik by se 

měl proto snažit maximalizovat tento ukazatel, aby obrátka celkových 

aktiv byla co největší a v čase rostla. 

 

Snahou každého podniku by mělo být, aby hodnota tohoto ukazatele 

byla na rozdíl od předchozího ukazatele co nejnižší, tedy aby doba obratu 

aktiv (obr. 4.11) byla co nejkratší. Ve sledovaném období se ukazatel 

vyvíjel nerovnoměrně. Zatímco v roce 2007 hodnota ukazatele vzrostla 
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oproti roku 2006 bezmála o 25 dní, v roce 2008 se podniku podařilo 

hodnotu ukazatele snížit na přibližně 160 dní. Poslední sledovaný rok 2009 

přinesl negativní vývoj ukazatele, který vzrostl na 298 dní vlivem nižších 

tržeb.  

 
Obr. 4.11 Doba obratu aktiv za období 2006 - 2009 
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Podniku se nepodařilo za sledované období udržovat doporučený 

klesající trend.  

 

Doba obratu zásob (obr. 4.12) měla kolísavý charakter. V roce 2006 

zaznamenala nejnižší hodnotu 19,23 dní díky nízké hladině zásob a 

vysokým tržbám. V následujícím roce 2007 však došlo k poklesu tržeb a 

nárůstu zásob, což mělo negativní dopad na hodnotu ukazatele, jehož 

hodnota vzrostla na 36,1. V roce 2008 se však hodnoty tržeb a zásob 

vyvíjely opačným směrem než v předchozím roce a podniku se podařilo 

hodnotu ukazatele opět snížit na 21,13. Pokles jak zásob, tak i tržeb 

přinesl rok 2009. Větší vliv na negativním vývoji měly spíše tržby, které 

klesly mnohem radikálněji než zásoby.  
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Obr. 4.12 Doba obratu zásob za období 2006 - 2009 
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Ve dvou sledovaných letech byla hodnota doby obratu zásob kratší 

než měsíc, což pro podnik představovalo dobrou úroveň běžného 

provozního řízení.  

 
Posledními sledovanými ukazateli v oblasti aktivity jsou doba obratu 

pohledávek a doba obratu závazků. Hodnoty těchto ukazatelů jsou 

důležité pro stanovení pravidla solventnosti (obr. 4.13), které je splněno 

pokud je doba obratu pohledávek menší než doba obratu závazků.  

 
Obr. 4.13 Pravidlo solventnosti za období 2006 - 2009 
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Z obr. 4.13 je zřejmé, že ani v jednom roce doba obratu pohledávek 

nepřevýšila dobu obratu závazků a podnik Henniges Automotive s. r. o. 

toto pravidlo ve sledovaném období splnil. 

 



 

- 46 - 

4.1.4 Analýza zadluženosti a finanční stability 

V této části bude pozornost věnována analýze zadluženosti a 

finanční stabilitě. Dle stanovených vzorců budou vypočteny ukazatele 

podílu vlastního kapitálu na aktivech označovaný také jako ukazatel 

finanční samostatnosti (2.19), majetkový koeficient nazývaný finanční 

páka (2.20), celková zadluženost (2.21), úrokové krytí (2.22) a úrokové 

zatížení (2.23). Potřebná data jsou uvedena ve výkazech v příloze č. 1 - 

12. Zjištěné hodnoty ukazatelů zadluženosti a finanční stability 

sledovaného podniku za období let 2006 – 2009 jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tab. 4.4 Ukazatele zadluženosti a finanční stability společnosti 

Henniges Automotive s. r. o. 

Položka 2006 2007 2008 2009 
FINANČNÍ SAMOSTATNOST 32,89% 19,63% -75,68% -47,44% 
MAJETKOVÝ KOEFICIENT 3,04 5,10 -1,32 -2,11 
CELKOVÁ ZADLUŽENOST 66,57% 80,19% 176,17% 147,44% 
ÚROKOVÉ KRYTÍ 54,40 -598,77 -80,19 17,55 
ÚROKOVÉ ZATÍŽENÍ 0,02 0,00 -0,01 0,06 
 

Prvním vybraným ukazatelem z oblasti zadluženosti a finanční 

stability je ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech nebo také 

ukazatel finanční samostatnosti. V prvním roce 2006 bylo dosaženo 

nejvyšší hodnoty 32,89 %, z čehož vyplývá, že podnik financoval přibližně 

1/3 majetku z vlastních zdrojů. V následujícím roce 2007 byl podnik 

ztrátový, vlastní kapitál klesl a hodnota ukazatele se dostala na 19,63 %. 

