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1. ÚVOD 
 

     Každý podnik působící na trhu by měl neustále sledovat svoji vnitřní i vnější 

rovnováhu a hodnotit výsledky své činnosti i ve srovnání s konkurencí. V dnešní 

době, kdy převládá silný konkurenční tlak, musí firma, která chce uspět vést veškerá 

rozhodnutí v podniku tak, aby nedošlo ke ztrátě postavení na trhu. Každým 

rozhodnutím by si firma měla upevňovat svou pozici na trhu a snažit se být lepší a 

efektivnější ve svých výkonech. Všechna podniková rozhodnutí se nakonec projeví 

ve finanční stránce podniku. 

    Vnitřní rovnováhu podniku ovlivňuje jeho majetkově-kapitálová struktura. Stav této 

struktury by měl odrážet schopnost podniku vytvářet si a trvale udržovat optimální 

rovnováhu mezi majetkem a používanými zdroji společnosti. Pokud má být podnik 

ekonomicky úspěšný, měla by být finanční analýza součástí komplexu finančního 

řízení podniku, neboť podává informace o základních finančních ukazatelích a 

vyvozuje z nich závěry pro řízení podniku. Taká v případě neefektivního fungování 

managementu pomáhá odhalit nedostatky a formulovat následné návrhy a 

doporučení ke zlepšení situace podniku.     

    Cílem této bakalářské práce bude zhodnotit výkonost vybraného podniku, kterým 

bude výrobní družstvo Bytprům v Ostravě. Tento podnik jsem si vybral z důvodu, že 

zde pracuje můj bratr, který je zde zaměstnán jako hlavní vedoucí stavební výroby.Je 

přesvědčen o nutných změnách, ke kterým by měl podnik přistoupit, aby se zlepšila 

jeho ekonomická situace a postavení na trhu. Pro toto zhodnocení jsem si vybral 

metodu finanční analýzy, která dovede komplexně postihnout ekonomickou situaci 

podniku.   

    Jak tedy bylo v předchozím textu naznačeno, předmětem této práce bude 

analyzovat jednotlivé poměrové ukazatele v konkrétním podniku a zhodnotit, jak 

dané výsledky korespondují s teoretickými standardy. Pokud tomu tak není, bude 

potřeba zformulovat příslušné návrhy a doporučení, které by vedly k přijetí opatření 

pro odstranění negativních jevů.   

    Samotná práce bude rozdělena na dvě části. V první teoretické části budou 

popsány metody finanční analýzy, v druhé budou tyto metody aplikovány na daný 

podnik. Jako podklady pro výpočet jednotlivých poměrových ukazatelů finanční 

analýzy mi poslouží účetní výkazy podniku Bytprům z let 2007-2009. Bude 

zhodnocena efektivnost tohoto podniku a v případě, že nebude uspokojující, budu se 
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snažit navrhnout opatření, která by vedla k jeho větší efektivnosti a tím i lepší 

ekonomické stabilitě.      
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2. FINANČNÍ ANALÝZA 

 

    Je významnou součástí finančního řízení podniku. Finanční analýza je úzce 

spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje data a informace pro finanční 

rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů:rozvahy, výkazu zisků a 

ztrát a přehledu o peněžních tocích. 

    Známe celou řadu poměrových ukazatelů, které používáme pro hodnocení 

finanční situace a výkonnosti podniku. Tyto ukazatele posuzují a zhodnocují finanční 

situaci podniku a snaží se formulovat různá doporučení pro jeho další vývoj. 

    Finanční analýza slouží k překonání nedostatků účetních informací z hlediska 

finančního řízení, které zobrazují minulost a neobsahují výhledy do budoucnosti. 

Pomocí finanční analýzy poměřujeme získané údaje mezi sebou navzájem a tím 

rozšíříme jejich vypovídací schopnost. Díky tomu můžeme dospět k určitým závěrům 

o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku a na základě těchto závěrů je 

možné přijmout různá rozhodnutí. Pro finanční analýzu je hlavním úkolem celkově 

posoudit úroveň současné finanční situace podniku, dále posoudit vyhlídky na 

finanční situaci podniku v budoucnosti a připravit příslušná opatření ke zlepšení 

ekonomické situace podniku a zajištění jeho další prosperity.[8] 

     Finanční situace podniku nám vyjadřuje úroveň všech aktivit,kterými se podnik 

zabývá. Bývá zde uvedena velikost a kvalita výroby, úroveň marketingové a 

obchodní činnosti a v neposlední řadě inovační aktivity podniku.[1] 

    Zjištěné finanční údaje jsou důležitým zdrojem informací o podniku. Tyto informace 

nám přinášejí obraz úrovně podniku a jeho konkurenceschopnost. Za „finančně 

zdravý“ podnik můžeme označit takový podnik, který je v daný okamžik perspektivně 

schopen naplňovat smysl své existence. To znamená, že je schopen dosahovat 

trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), která je považována 

investory (akcionáři) vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání 

spojen. Čím vyšší je výnosnost neboli rentabilita vloženého kapitálu, tím lépe pro 

podnik a jeho investory. 
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2.1. Uživatelé finan ční analýzy 

 

    Mezi uživatele finanční analýzy patří mnoho různých subjektů. Mají však jedno 

společné, potřebují vědět, aby mohly řídit. 

    Finanční analýzu můžeme rozdělit do dvou oblastí podle toho kdo ji provádí a 

potřebuje a to na analýzu interní a analýzu externí. 

    Uživatele finanční analýzy jsou především: 

• manažeři 

• investoři 

• banky a jiní věřitelé 

• obchodní partneři 

• zaměstnanci 

• stát a jeho orgány 

• konkurenti 

    Manažeři - finanční analýza jim poskytuje zpětnou vazbu při zhodnocení jejich 

rozhodnutí, která v podniku provádějí. Vidí jaká měla jejich rozhodnutí výsledek v 

praxi.Získávají také lepší znalosti o celkové finanční situaci v podniku a můžou tak 

dělat lepší rozhodnutí při získávání vhodných finančních zdrojů pro podnik. 

Zanalyzují si tím silné a slabé stránky podniku a pro příští období se vyvarují chyb, 

které svými kroky způsobili. 

    Investoři - jsou jimi buď akcionáři či vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál. Nebo 

to mohou být také potencionální investoři, kteří by určitý kapitál chtěli vložit, ale 

potřebují se přesvědčit, zda to bude správné rozhodnutí. Hlavní zájem akcionářů je 

především se soustředit na míru rizika a míru výnosnosti jimi vloženého kapitálu. 

Proto po podniku chtějí, aby je informoval o rozhodnutí manažerů jak nakládají s 

jejich svěřenými penězi a v jakém finančním stavu se podnik nachází. 

    Banky a jiní věřitelé - věřitelé samozřejmě potřebují vědět co nejvíce informací o 

finančním stavu svého potencionálního dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout 

zda poskytnou úvěr a pokud ho poskytnou, tak v jaké výši a za jakých podmínek. 

Banka posuzuje před poskytnutím úvěru bonitu dlužníka. Analyzuje jeho strukturu 

majetku, výsledky hospodaření z let současných i budoucích. Zajímá se na co podnik 

úvěr potřebuje, zda je to na splácení dluhů nebo na jeho další rozvoj. U 

střednědobých a dlouhodobých úvěrů prověřuje a hodnotí samostatný investiční 
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projekt, který má být realizován. U krátkodobých úvěrů především hodnotí likviditu 

podniku. To jaký má poměr oběžného majetku ke krátkodobým závazkům. Čím větší 

je podíl oběžného majetku oproti krátkodobým závazkům, tím lepší signál pro banku, 

že návratnost úvěru bude jistější. 