Rok 2008 přinesl prudký pokles hodnoty ukazatele na -75,68 %, což 

představuje propad o 95,30 procentního bodu. Tento stav způsobila 

především obrovská ztráta, kdy položka výsledku hospodaření běžného 

období snížila hodnotu vlastního kapitálu na -454 553 tis. Kč a mimo jiné 

klesla i celková aktiva, konkrétně především aktiva oběžná. V posledním 

sledovaném roce 2009 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření, 

který zmírnil hodnotu vlastního kapitálu na -317 914 tis. Kč. Celková 

aktiva se navýšila hlavně v oblasti oběžného majetku, konkrétně o 
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položku krátkodobého finančního majetku, která vzrostla o 175 053 tis. 

Kč. Ukazatel tedy vykazoval o něco mírnější hodnotu -47,44 %. Vývoj 

hodnot ukazatele finanční samostatnosti sledovaného podniku v letech 

2006 – 2009 je zachycen v následujícím obrázku. 

Obr. 4.14 Finanční samostatnost za období 2006 - 2009 

 

 

Z obr. 4.14 vyplývá, že podnik byl schopen do jisté míry krýt svůj 

majetek vlastními zdroji pouze v prvních dvou letech. Pak se ukazatel 

dostal do minusových hodnot vlivem záporného vlastního kapitálu. 

 

Další ukazatel poměřující celková aktiva s vlastním kapitálem se 

vyskytuje pod různými názvy finanční páka nebo také majetkový 

koeficient. Cílem společnosti by mělo být udržování stabilního trendu 

tohoto ukazatele. V analyzované společnosti nejprve hodnota ukazatele 

vzrostla z 3,04 v roce 2006 na 5,10 v roce 2007. Tento nárůst převážně 

ovlivnil záporný výsledek hospodaření, který snížil hodnotu vlastního 

kapitálu z 307 715 tis. Kč na 167 172 tis. Kč. Během dalších dvou 

sledovaných let 2007 a 2008 se hodnota ukazatele dostala do záporných 

hodnot -1,32 a -2,11. Záporné hodnoty způsobil vlastní kapitál, který 

v těchto letech nejprve vykazoval -454 553 tis. Kč a díky kladnému 

hospodářskému výsledku se v posledním roce 2009 dostal na částku -

317 914 tis. Kč. Vývoj hodnot ukazatele finanční páky sledovaného 

podniku v letech 2006 – 2009 je zachycen v následujícím obrázku. 
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Obr. 4.15 Majetkový koeficient – finanční páka za období  

2006 - 2009 

 

 

Podniku se ve sledovaném období nepodařilo udržovat stabilní trend 

především z důvodu dosahovaných ztrát v letech 2007 a 2008.  

 

Ukazatel celkové zadluženosti v letech 2006 – 2008 vzrostl z 66,57 

% na 176,17 %. Výrazný nárůst byl především v roce 2008, kdy hodnota 

celkové zadluženosti stoupla z 80,19 % na 176,17 % tedy o 95,98 

procentních bodů. Došlo totiž k výraznému navýšení položek krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů z 476 349 tis. Kč na 665 626 tis. Kč a 

krátkodobých závazků vůči ovládajícím a řídícím osobám z 13 903 tis. Kč 

na 195 102 tis. Kč. Ukazatel také ovlivnila změna hodnoty aktiv z 851 756 

tis. Kč na 600 658 tis. Kč především snižováním položek oběžného 

majetku o 173 539 tis. Kč, z toho krátkodobé pohledávky o 126 144 tis. 

Kč. Poslední rok 2009 přinesl mírný pokles na hodnotu 147,44 % díky 

navýšení aktiv především o položku oběžného majetku a poklesu jak 

krátkodobých tak i dlouhodobých závazků. Vývoj hodnot ukazatele celkové 

zadluženosti sledovaného podniku v letech 2006 – 2009 je zachycen 

v následujícím obrázku. 
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Obr. 4.16 Celková zadluženost za období 2006 - 2009 

 

 

Z vypočtených hodnot je zřejmé, že analyzovaný podnik vykazuje 

vysoké míry zadluženosti, v posledních dvou sledovaných letech dokonce 

hodnota celkových závazků (dluhů) převyšovala celková aktiva.  

 

Podnik dle ukazatele úrokového krytí (obr. 4.17) kryl úroky 

prostřednictvím vyprodukovaného provozního výsledku hospodaření 

v prvním roce 2006, kdy byl schopen tyto úroky pokrýt ziskem 54,40krát. 

V ostatních letech 2007 a 2008 podnik dosáhl záporného provozního 

výsledku hospodaření z čehož vyplývá,  že si podnik nebyl schopen 

vydělat ani na úroky.  

 

Obr. 4.17 Úrokové krytí za období 2006 - 2009 

 

V analyzovaném podniku Henniges Automotive s. r. o. se ukazatel 

úrokového krytí vyvíjel nerovnoměrně. Nejprve prudce klesl vlivem 

dosažené ztráty v roce 2007, v dalším roce sice vzrostl, ale stále 
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dosahoval záporných hodnot, ze kterých se dostal až v posledním 

sledovaném roce 2009, kdy podnik opět dosáhl kladného provozního 

výsledku hospodaření.  

 

Ukazatel úrokového zatížení (obr. 4.18), vyjadřující část zisku 

odčerpávanou úroky, v případě kladného provozního výsledku hospodaření 

v letech 2006 a 2009 dosahoval nízkých hodnot 0,02 a 0,06. V roce 2007 

a 2008 se však podniku nepodařilo vyprodukovat zisk a ukazatel proto 

vykazoval záporné hodnoty -0,002 a -0,01.  

 
Obr. 4.18 Úrokové zatížení za období 2006 - 2009 
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Snahou každého podniku je dosáhnout nízkých hodnot, kterých se 

v případě období s vyprodukovaným ziskem podařilo dosáhnout. 

Doporučeného klesajícího trendu však podnik nedocílil.  

 
4.2 Zhodnocení finanční situace a popis ozdravného plánu 

společnosti Henniges Automotive s. r. o. pro rok 2009 

Při hodnocení výsledků finanční analýzy je nutno přihlédnout 

k několika faktorům, které za sledované období 2006 – 2009 nastaly. 

První skutečností je účetní období v roce 2008, které je přechodným 

obdobím z hospodářského roku na rok kalendářní a trvá 16 měsíců od     

1. 9. 2007 do 31. 12. 2008. Další významný fakt je ten, že se podnik 

v roce 2007 přestěhoval do nového závodu v Ostravě, kde přesunul celou 

výrobu z pronajatých výrobních hal v Odrách a zahájil nový projekt AUDI 

B8. Důležitou informací z hlediska posuzování finanční situace je také 



 

- 51 - 

insolvenční návrh, který sama na sebe společnost Henniges Automotive s. 

r. o. podala dne 28. 11. 2008 u Krajského soudu v Ostravě z důvodu 

platební neschopnosti.  

Vývoj aktiv a pasiv dle horizontální a vertikální analýzy rozvahy měl 

do roku 2008 klesající tendenci, ke změně došlo až v posledním roce, kdy 

se navýšila především oběžná aktiva o položku krátkodobého finančního 

majetku a na straně pasiv se zvýšil vlastní kapitál. Na aktivech tvořil 

největší podíl dlouhodobý majetek cca 50 %. Na pasivech se nejvíce 

podílely krátkodobé cizí zdroje v rozmezí 47 - 150 %. Tento široký rozptyl 

zapříčinil vývoj vlastního kapitálu, který se pohyboval jak v kladných, tak i  

záporných hodnotách. Z analýzy výkazu zisku a ztráty vyplynulo, že 

provozní náklady a výnosy se vyvíjely nerovnoměrně. Největší podíl na 

celkových provozních výnosech měly výkony (tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb), které se ve všech sledovaných letech podílely více než 

90 %. Výkonová spotřeba se také v návaznosti na výkony podílela na 

celkových provozních nákladech nejvíce, a to v rozmezí 55 – 75 %.  