    Obchodní partneři - jsou to dodavatelé (obchodní věřitelé) buďto krátkodobí a 

nebo dlouhodobí.Podle toho samozřejmě nahlížejí na finanční stabilitu podniku. Pro 

krátkodobé dodavatele je prioritní aktuální stav podniku a jeho schopnost hradit 

krátkodobé závazky. Dlouhodobý dodavatelé zajímá hlavně dlouhodobá stabilitu 

podniku. Dále to jsou odběratelé (zákazníci), kteří mají zájem na dobrém finančním 

zdraví podniku zejména pokud jde o dlouhodobé obchodní vztahy. Pokud by se totiž 

jejich dodavatel dostal do špatné finanční situace nebo by dokonce zbankrotoval 

mohlo by to i pro ně mít velmi negativní dopad. 

    Konkurenti - zajímají se především o finanční informace podobných podniků za 

účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření. 

    Zaměstnanci - logicky chtějí, aby podnik ve kterém pracují prosperoval, neboť jim 

jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. 

    Stát a jeho orgány – zajímají se o finanční data z mnoha různých 

důvodů.Především  pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se 

státní majetkovou účastí, získání přehledu o finančním stavu podniků se státní 

zakázkou.Tyto informace stát také potřebuje, aby mohl dobře formulovat 

hospodářskou politiku státu vzhledem k podnikatelské sféře.[3]   

 

2.2. Zdroje informací pro finan ční analýzu 

 

    Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou následující 

výkazy. 

 

    Výkazy finančního účetnictví, které lze také označit  jako výkazy externí, protože 

poskytují informace převážně externím uživatelům. Podávají nám přehled o stavu a 

struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku 

hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a nakonec o pohybu peněžních toků (výkaz Cash 

Flow). Tyto výkazy jsou sestaveny na podkladě finančního účetnictví jako procesu, 

který dává dohromady, eviduje, rozděluje a dokumentuje údaje o hospodaření 

podniku.  
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    Výkazy vnitropodnikového účetnictví, si každý podnik vytváří podle svých vlastních 

potřeb a tyto výkazy nepodléhají žádné jednotné metodické úpravě. Řadíme sem 

například výkazy druhové a kalkulační,které zobrazují vynakládání podnikových 

nákladů v nejrůznějším členění. Dále jsou to výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé 

výkony nebo v jednotlivých střediscích. Tyto výkazy nejsou veřejně dostupné.Mají 

interní charakter. 

    Hlavním úkolem finanční analýzy je vytěžit z těchto výkazů a dalších zdrojů 

informací, posoudit finanční zdraví podniku a připravit podklady pro další důležitá 

rozhodnutí. Ekonomická hodnocení a rozhodování by měla vycházet ze znalostí, 

které nelze získat bez analýzy dat.[3] 

     

2.3. Metody finan ční analýzy 

 

       Mezi metody finanční analýzy patří metody elementární, také nazývané jako 

základní, metody matematicko-statistické nazývané jako vyšší a metody 

nestatistické. Nejpoužívanější a nejrozšířenější nástroje finanční analýzy jsou 

elementární metody hodnocení, které jsou charakteristické nízkou náročností na 

výpočet a vcelku rychlým zjištěním základních informací o hospodaření podniku. 
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Obr. 2.1. Členění metod finanční analýzy 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ,D.Finanční řízení a rozhodování.1.vyd.Praha:Ekopress,2006. 
 191 s.ISBN 80-86119-58-0. 

 

    Metody elementární  jsou nejpoužívanější a nejrozšířenější, jsou charakteristické 

nízkou náročností na výpočet a vcelku rychlým zjištěním základních informací o 

hospodaření podniku. Členíme je do několika ukazatelů. 

    Analýza trendů (horizontální analýza) – posuzuje jak změny absolutních hodnot, 

tak i procentní změny jednotlivých položek v časové řadě. Při hodnocení vývoje 

situace je třeba brát v úvahu změny v daňové soustavě, změny podmínek na 

kapitálovém trhu, změny cen vstupů a mezinárodní vlivy. Jsou součástí výroční 

zprávy vývoje vybraných položek za 5 až 10 let. 

    Analýza struktury (vertikální analýza) – zkoumá podíl dílčích veličin na určité 

veličině globální, tedy strukturu aktiv a pasiv, v rámci jednoho období. Globální 

veličinou je v případě rozvahy bilanční suma, v případě výkazu zisků a ztráty pak 

např. celková výše výnosů. Výhodou vertikální analýzy je možnost porovnání 
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výsledků mezi podnikatelskými subjekty daného odvětví různé velikosti a také 

nezávislost analýzy na úrovni inflace. 

    Poměrová analýza – u této analýzy jsou systematicky analyzovány soustavy 

vybraných poměrových ukazatelů. 

    Analýza citlivosti – slouží k posouzení nejistoty při analýze finančních výsledků 

podniků. 

     

     Matematicko-statistické metody  vycházejí hlavně 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. Patří sem následující ukazatele. 

    Regresní analýza – slouží k charakterizaci vzájemných závislostí mezi dvěma 

nebo více ukazateli. Dále k rozčlenění ukazatelů podle jejich vlivu na požadovaný 

výsledek na významné a zanedbatelné a nakonec k posouzení možných důsledků 

řídicích zásahů a jiných rozhodnutí. 

    Diskriminační analýza – slouží ke stanovení významných příznaků finanční tísně 

podniku a k posouzení stupně nebezpečí finančního zhroucení podniku. 

    Analýza rozptylu – slouží k výběru ukazatelů majících rozhodující vliv na žádaný 

výsledek. 

 

2.3.1. Horizontální a vertikální analýza 
 

    Výchozím bodem finanční analýzy je tzv.vertikální a horizontální rozbor finančních 

výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů 

v určitých relacích, v určitých souvislostech. V případě horizontální analýzy se 

sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému 

účetnímu období. Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou 

k nějaké smysluplné veličině (např. celková bilanční suma).[5] 

    Za průvodce po externích a interních finančně relevantních událostech mohou 

posloužit mj.svědomitě zpracované výroční zprávy. Tam bychom se měli dočíst 

odpověď, proč v některém roce stouply krátkodobé závazky, proč náhle klesl 

dlouhodobý hmotný majetek apod. 
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    Cílem horizontální a vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje 

finanční situace a jeho příčin, s omezenými možnostmi učinit závěry o finančních 

vyhlídkách.[3] 

 

Horizontální analýza rozvahy 
 

• Stanoví se rozdíl mezi údaji za dva (zpravidla po sobě následující) roky, 

obvykle se odečte od údaje za běžný rok údaj za rok minulý. Pozornost se 

věnuje největším kladným či záporným rozdílům. 

• Vypočte se podíl (index) údaje za rok běžný a za rok minulý. Pozornost se  

věnuje relativně vysokým či nízkým indexům, zejména když jde o položky 

s absolutně největšími rozdíly. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

 

• Každé položce se přiřadí její podíl (v procentech) na celkových aktivech či 

pasivech. Pozornost se věnuje nápadně vysokým změnám procentního podílu 

na rozvahovém součtu. 

 

    Změny zjištěné v aktivech se srovnávají se změnami v pasivech, a zkoumají se 

jejich vzájemné návaznosti, a příčinné souvislosti s věcnými vnitřními a vnějšími 

vlivy.[3] 

 

Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
 
    Analýza výkazu zisku a ztráty se odehrává v podobě relativních ukazatelů: 

• meziročních indexů, které odhalí nerovnoměrnosti v relativních změnách 

výnosových a nákladových položek (horizontální analýza), 

• procentních podílů jednotlivých položek na tržbách, kde změna podílu může 

signalizovat změnu sortimentu, cen, nehospodárnost aj. (vertikální analýza) 

    Výsledovka je citlivá na externí vlivy (ceny, úroky, daň z příjmu) i vlivy na úrovni 

podniku: vývoj objemu prodeje, cen, výrobně technologické změny, změny výrobního 

sortimentu. Vysvětlení je třeba hledat nejen ve výroční zprávě, ale i v obecných 

hospodářských informacích. 
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    Výkaz zisku a ztráty vypovídají převážně o změnách v provozní činnosti. S 

finančním chováním souvisejí úroky.[3] 

 

2.4. Poměrové ukazatele  

 

    Základními oblastmi ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatele finanční stability a 

zadluženosti, ukazatele rentability, ukazatele likvidity a ukazatele vycházející z údajů 

kapitálového trhu.[1] 

    Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní 

informace. Poměrové ukazatele se obvykle vypočítávají vydělením jedné položky 

(skupiny položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité 

souvislosti. Podle toho co chceme měřit nebo jaký problém budeme zkoumat si 

vybereme vhodné ukazatele. 

    Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na 

vypovídající schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti a způsob 

jejich interpretace a hodnocení. Podle vypočtených hodnot samozřejmě nelze 

stanovit nějaké pevné doporučené hodnoty poměrových ukazatelů, které by pro 

podnik měly univerzální platnost. Poměrové ukazatele nepředstavují úplně přesná 

měřítka pro sledované charakteristiky hospodaření podniku, ale mají víceméně 

pravděpodobnostní charakter.[8] 

    

2.4.1. Ukazatele finan ční stability a zadluženosti 

 

    Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. 

    Mezi nejdůležitější ukazatele založené na porovnání z bilance a umožňující 

hodnotit různé stránky finanční stability patří ukazatel podílu vlastního kapitálu na 

aktivech.[1] 

    Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik využívá k financování svých 

aktiv a činností cizí zdroje (dluh). Používání cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost 

kapitálu akcionářů, tak riziko. Informace o zadluženosti podniku je pro akcionáře 

velmi důležitá, jelikož jsou to oni, kdo poskytuje podniku rizikový kapitál a tudíž jejich 

hlavní zájem se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti jimi vloženého kapitálu. 

    U velkých podniků není možné, aby podnik financoval veškerá svá aktiva 

z vlastního kapitálu nebo naopak jen z kapitálu cizího. Podnik využívá cizí kapitál 
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s tím, že výnos, který jim získá bude vyšší, než jsou náklady spojené s jeho použitím 

(úrok placený z cizího kapitálu). Platí obecná zásada, že vlastní kapitál má být pokud 

možno vyšší než cizí, protože cizí kapitál bude muset podnik splatit. Pokud má 

podnik menší poměr vlastního kapitálu k cizímu, tak to vyjadřuje jeho určitou finanční 

slabost a ohrožení jeho stability vzhledem ke spoléhání se na cizí kapitál.[8] 

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (Equ ity Ratio): 

    Bývá považován za nejvýznamnější ukazatel pro hodnocení celkové finanční 

situace podniku. Charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a ukazuje nám do jaké 

míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji a jak velká je jeho finanční 

samostatnost. 

 

 

Vzorec 2.1.  Podíl vlastního kapitálu na aktivech =   [ ]%100x
celkemaktiva

kapitálvlastní
 

                

 

Ukazatel krytí stálých aktiv: 

        U tohoto ukazatele by stálá aktiva firmy, její dlouhodobý hmotný a dlouhodobý 

nehmotný majetek, měla být kryta dlouhodobými zdroji. Stupeň krytí stálých aktiv by 

měl dosahovat alespoň 100% (všechna stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobým 

kapitálem). 

 

 

Vzorec 2.2.  Stupeň krytí stálých aktiv =    [ ]%100x
aktivastálá

kapitáldlouhodobý
              

           

     

 

 

Ukazatel celkové zadluženosti:  

    Ukazatel celkové zadluženosti udává podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým 

aktivům. Bývá také často nazýván ukazatelem věřitelského rizika. Představuje tak 
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sumu,kterou se věřitelé podílí na celkovém kapitálu z něhož je financován majetek 

firmy. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

     Mohlo by se zdát, že zadluženost musí být pro podnik negativní charakteristikou, 

ale není tomu vždy tak. Pro podnik totiž není nezbytné, aby využíval k financování 

své činnosti pouze vlastní kapitál.[1] 

 

 

Vzorec 2.3.  Celková zadluženost  =   [ ]%100x
aktivacelková

kapitálcizí
 

     

 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti: 

 

 

Vzorec 2.4.  Dlouhodobá zadluženost  =    [ ]%100x
aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
  

 

 

Ukazatel b ěžné zadluženosti: 

 

 

Vzorec 2.5.  Běžná zadluženost  =  [ ]%100x
aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
     

 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt Equi ty Ratio): 

    Přijatelná zadluženost vlastního kapitálu je závislá na fázi vývoje, v které se firma 

právě nachází a také postoji vlastníků k riziku. Stabilní firma by se měla pohybovat 

v rozmezí od 80% do 120%. 
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Vzorec 2.6.  Zadluženost vlastního kapitálu =  [ ]%100x
kapitálvlastní

kapitálcizí
 

 

Ukazatel úrokového krytí:  

    Tento ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku neboli 

hospodářského výsledku před odečtením úroků a daně s celkovým ročním úrokovým 

zatížením. To znamená – kolikrát je zajištěno placení úroků. Podle tohoto ukazatele 

můžeme zhodnotit jak efektivní je vývoj hospodaření podniku. Průměrná hodnota 

tohoto ukazatele by se měla pohybovat kolem 8. Podniky, které jsou na tom po 

ekonomické stránce dobře a dosahují vyššího růstu tržeb a zisku si mohou dovolit 

využívat cizí kapitál ve větším rozsahu, protože budou bez problémů schopni platit 

fixní částku úroku. Naopak pro podniky u nichž se projevuje stagnace nebo pokles 

tržeb a zisku, by se měli vyhnout využívání cizích závazků, ze kterých je nutné platit 

úrok. Neschopnost hradit úrokové platby by pro podnik mohlo znamenat blížící se 

úpadek.[8] 

 

 

Vzorec 2.7.  Úrokové krytí =  
úroky

EBIT
                

 

 

 

2.4.2. Ukazatele rentability 

 

    Pro hodnocení rentability (výnosnosti, míry zisku) je nejdůležitější rentabilita 

vloženého kapitálu. Rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr 

zisku a vloženého kapitálu. Vložený kapitál členíme do tří nejpoužívanějších typů. 