O zhodnocení majetku z hlediska rentability je možno hovořit pouze 

v prvním a posledním sledovaném roce 2006 a 2009, kdy bylo 

dosahováno kladných výsledků hospodaření. Ukazatele rentability v roce 

2007 a 2008 ovlivnil výše zmiňovaný přesun výroby do Ostravy. Podniku 

vznikly externí náklady za služby – stěhování výrobních linek, demontáže, 

převozy, zpětné montáže a seřizování strojů, dále pak mzdové náklady za 

přesčasové hodiny a odstupné, doprava zaměstnanců, cestovní náhrady, 

náklady na skladování rozpracované produkce, ostrahu, vyšší ztráty při 

opětovném zahájení výroby, vyšší náklady na zapracování zaměstnanců 

po dobu 3 – 6 měsíců než dosáhnou plnění výkonových norem apod. Toto 

vše se projevilo negativním způsobem na tvorbě výsledku hospodaření, 

který se dostal v obou letech do záporných hodnot a podnik tedy svůj 

majetek nezhodnotil efektivně. Podnik by se tedy měl na základě 

vypočtených ukazatelů rentability především snažit o snižování nákladů, 

aby v budoucnu dosahoval vyšších hodnot.  



 

- 52 - 

Ukazatelé likvidity ani v jednom ze sledovaných let nedosáhly 

doporučených hodnot. Mezi roky 2006 – 2008 se hodnota krátkodobých 

závazků více než zdvojnásobila na 895 019 tis. Kč. Jde především o 

závazky ve skupině, které překročily lhůtu splatnosti. Stoupající trend 

krátkodobých závazků a klesající hodnoty oběžného majetku dovedly 

podnik v roce 2008 až do insolvenčního řízení z důvodu platební 

neschopnosti. Díky vyprodukovanému zisku stoupla položka krátkodobého 

finančního majetku z 11 488 tis. Kč na 186 541 tis. Kč a mírně se tak 

zlepšily i hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity. Stále však dosahovaly 

nízkých hodnot hluboko pod doporučením. Je nutno podotknout, že podnik 

sice disponoval krátkodobým finančním majetkem, nemohl s ním však 

hospodařit, jelikož se nacházel v insolvenčním řízení a byl pod správou 

soudu. Co se týče rozdílového ukazatele pracovního kapitálu, tak pouze 

v prvním sledovaném roce 2006 hodnota oběžných aktiv převýšila 

krátkodobé závazky a bylo dosaženo kladného čistého pracovního kapitálu 

23 077 tis. Kč. Ve zbývajících letech byl čistý pracovní kapitál záporný. O 

špatné výsledky likvidity se zasloužily především krátkodobé závazky, 

podnik by se tedy měl zaměřit na jejich eliminaci.  

Všechny ukazatele aktivity se ve sledovaném období vyvíjely 

nerovnoměrně. Obrátka celkových aktiv vykazovala nejvyšší hodnotu 

v roce 2008, kdy činila 2,26. Podnik by se měl snažit v následujících letech 

dosahovat podobných hodnot a usilovat o maximalizaci tohoto ukazatele. 

Doba obratu aktiv měla dle vypočtených hodnot kolísavý charakter, úsilím 

by tedy mělo být ustálení vývoje ukazatele a dosažení klesajícího trendu, 

což platí i pro další ukazatel doby obratu zásob. Vztah mezi dobou obratu 

pohledávek a dobou obratu zásob, nazývaný pravidlo solventnosti, byl 

splňován ve všech sledovaných letech, doba obratu pohledávek totiž 

nepřesahovala dobu obratu závazků.  

Významným problémem byla také zadluženost. Z ukazatele podílu 

vlastního kapitálu na aktivech vyplývá, že podnik kryl v určité míře svůj 

majetek vlastními zdroji pouze v prvních dvou sledovaných letech, a to 
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přibližně 20 – 30 %. V roce 2007 a 2008 podnik hospodařil ztrátově, což 

se projevilo na poklesu vlastního kapitálu až do záporných hodnot a 

podnik přestal být finančně samostatný. Celková zadluženost společnosti 

Henniges Automotive s. r. o. ve sledovaném období rostla, což negativně 

ovlivnilo jak věřitelské riziko, tak i výnosnost podniku.  Nejvyšší míru 

zadlužení 176,17 % přinesl rok 2008, v posledním roce došlo k mírnému 

poklesu ukazatele na 147,44 %. Přičemž doporučené hodnoty by se měly 

pohybovat v rozmezí 40 – 50 %. Lze tedy říci, že zadlužení společnosti je 

vysoké. Společnost by se tedy měla především snažit o dosahování 

kladných výsledků hospodaření, jako tomu bylo v posledním roce 2009, 

aby dostala vlastní kapitál opět do kladných hodnot a byla tedy schopna 

krýt z určité části svůj majetek vlastními zdroji.  