Podle toho, jaký typ kapitálu použijeme, tak dále rozlišujeme tyto ukazatele: ROA 

(Return on Assets) – rentabilita aktiv, ROE (Return on Equity) – rentabilita vlastního 

kapitálu, ROCE (Return on Capital Employed) – rentabilita dlouhodobě 

investovaného kapitálu. 
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     V praxi se používají různé modifikace ukazatelů rentability. Záleží na tom v jaké 

formě se použije zisk pro výpočet. Zda před úhradou úroků a daní (EBIT), před 

zdaněním (EBT) a nebo již čistý zisk po zdanění (EAT).[1] 

 

 

 

Ukazatel rentability aktiv: 

    Ukazatel ROA bývá považován za zásadní měřítko rentability, protože poměřuje 

zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání aniž bychom se ohlíželi z jakých 

zdrojů jsou financovány. 

 

 

Vzorec 2.8.  ROA =   [ ]%100x
aktiva
EBIT

    

 

Ukazatel obratu celkových aktiv: 

    Tento ukazatel vypovídá o schopnosti podniku zajišťovat investice do aktiv při 

dané úrovni tržeb, jak rychle dokáže disponovat s vloženým kapitálem a jaký je obrat 

celkových aktiv. U tohoto ukazatele je také dobré brát v potaz odvětví, v kterém se 

podnik realizuje. Například v odvětví těžkého průmyslu nebude obrat celkových aktiv 

tak rychlý jako u odvětví spotřebního průmyslu z důvodu vysokého podílu stálých 

aktiv. Hodnotu tohoto ukazatele je proto třeba posuzovat obezřetně, neboť sám o 

sobě má jen omezenou vypovídací schopnost. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím jsou v zásadě i lepší výsledky hospodaření. Při posuzování jeho 

hodnoty je třeba brát v úvahu dva hlavní faktory: celkový objem tržeb a rychlost 

obratu zásob. Při nízké hodnotě ukazatele, ale zároveň při rychlém obratu zásob a 

vysokém objemu tržeb, jeho nižší hodnota nemusí tak vadit, než kdyby tomu bylo 

naopak.[3]  

 

 

 

Vzorec 2.9.  Obrat celkových aktiv =  
aktivacelková

tržby
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Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj ů: 

    Tento ukazatel hodnotí význam dlouhodobého investování vzhledem k určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Investovaný kapitál 

se vztahuje jen ke zpoplatněnému kapitálu. Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

je často využíván k mezipodnikovému porovnávání. 

 

 

Vzorec 2.10.  ROCE =  [ ]%100x
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
+

        

 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu: 

    Ukazatel nám vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů. Jeho úroveň je 

závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu. Zde je 

několik důvodů, které mohou zapříčinit nárůst ukazatele ROE. Jsou jimi větší 

vytvořený zisk společnosti, pokles úrokové míry cizího kapitálu nebo snížení podílu 

vlastního kapitálu na celkovém kapitálu. 

 

 

Vzorec 2.11.  ROE =  [ ]%100x
kapitálvlastní

EAT
            

 

Finanční páka: 

    Je jednou z forem vyjádření míry zadluženosti podniku, konkrétně podílu cizích 

zdrojů ve finanční struktuře podniku. Finanční páka je tím vyšší, čím je větší podíl 

cizích zdrojů. Dále je založena především na skutečnosti, že cizí kapitál je obvykle 

levnější než kapitál vlastní. Platí to ovšem pouze jenom tehdy, jestliže podnik dokáže 

každou další korunu dluhu zhodnotit více než je úroková sazba dluhu. Poté podnik 

samozřejmě vydělává s vypůjčenými penězi více než činí úrok placený za vypůjčené 

zdroje a rentabilita vlastního kapitálu je tím znásobena.[3] 

 

 



16         

Vzorec 2.12.  Finanční páka =  
kapitálvlastní

aktivacelková
  

 

 

Ukazatel rentability tržeb: 

    Ukazatel rentability tržeb nám udává stupeň ziskovosti, tj.množství zisku v Kč na 1 

Kč tržeb. Slouží k posouzení rentability, je však vhodný pro srovnání v čase a 

mezipodnikové porovnání. Bývá často využíván pro potřeby vnitropodnikového řízení 

firmy. 

    Tento ukazatel je jedním z běžně sledovaných ukazatelů finanční analýzy. Tržní 

úspěšnost je podmíněna mnoha faktory, mezi nimiž  "skutečná hodnota" výrobků či 

služeb nemusí být vždy rozhodující. Velkou roli zde hraje také marketingová 

strategie, reklama, módní vlny, nálady veřejnosti aj. Také cenová politika podniku má 

na tento ukazatel velký vliv, při nalezení kompromisu mezi prodejem menšího 

objemu dražšího zboží a hromadným odbytem za nižší ceny.[7]   

 

 

Vzorec 2.13.  ROS =  [ ]%100x
tržby
EAT

        

 

 

 

 

Ukazatel rentability náklad ů: 

    Ukazatel udává, kolik Kč čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč celkových 

nákladů. Čím je ukazatel vyšší, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady do 

hospodářského procesu, tím vyšší je procento zisku. Pro tento ukazatel je vhodné 

sledovat jeho vývoj a jeho úroveň posuzovat v jednotlivých letech. 

 

 

Vzorec 2.14.  Rentabilita náklad ů =  [ ]%100x
nákladycelkové

EAT
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2.4.3. Ukazatele likvidity 

 

    Pod pojmem likvidita chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky. 

Likvidita je závislá na tom, za jak dlouhou dobu je podnik schopen inkasovat své 

pohledávky, jestli má prodejné výrobky a zda je v případě potřeby schopen prodat 

své zásoby. Důležité jsou vztahy mezi položkami aktiv na jedné straně a položkami 

pasiv na straně druhé, konkrétně mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky.[1] 

    V souvislosti s platební schopností se můžeme setkat s pojmy solventnost, likvidita 

a likvidnost. 

    Solventnost – je obecná schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých 

závazků. Solventnost je relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků. 

     Likvidita – je momentální schopnost uhradit splatné závazky. Je měřítkem 

krátkodobé nebo okamžité solventnosti. 

     Likvidnost – je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku. Označuje míru 

obtížnosti transformovat majetek do hotovostní formy. V rozvaze jsou aktiva 

seřazena podle stupně likvidnosti, tedy podle toho, jak rychle je možné realizovat 

jejich přeměnu v hotové peníze.[8]    

 

Ukazatel celkové likvidity: 

    Ukazatel zobrazuje vzájemné poměřování objemu oběžných aktiv jako 

potencionální objem peněžních prostředků s objemem závazků splatných v brzké 

budoucnosti. Jako přiměřená výše tohoto ukazatele se uvádí hodnota od 1,5 do 2,5. 

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je obecně pravděpodobnější zachování platební 

schopnosti podniku. 

     Podnik, který chce být ekonomicky úspěšný, by se měl snažit své krátkodobé 

dluhy v době jejich splatnosti krýt z takových složek majetku, které jsou k tomuto 

účelu určeny a nečerpal z těch, které jsou určeny pro jiné účely. Například, aby své 

neuhrazené dluhy nefinancoval z prodeje hmotného majetku. Sice by to dočasně 

vyřešilo tíživou finanční situaci podniku, ale pro jeho budoucí ekonomický vývoj by to 

mohlo mít negativní důsledky.[1] 

    Ukazatel běžné likvidity má význam hlavně pro krátkodobé věřitele podniku a 

poskytuje jim důležitou informaci, do jaké míry jsou jejich krátkodobé investice 

chráněny hodnotou majetku (aktiv), protože tito věřitelé podstupují určité riziko, že jim 

závazky nebudou splaceny.   
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    Tento ukazatel má však jednu podstatnou slabinu, která spočívá v tom, že často 

není splněn hlavní předpoklad a to, že bude možné veškerá oběžná aktiva v co 

nejkratším čase přeměnit v hotovost. Například může být část zásob pro výrobu již 

nepoužitelná a současně obtížně prodejná. 