Pomocí výsledků finanční analýzy lze vymezit silné a slabé stránky 

společnosti. V tomto konkrétním případě šlo bohužel spíše o ty slabé. 

Podnik vykazoval vysokou míru nákladů, z čehož pramenily ztráty v letech 

2007 a 2008. Od tohoto faktu se odvíjela i zadluženost, která prudce 

stoupala. Firma začala mít problémy s platební schopností tedy likviditou. 

Skupina těchto faktorů dovedla podnik až do insolvenčního řízení. Z tohoto 

stavu mělo společnosti pomoci nové vedení, které přebralo závod 

v Ostravě v  červenci 2008 s několika hlavními cíli, které se v mnoha 

směrech shodují s doporučeními vyplývajícími z výsledků finanční analýzy 

– stabilizace společnosti, získání podpory rady věřitelů, uspokojení potřeb 

zákazníků v objemu, kvalitě a flexibilitě, dosáhnutí pozitivního zisku před 

odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace v roce 2009 a především 

k redukcím nákladů. V sekci obrábění došlo ke snížení počtu tvůrců formy 

z 19 na 9 (úspora 2,5 mil. Kč), čističů formy z 8 na 4 (úspora 1 mil. Kč) 

zavedením implementovaného systému na tři směny, dále se zvýšila 

produktivita díky laserovému svařování, které podstatně snížilo čas na 

zkracování. Snížily se náklady na novou vytahovací hubici (úspora 9 mil. 

Kč), náklady na testování byly 17 mil. Kč v roce 2008 v porovnání s 

plánovanými 8 mil. Kč v roce 2009. V oddělení údržby byl snížen počet 

strojníků z 9 na 5 (úspora 1 mil. Kč), klesaly i náklady na služby, 
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bezpečnost, čištění, vnější údržbu, spotřebu energie a také režijní 

náklady. Celkově činila úspora těchto nákladů cca 10 mil. Kč. Další 

úsporná opatření představovala eliminace dopravy zaměstnanců, snížení 

dopravného, externího uskladnění a odstranění dávek důchodového fondu 

a stravování. Měsíčně těmito kroky podnik ušetřil cca 7 mil. Kč.  

Kromě nákladů se podnik mimo jiné také zaměřil na zmetkovitost 

(obr. 4.19) a produktivitu. Začátkem roku 2008 se pohybovala 

zmetkovitost při extruzi a montáži u největšího projektu AUDI B8, který 

tvořil 44,9 % celkového odbytu, okolo 26 až 42 %. Koncem roku 2009 

tomu však bylo zcela jinak. Zmetkovitost ve sledovaném období klesala a 

dostala se až na hodnotu cca 10 % při extruzi a 2 % při montáži.  

 

Obr. 4.19 Snížování zmetkovitosti AUDI B8 (%) 
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Zdroj: Henniges Automotive s. r. o. 

 

Z obr. 4.19 je patrné, že se podniku podařilo za období 2008 – 2009 

radikálně snížit zmetkovitost výroby, což se pozitivně projevilo na úspoře 

nákladů.  

Produktivita (obr. 4.20)  se také vyvíjela pozitivním způsobem. Na 

začátku sledovaného období byl podnik schopen vyrobit za hodinu 
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přibližně 2 výrobky. Klesajícím podílem režijního času na celkové pracovní 

době se však podařilo produktivitu zvýšit tak, že se na konci roku 2009 za 

hodinu dokázalo vyprodukovat 6 výrobků. 

 

Obr. 4.20 Zvyšování produktivity AUDI B8 (ks/h) 
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Zdroj: Henniges Automotive s. r. o. 

 

V obr. 4.20 lze vidět, že si společnost Henniges Automotive s. r. o. 

stanovila na konec roku 2009 cíl produktivity, kterého se jí podařilo 

dosáhnout snižováním podílu režijního času na celkové pracovní době.  
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5. Závěr 

V současné době, kdy na trhu panuje velká konkurence, musí být 

podniky správně a efektivně řízeny, pokud chtějí přežít. Znalost podrobné 

finanční situace jim může být v tomto směru významně nápomocna. Je 

základem pro zjištění silných a slabých stránek společnosti, ale také pro 

nalezení případných nedostatků v hospodaření.  

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti 

Henniges Automotive s. r. o. za období 1. 9. 2005 – 31. 12. 2009 pomocí 

vybraných poměrových ukazatelů a analýzy vývojových trendů.  

V teoretické části, jak již bylo řečeno, byla popsána metodologie 

finanční analýzy, její zdroje informací, uživatelé a metody výpočtu. Dále 

byla představena samotná společnost obecnou charakteristikou a 

provedena vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty. 

V praktické části byla provedena finanční analýza podniku 

prostřednictvím vybraných poměrových ukazatelů, kterými jsou 

rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost a stabilita. Na konci této kapitoly 

je zpracováno také zhodnocení finanční situace společnosti za sledované 

období let a popis ozdravného plánu pro rok 2009.  

Z hlediska dosažených výsledků lze za uspokojivé hodnotit 

hospodaření podniku v letech 2006 a 2009. V posledním sledovaném roce  

2009 však většinu ukazatelů negativně ovlivnily položky, na kterých se 

projevily dvě ztráty dosažené v letech 2007 a 2008. V těchto letech 

podniku neúměrně narůstaly celkové náklady, nebyla dosažena potřebná 

produktivita a vysoká byla také zmetkovitost výroby. Tyto skutečnosti 

vedly především k problémům se zadlužeností, rentabilitou a likviditou. 

Podnik by se měl v dalších letech snažit navázat na rok 2009, kdy se mu 

podařilo výše zmíněné nedostatky v podobě vysokých nákladů, 

produktivity a zmetkovitosti zlepšit a dosahovat opět kladného výsledku 

hospodaření.  
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Seznam zkratek 

A  Aktiva 

CK  Cizí kapitál 

CL  Celková likvidita 

CN  Celkové náklady 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

DZ  Dlouhodobé zdroje 

EAT  Čistý zisk 

EBIT  Zisk před úhradou úroků a zdanění 

FA  Fixní aktiva 

KZ  Krátkodobé závazky 

OA  Oběžná aktiva 

OL  Okamžitá likvidita 

PL  Pohotová likvidita 

PP  Peněžní prostředky 

ROA  Rentabilita aktiv 

ROC  Rentabilita nákladů 

ROCE  Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Rentabilita tržeb 

T  Tržby 

VK  Vlastní kapitál 
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ROZVAHA 0  

AKTIVA 2 009  
A.    POHLEDÁVKY ZA UPSANÉ JMĚNÍ 0  
B.    STÁLÁ AKTIVA 350 843  
1.     Nehmotný investiční majetek 465  

2.     Hmotný investiční majetek 329 850  

      z toho: 2.1.    pozemky 1 575  

                  2.2.    budovy a stavby 64 840  

                  2.3.    stroje a zařízení 263 435  

                  2.4.    jiný hmotný inv.    majetek 0  

                  2.5.    leasing 0  

3.     Nedokončené investice 2 509  

4.    Poskyt.   zálohy na HIM a NIM   0  

5.     Poskytnuté úvěry IC 18 019  

      z toho: 5.1.  cenné papíry 0  

                  5.2.  poskytnuté půjčky IC dlouhodobé 18 019  

6.    Dlouhodobé pohledávky 0  

     z toho: po lhůtě splatnosti 0  

C.     OBĚŽNÁ AKTIVA  315 627  
7.     Zásoby 72 234  

      z toho: 7.1.   materiál a nakoupené zboží 33 331  

                  7.2.   nedokončená výroba  20 313  

                  7.3.   výrobky 18 589  

 8.     Krátkodobé pohledávky 56 852  

       z toho:  8.1.  z obchodního styku 49 081  

                    8.2.   ostatní 548  

                    8.3.   poskytnuté krátkodobé úvěry 7 223  

 9.     Finanční majetek 186 541  

       z toho:  9.1.  peníze a bankovní účty 186 541  

D.     PŘECHODNÁ AKTIVA 3 696  
I.     AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) 670 166  

PASIVA 2 009  

D.    VLASTNÍ JMĚNÍ  -317 914  

11.   Základní jmění 1 000  

12.    Kapitálové fondy 115 245  

13.    Fondy ze zisku 100  

14.    Nerozdělený zisk minulých let -570 112  

15.    Hosp.   výsledek běžného období 135 853  

E.      CIZÍ ZDROJE DLOUH.   (16 až 18) 146 787  

16.   Rezervy z nákladů 2 608  

17.    Dlouhodobé závazky 0  

       z toho: 17.1.   přijaté zálohy 0  

Zdroj: Henniges Automotive s. r. o. 
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                   17.2.   vydané cenné papíry 0  