 

 

Vzorec 2.15.  Celková likvidita  =  
závazkykrátkodobé

aktivažnáobě
     

 

 

Ukazatel pohotové likvidity: 

    Všechna aktiva v podniku nejsou stejně likvidní. Z ukazatele se snažíme odstranit 

vliv obecně nejméně likvidní části oběžných aktiv, tj.zásob (surovin, materiálu, 

polotovarů, nedokončené výroby, hotových výrobků). 

V tomto ukazateli se berou v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové prostředky, to je 

pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry, 

pohledávky v takzvané čisté výši. 

    Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 

1,5. V takovém případě je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by 

musel prodávat své zásoby. Jeho výše je do jisté míry závislá na typu činnosti 

podniku, odvětví do něhož je zařazen, na strategii podniku v oblasti finančního 

hospodaření. U hodnoty tohoto ukazatele je užitečné sledovat její vývoj v čase. Vyšší 

hodnota tohoto ukazatele bude lepší pro věřitele, méně však pro vedení podniku 

nebo akcionáře. Neboť to bude znamenat, že velký objem oběžných aktiv je vázán 

ve formě pohotových prostředků, které přinášejí jen malý nebo žádný úrok. Jejich 

nadměrná výše vede k neproduktivnímu využívání vložených prostředků do podniku 

a tím negativně ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků.[8]  

 

 

Vzorec 2.16.  Pohotová likvidita =   
závazkykrátkodobé

zásobyaktivažnáobě −
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Ukazatel okamžité likvidity: 

    Základní složkou tohoto ukazatele jsou nejlikvidnější pohotové platební prostředky 

což jsou peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. Lze sem také zařadit různé 

formy mobilizovatelných finančních rezerv, kterými podnik disponuje, například ve 

formě směnečných pohledávek a některých druhů cenných papírů. 

 

 

Vzorec 2.17.  Okamžitá likvidita =   
závazkykrátkodobé

edkyřprostplatebnípohotové
     

 

 

     

    Kromě zmíněných ukazatelů se také využívají ukazatele konstruované na bázi 

Cash Flow, které vyjadřují schopnost podniku hradit krátkodobé závazky z peněžních 

toků za sledované období. 

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu: 

    Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která se během roku 

přemění v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může 

být použita k uskutečnění podnikových záměrů. Udává nám tedy tu část oběžného 

majetku, která je finančně kryta dlouhodobými zdroji. 

 

 

Vzorec 2.18.  ČPK =  Oběžná aktiva – krátkodobé závazky 
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Obr.2.2. Schématické znázornění ČPK v rozvaze podniku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zdroj: DLUHOŠOVÁ,D.Finanční řízení a rozhodování.1.vyd.Praha:Ekopress,2006. 
 191 s.ISBN 80-86119-58-0. 

 
 

    Výše ČPK je určena skladbou bilance podniku. V podniku kde je zajištěná 

likvidita, by měla být krátkodobá aktiva vyšší než krátkodobé závazky. 

   V podniku mohou nastat tyto situace: 

 

Překapitalizování podniku – jestliže se dlouhodobým kapitálem financuje krátkodobý 

oběžný majetek. Dlouhodobý majetek by měl být financován vlastním kapitálem. 

Charakterizuje předpoklady pro stabilitu finanční struktury. 

 

Podkapitalizování podniku – jestliže se krátkodobý cizí kapitál podílí na krytí 

dlouhodobého majetku. 
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2.4.4. Ukazatele aktivity 

 

    Tyto ukazatele jsou také nazývány ukazateli relativní vázanosti kapitálu v různých 

formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých. Můžeme říci, že se vlastně jedná 

o ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti, které    jsou používány pro řízení 

aktiv. Nejčastěji se sleduje obrat zásob, obrat pohledávek a obrat stálých aktiv, 

především hmotného investičního majetku (HIM), které jsou příčinnými ukazateli 

obratu celkového majetku. 

 

Ukazatel obrátky celkových aktiv: 

    Tento ukazatel měří obrat neboli intenzitu využití celkového majetku. Nejčastěji se 

ukazatel obrátky celkových aktiv využívá pro mezipodnikové srovnávání. Čím je větší 

hodnota tohoto ukazatele, tím efektivněji podnik využívá majetek. 

 

 

Vzorec 2.19.  Obrátka celkových aktiv =   
aktivacelková

tržby
   

 

 

Ukazatel doby obratu aktiv:  

    Ukazatel doby obratu aktiv ukazuje za jakou dobu dojde k obratu celkových aktiv 

(majetku) ve vztahu k tržbám. Čím je kratší doba obratu aktiv, tím je to pro podnik 

lepší. 

 

 

Vzorec 2.20.  Doba obratu aktiv =   [ ]dny360x
tržby

aktivacelková
      

 

 

Ukazatel rychlosti obratu zásob: 

    Ukazatel je definován jako poměr tržeb a průměrného stavu zásob všeho druhu. 

Vyjadřuje nám kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po 

prodej hotových výrobků a opětný nákup zásob. 
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Vzorec 2.21.  Rychlost obratu zásob =   
zásoby

tržby
  

 

 

Ukazatel doby obratu zásob: 

    Tento ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení. Dobu obratu 

zásob je dobré udržovat na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. Obecně platí, 

že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lépe. To platí, ale 

jen za předpokladu dodržení určitých podmínek, a to že zásoby materiálu zajišťují 

plynulou výrobu, že jsou zajištěny dostatečné zásoby hotových výrobků, aby byl 

podnik schopen reagovat na poptávku, jinak by mohl ztrácet zákazníky. Musí tedy 

existovat určitý optimální vztah mezi velikostí zásob a rychlostí obratu zásob.[8] 

 

 

Vzorec 2.22.  Doba obratu zásob =   [ ]dny360x
tržby

zásoby
     

 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek: 

    Ukazatel doby obratu pohledávek charakterizuje strategii řízení pohledávek a 

ukazuje, za jak dlouho jsou průměrně zaplaceny faktury. Jestliže jsou u tohoto 

ukazatele často překračovány doby splatnosti, je nezbytné zkontrolovat platební 

kázeň odběratelů. Důležitost ukazatele spočívá především v plánování peněžních 

toků. 

 

 

Vzorec 2.23.  Doba obratu pohledávek =   [ ]dny360x
tržby

pohledávky
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Ukazatel doby obratu závazk ů: 

    Tento ukazatel stanovuje ve dnech dobu, která v průměru uplyne mezi nákupem 

zásob a jejich úhradou. Management podniku by měl tento ukazatel dobře sledovat, 

neboť nákup na obchodní úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik po 

určitou dobu zadržuje a využívá k uspokojování vlastních potřeb. Současně však 

také musí zabezpečit, aby v době splatnosti dluhů byl podnik likvidní. Vyjadřuje 

platební morálku podniku vůči dodavatelům.[7] 

 

 

Vzorec 2.24.  Doba obratu závazk ů =  [ ]dny360x
tržby

závazkykrátkodobé
     

 

 

 

2.5. Obecné vztahy podnikových financí  

 

    Ukazatele rentability charakterizují dlouhodobou výnosnost použitých zdrojů. 