                   17.3.   závazky z pronájmu a lesingu 0  

18.   Středně- a dlouhodobé IC úvěry (IŘ) 144 179  

F.     CIZÍ ZDROJE KRÁTKODOBÉ   (19 a 20) 841 293  

19.    Krátkodobé závazky 841 293  

      z toho: 19.1.   z obchodních styků - běžná činnost 4 304  

                  19.2.   z obchodních styků - IC (IŘ)  532 307  

                  19.3.   z obchodních styků - 3.str. (IŘ) 131 544  

                  19.4.   nepřihlášené v rámci IŘ 119 457  
                  19.5.   k zaměstnancům a 
soc.+zdrav.pojištěníí 22 384  

                  19.6.   ostatní závazky 2 782  

                  19.6.   odložená daň 28 515  

20.   Krátkodobé bankovní úvěry 0  

G.   PŘECHODNÁ PASIVA 0  

II.   PASIVA CELKEM (D+E+F+G) 670 166  
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Příloha 8 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  
  2 009  
  I-XII 
 1a.     Tržby za prodej zboží a materiálu 12 455  

 1b.     Náklady vynaložené na prodej zboží a materálu 6 380  

 1.       Marže z prodeje zboží a materiálu 6 075  

 2.       Tržby za prodej vlastních výrobků 652 294  

 3.       Tržby za prodej služeb  145 107  

 4.       Změna stavu zásob vlast.výroby -14 221  

 5.       Aktivace  0  

6.      Spotřeba materiálu, energie a služeb  387 020  

       z toho:    6.1a.  Materiál - přímý 261 535  

                      6.1b.   Materiál - režie 907  

                      6.1c.   Materiál - opravy a údržba 3 161  

                      6.1d.   Materiál - ostatní 1 910  

                      6.1.     Materiál  celkem 267 512  

                      6.2.     Energie 39 870  

                      6.3.     Nájemné a leasingy 46 796  

                      6.4.     Údržba a opravy 14 051  

                      6.5.     Ostatní   18 791  

 7.       Osobní náklady  214 989  

          z toho: 7.1a.    Mzdové náklady - přímé 85 798  

                      7.1b.    Sociální a zdravotní - přímé 27 182  

                      7.2a.    Mzdové náklady - režie 77 287  

                      7.2b.    Sociální a zdravotní - režie 24 467  

                      7.3.      Ostatní osobní náklady  255  

 8.       Daně a poplatky  136  

         z toho:  8.  1.      136  

                      8.  2.     0  

 9.       Daňové odpisy HIM a NIM  76 454  

10.      Výnosy z prodeje HIM 881  

11.      Zůstatková hodnota prodaného HIM 2 730  

12.      Jiné provozní výnosy  4 653  

13.      Jiné provozní náklady  6 376  

14.      Ostaní provozní výnosy a zúčtování  20 059  

15.      Ostatní provozní náklady a zúčtování  5 340  

I          Provozní výnosy celkem 821 228  

II.        Provozní náklady celkem  699 425  

a)      Provozní HV (I.    -II.    ) 121 803  

16.       Finanční výnosy  1 844  

17.       Finanční náklady  8 211  

          z toho: 17.  1.   placené úroky 8 211  

                       17.  2.   ostatní 0  

18.       Ostaní fin.    výnosy   122 628  

19.       Ostatní finanční náklady a zúčtování  102 211  

b)      HV z finančních operací  14 050  

A.        Hosp.     výsledek za běžnou činnost #REF! 

B.        Mimořádný hospodářský výsledek  0  

C.        Hosp.    výsledek za účetní období (A+B) 135 853  

Zdroj: Henniges Automotive s. r. o. 
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