Předpokladem prosperity podniku je dobré zajištění této výnosnosti. Splnění této 

podmínky se projeví v růstu majetku podniku. Ukazatele zadluženosti popisují míru 

cizích a vlastních zdrojů financování a především jejich vliv na finanční stabilitu 

podniku. Ukazatele likvidity udávají schopnost dostát závazkům, což je zejména 

odrazem struktury a obratu pracovního kapitálu. 

    Tyto tři charakteristiky podniku můžeme definovat konkrétně pomocí ukazatelů 

rentability vlastního kapitálu, finanční páky a pohotové likvidity. V důsledku daňového 

štítu s růstem zadluženosti roste rentabilita vlastního kapitálu. Naopak s růstem 

zadluženosti klesá likvidita podniku, protože se zvětšuje riziko, že nebude schopen 

splácet své závazky. Z toho plyne, že podnik nemůže dosahovat vysokou rentabilitu 

a současně nízkou likviditu. Výběr hodnot těchto tří ukazatelů závisí na fázi vývoje 

podniku a na riziku, které je ochoten podstoupit.[1] 

    Pro příznivý vývoj podniku je důležité udržovat především stabilní vztah mezi zdroji 

a potřebami. Stabilitu podniku můžeme analyzovat ve třech oblastech: struktura 

složek majetku (aktiv), struktura složek kapitálu (pasiv), vzájemný poměr mezi 

složkami majetku a kapitálu. 
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     V následujících zásadách udržování finanční rovnováhy jsou zahrnuty 

předpoklady pro stabilitu podniku. Tyto zásady jsou také někdy označovány jako 

zlatá pravidla finanční rovnováhy.[1] 

• Stálý poměr pracovního a fixního kapitálu. Pokles ukazatele signalizuje 

růst závazků neodpovídající růstu pracovního kapitálu. 

• Zadluženost nesmí překročit určitou mez danou zejména technologií 

výroby, situací podniku a fází jeho vývoje. Při velké zadluženosti se podnik 

může dostat mimo kontrolu vlastníků a rozhodování se může nebezpečně 

přesunout do rukou věřitelů (bank). 

• Použitý kapitál by měl odpovídat stupni likvidity jednotlivých složek aktiv. 

• Dlouhodobě vázaný majetek má být financován dlouhodobými zdroji 

(vlastní a cizí). 

• Fixní aktiva typická pro odvětví financovat vlastním kapitálem, ostatní 

dlouhodobá aktiva cizím kapitálem. 

• Část trvale vázaných oběžných aktiv financovat dlouhodobými cizími 

zdroji. 

• K zabezpečení adaptability podniku je nutné zajistit dostatečnou likviditu 

oběžných aktiv. To znamená, že oběžný majetek mínus zásoby musí být 

minimálně tak velký, jako jsou krátkodobé závazky. 
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3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 

3.1. Popis podniku a jeho činnosti 

    Obchodní název družstva zní: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, sídlo má v 

Ostravě-Zábřehu na Výškovické ul. č. 38. Zapisovaný základní kapitál je 20 milionů 

Kč. Majiteli družstva jsou jeho členové. Předmětem podnikání je 21 živností, 

převážně ve stavebnictví. Svou činnost družstvo provádí na provozovnách v Ostravě 

a Bílovci. 

(http://www.bytprum.eu/uvod.htm, 2010) 

3.2. Historie podniku 

    Družstvo bylo založeno 20. září 1920 jako Výrobní družstvo malířů pokojů, písma, 

natěračů a příbuzných odvětví v Moravské Ostravě, společenstvo s ručením 

obmezeným. Od r. 1929 do r. 1950 se jmenovalo Bytprům – družstevní podnik 

bytového průmyslu v Moravské Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným. V r. 

1950 se jeho název změnil na Bytprům – družstevní podnik bytového průmyslu v 

Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným, od r. 1954 do r. 1965 se jmenovalo 

Bytprům, lidové družstvo bytového průmyslu v Ostravě a od 30. 12. 1965 již mělo 

dnešní název Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě. V r. 1969 se družstvo sloučilo s 

družstvem Elektro-instalace, pracovní a výrobní družstvo Ostrava, v r. 1973 s 

družstvem Drumon výrobní družstvo se sídlem Ostrava-Vítkovice a v r. 1979 došlo 

ke sloučení s družstvem Stavba, výrobní družstvo v Ostravě. 

(http://www.bytprum.eu/uvod.htm, 2010) 

3.3. Organiza ční struktura podniku 

    Správa družstva se skládá z útvaru předsedy, ekonomického úseku a výrobního 

úseku. Správa družstva řídí výrobní a nevýrobní střediska. Výrobních středisek je 

pět. Z toho čtyři se nacházejí v Ostravě a zbylé jedno v Bílovci. Nevýrobních 

středisek je šest. Pět z nich se nachází v Ostravě a šesté rekreační středisko leží 

v obci Horní Bečva. 
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    Družstvo si každé čtyři roky volí předsedu družstva a statutární a kontrolní orgány 

družstva. Celkem je jedenáct členů statutárních a kontrolních orgánů družstva. Jsou 

složeny z předsedy družstva, dvou místopředsedů, čtyř členů představenstva a čtyř 

členů kontrolní komise. 

    V současné době je v Bytprům zaměstnáno 79 zaměstnanců, z toho 23 technicko-

hospodářských zaměstnanců. Z těchto zaměstnanců je 9 vedoucích, zbylých 56 je 

zaměstnáno v provoze jako  natěrači, pokrývači, klempíři, řidiči, instalatéři, topenáři 

atd. 

 

4. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 

 

    Finanční analýzu Bytprům,výrobního družstva v Ostravě budu sledovat v letech 

2007-2009. Zaměřím se na porovnání jednotlivých ukazatelů, které jsem již popsal 

v teoretické části a pokud to bude potřeba pokusím se navrhnout různá zlepšení, 

která budou mít příznivý vliv pro další vývoj podniku. 

 

4.1. Horizontální analýza podniku 

     

    Pomocí horizontální analýzy rozvahy a horizontální analýzy zisku a ztrát mezi 

sebou porovnám nejdůležitější finanční položky za poslední tři roky. Zaměřím se na 

největší rozdíly, ke kterým došlo v průběhu těchto tří let. 

 

4.1.1. Horizontální analýza rozvahy 

     

    Data pro porovnání získám z účetního výkazu Rozvahy. Porovnávám mezi sebou 

rok běžný s rokem předchozím. Nejprve vypočítám absolutní výši změn a poté její 

procentní vyjádření k výchozímu roku. Jak vyplývá z tabulky, porovnání jednotlivých 

položek výkazu v čase se provádí po řádcích – horizontálně. 
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Relativní zm ěna Absolutní zm ěna  
2009 2008 2009 2008 

AKTIVA -18,0% 45,6% -10 587 18 446 

DLOUHODOBÝ MAJETEK -10,3% 66,8% -4 441 17 215 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek -10,3% 66,8% -4 441 17 215 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA -42,2% 11,2% -6 619 1 528 

Zásoby 9,2% -39,1% 176 -1 233 

Dlouhodobé pohledávky -12,0% 4,7% -48 18 

Krátkodobé pohledávky -42,8% 30,1% -4 114 2 255 

Finanční majetek -70,4% 18,0% -2 633 572 

OSTATNÍ AKTIVA 199,6% -59,7% 473 -351 

Časové rozlišení 199,6% -59,7% 473 -351 

PASIVA -17,9% 45,4% -10 587 18 410 

VLASTNÍ KAPITÁL -16,8% 62,2% -8 151 18 527 

Základní kapitál 0,1% 0,1% 13 18 

Kapitálové fondy -21,9% -14,4% -2 133 -1 640 

Rez.f. a ost.f.ze zisku 0,0% 72,7% 0 16 324 

VH minulých let 3,4% 0,0% 877 0 

VH běžného účetního období -787,6% 129,7% -6 908 3 825 

CIZÍ ZDROJE -23,5% 0,09% -2 491 9 

Rezervy -33,3% -33,3% -4 -6 

Dlouhodobé závazky -40,0% 0,0% -110 275 

Krátkodobé závazky -23,1% -2,5% -2 377 -260 

OSTATNÍ PASIVA 199,5% -91,9% 55 -126 

Časové rozlišení 199,5% -91,9% 55 -126 

        Tab. 4.1.:Horizontální analýza rozvahy vybraných položek(v tis.Kč) 

     

    Na straně aktiv se mezi roky 2007-2008 rapidně zvýšila položka celkových aktiv. 

Při podrobnější analýze zjistím, že to bylo v důsledku zvýšení dlouhodobého 

hmotného majetku a to o 66,8%. V roce 2008 byly totiž rozhodnutím Krajského 

soudu v Ostravě na družstvo převedeny pozemky v hodnotě 19 373 tis.Kč. Jedná se 

o pozemky v Ostravě-Zábřehu, Petřvaldě, Ostravě-Michalkovicích a Slezské Ostravě. 

Mezi roky 2008-2009 dochází k menšímu poklesu aktiv zhruba o 10% z důvodu 

prodeje části pozemků, prodeje nemovitosti a k vyřazení samostatných věcí 

movitých, především zastaralých a nepotřebných strojů. 

    Dlouhodobým nehmotným a finančním majetkem podnik nedisponuje. 
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    Další významná položka, u které došlo k velkým změnám jsou oběžná aktiva. Mezi 

roky 2007- 2008 došlo k mírnému navýšení oběžných aktiv (o 11,2%), ale mezi roky 

2008-2009 přichází velký úbytek těchto aktiv (o 42,2%). Je to způsobeno velkým 

úbytkem krátkodobých pohledávek a finančního majetku. V roce 2008 podnik 

disponuje nejmenšími zásobami v rozmezí těchto tří let. Je to dáno hlavně tím, že je 

podnik uměl rychle přeměnit ve svůj prospěch na krátkodobé pohledávky a finanční 

majetek. Tyto dvě položky jsou v období těchto tří let naopak největší. 

    Na straně pasiv došlo k velkému nárůstu vlastního kapitálu mezi roky 2007-2008 

(o 62,2%). Při podrobnějším pohledu  vidím, že to bylo způsobeno především růstem 

zákonného rezervního fondu a VH běžného účetního období. V roce 2008 podnik 

vykazoval kladný výsledek hospodaření. Zákonný rezervní fond podniku byl navýšen, 

což bylo dáno převodem pozemků na družstvo. 

    U cizích zdrojů došlo mezi roky 2008-2009 ke snížení o 23,5%. Bylo to 

zapříčiněno díky poklesu dlouhodobých a krátkodobých závazků. U dlouhodobých 

závazků je to z důvodu částečného splacení úvěru, který si družstvo vzalo na 

pořízení užitkového vozidla. 

 

4.1.2. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

     

    Data pro porovnání získám z účetního výkazu zisku a ztrát a porovnám mezi 

sebou roky 2007-2009 stejným způsobem jako u předchozí Rozvahy. 
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Tab. 4.2.:Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát vybraných položek(v tis.Kč) 

 

     Z vertikální analýzy zisku a ztrát vyplývá, že podniku po celé tři roky rostly tržby za 

prodej zboží, zároveň s tím také rostly náklady na prodej zboží. Obchodní marže byla 

kromě roku 2008 také rostoucí, což je pro podnik pozitivní. U položky přidané 

hodnoty vidíme mírný nárůst v roce 2008, který také souvisí s nárůstem výkonů 

v tomto roce a to i přesto, že byl snížen počet zaměstnanců podniku ze 113 na 79. 

To ukazuje na to,že to byl krok správným směrem, neboť všichni zaměstnanci nebyli 

efektivně využíváni. 

    Bohužel v roce 2009 nastal velký pokles výkonů a i když současně s tím poklesla 

výkonová spotřeba ještě výrazněji, nezabránilo to poklesu přidané hodnoty o 16,9%. 

Přidaná hodnota je jednou z nejdůležitějších částí výsledovky, neboť ukazuje kolik 

byl podnik schopen „vydělat“ v tom nejužším slova smyslu (pouze ve vztahu tržby a 

nejúžeji související náklady). Takový špatný výsledek podniku byl zapříčiněný tím, že 

nebyl schopen sehnat dostačující počet zakázek a využít tak svůj potenciál. 

    U položky osobních nákladů je zřejmý pokles mezi roky 2007-2008, který je zcela 

logický, protože byl snížen stav zaměstnanců podniku o 34 pracovníků.  

    Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu v roce 2008 značně narostly 

oproti minulému roku.Hlavně díky převodu pozemků na družstvo a jejich částečným 

prodejem. Podnik si tak mohl zlepšit svoji finanční situaci a zafinancovat tak své 

provozní ztráty. 

Relativní zm ěna Absolutní zm ěna  
2009 2008 2009 2008 

Tržby za prodej zboží 23,4% 9,6% 1 102 413 

Náklady vynaložené na prodané zboží 26,3% 14,6% 891 432 

OBCHODNÍ MARŽE 16,1% -1,4% 211 -19 

Výkony -39,9% 8,0% -26 526 6 062 

Výkonová spotřeba -50,0% 12,1% -22 439 4 831 

PŘIDANÁ HODNOTA -16,9% 0,3% -3 876 68 

Osobní náklady -2,0% -16,4% -447 -4 389 

Odpisy dl.nehm. a hmotného majetku -3,9% -1,3% -96 -33 

Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu -23,0% 2 336,5% -1 119 4 673 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -737,4% 131,9% -6 909 3 878 

Výsledek hospodaření za účetní období -787,7% 129,4% -6 908 3 861 

Výsledek hospodaření před zdaněním -787,7% 129,4% -6 908 3 861 
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    Položka provozního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření před zdaněním 

je téměř totožná. Je to z toho důvodu, že u finančního výsledku hospodaření jsou 

zanedbatelné hodnoty vzhledem k ostatním položkám. Jen v roce 2008 je provozní 

výsledek hospodaření a výsledek hospodaření před zdaněním kladný, ale to jen díky 

tomu, že byl prodán dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 4 353 tis. Jinak by podnik 

jako v ostatních dvou letech vykázal ztrátu. 

 

 

4.2. Vertikální analýza podniku 

     

     Podobně jako u horizontální analýzy, tak pomocí vertikální analýzy rozvahy a 

horizontální analýzy zisku a ztrát mezi sebou porovnám nejdůležitější finanční 

položky za poslední tři roky a zaměřím se na největší rozdíly, ke kterým došlo 

v průběhu těchto tří let. Významnou výhodou vertikální analýzy je její nezávislost na 

meziroční inflaci a z toho vyplývající srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. 

 

4.2.1. Vertikální analýza rozvahy  

         

    Data pro porovnání získám z účetního výkazu Rozvahy. V každém roce jsou 

položky u aktiv vyjádřeny jako procento z celkových aktiv a u pasiv jako procento 

z celkových pasiv. 
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                 Tab. 4.3.:Vertikální analýza rozvahy vybraných položek 

 

    Jak je patrné z vývoje za poslední tři roky, podíl dlouhodobého hmotného majetku 

na celkových aktivech se neustále zvyšoval. Nejpatrnější to je mezi roky 2007-2008 

(téměř 10%). U dlouhodobého hmotného majetku se nejvíce zvyšoval podíl pozemků 

z 1,5% v roce 2007 na 33,5% v roce 2008. Naopak došlo mezi těmito roky k poklesu 

u položky staveb zhruba o 20%. Takže hlavní příčinu zvyšujícího se podílu hmotného 

majetku na celkových aktivech měl  snižující se podíl oběžných aktiv. 

Podíl na bilan ční sum ě  

 2009 2008 2007 

AKTIVA 100% 100% 100% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 79,8% 73,0% 63,7% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 79,8% 73,0% 63,7% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 18,7% 26,6% 34,8% 

Zásoby 4,3% 3,3% 7,8% 

Dlouhodobé pohledávky 0,7% 0,7% 0,9% 

Krátkodobé pohledávky 11,4% 16,3% 18,2% 

Finanční majetek 2,3% 6,4% 7,8% 

OSTATNÍ AKTIVA 1,5% 0,4% 1,5% 

Časové rozlišení 1,5% 0,4% 1,5% 

PASIVA 100% 100% 100% 

VLASTNÍ KAPITÁL 83,1% 82,0% 73,6% 

Základní kapitál 51,0% 41,8% 60,9% 

Kapitálové fondy 15,7% 16,5% 28,1% 

Rez.f. a ost.f. ze zisku 80,3% 65,8% 55,5% 

VH minulých let -51,4% -43,7% -63,6% 

VH běžného účetního období -12,5% 1,5% -7,3% 

CIZÍ ZDROJE 16,8% 18,0% 26,2% 

Rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobé závazky 0,3% 0,5% 0,0% 

Krátkodobé závazky 16,4% 17,5% 26,1% 

OSTATNÍ PASIVA 0,1% 0,0% 0,3% 

Časové rozlišení 0,1% 0,0% 0,3% 
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    Oběžná aktiva klesla za tyto tři roky o 16,1%. Největší rozdíly jsou u zásob, 

krátkodobých pohledávek a finančního majetku. Zásoby klesly z 7,8% v roce 2007 na 

4,3% v roce 2009. Ještě větší pokles byl u položky krátkodobých pohledávek. Mezi 

roky 2007-2009 klesly o 6,8%. U finančního majetku byl rozdíl mezi těmito lety 5,5%. 

Poklesy krátkodobých pohledávek a finančního majetku vypovídají o špatném 

hospodaření firmy. 

    U pasiv je zřejmé, že vlastní kapitál během těchto tří let neustále mírně roste 

z 73,6% na 83,1%.Je to způsobeno hlavně navýšením zákonného rezervního fondu. 

Mezi roky 2007-2009 se zvýšil o 24,8%. Dále pak snížením přibližně o 10% cizích 

zdrojů, hlavně krátkodobých závazků. 

     

4.2.2. Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

            

     Data pro porovnání získám z účetního výkazu zisku a ztrát. U vertikální analýzy 

výkazu zisku a ztrát není zcela jednoznačné, kterou položku použiji jako vztažnou 

veličinu. Smyslem podnik je generovat tržby. Konkrétně u podniku Bytprům jsou 

z tržeb nejdůležitější Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, proto tuto položku 

použiji jako vztažnou veličinu a budu vzhledem k ní porovnávat v uplynulých třech 

letech ostatní položky. 
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         Tab. 4.4.:Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát vybraných položek 

     

    Z tabulky vidím, že mezi roky 2007-2009 klesala výkonová spotřeba skoro o 10% 

a přidaná hodnota naopak o 10% narostla, což je pro podnik pozitivní signál. Během 

těchto tří let však narostly osobní náklady o 11,3%. Bylo to zapřičeněno nárůstem 

mzdových nákladů (z 14 476,-Kč/měsíčně na 17 054,-Kč/měsíčně). V roce 2008 byla 

měsíční hrubá mzda dokonce ještě větší než v roce následujícím (o 210,-Kč), ale i 

přesto položka mzdových nákladů netvořila takové procento z tržeb. Znamená to, že 

zaměstnanci podniku byli dostatečně využiti, a proto byly i větší tržby a následně 

také výsledek hospodaření. Naproti tomu v roce 2009 nebylo dostatečné množství 

zakázek, aby mohli být všichni zaměstnanci náležitě využiti, a proto také výrazným 

způsobem klesly tržby. To samozřejmě negativně ovlivnilo i celkový výsledek 

hospodaření, který byl v tomto roce nejhorší za poslední tři roky.  

 

     

 

 

 

Podíl na bilan ční sum ě 
 

2009 2008 2007 

Tržby za prodej zboží 14,6% 6,9% 7,0% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 10,7% 5,0% 4,8% 

OBCHODNÍ MARŽE 3,8% 1,9% 2,2% 

Výkony 100,1% 98,9% 100,6% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,0% 100,0% 100,0% 

Výkonová spot řeba 56,2% 66,8% 65,5% 

Spotřeba materiálu a energie 30,4% 29,0% 28,6% 

Služby 25,9% 37,7% 36,9% 

PŘIDANÁ HODNOTA 47,7% 34,1% 37,3% 

Osobní náklady 55,1% 33,4% 43,8% 

Mzdové náklady 40,6% 24,4% 32,1% 

Odpisy dl.nehmot. a hmotného majetku 5,9% 3,7% 4,1% 

Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu 9,4% 7,3% 0,3% 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -14,9% 1,4% -4,8% 

Výsledek hospodaření za účetní období -15,1% 1,3% -4,9% 

Výsledek hospodaření před zdaněním -15,1% 1,3% -4,9% 
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4.3. Analýza jednotlivých ukazatel ů 

 

4.3.1. Ukazatele finan ční stability a zadluženosti 

    V tabulce 4.5. jsou zahrnuty vstupní údaje pro výpočet ukazatelů finanční stability 

a zadluženosti získané z rozvahy a výkazu zisku a ztrát v letech 2007-2009. 

 

 2007 2008 2009 

Aktiva 40 446 58 892 48 305 

Stálá aktiva 25 759 42 974 38 533 

Vlastní kapitál 29 763 48 290 40 139 

Cizí kapitál 10 582 10 591 8 100 

Dlouhodobý cizí kapitál  - 275 165 

Krátkodobý cizí kapitál 10 564 10 304 7 927 

EBIT -2 984 877 -6 031 

Úroky - 22 24 

Tab. 4.5.:Vstupní údaje pro ukazatele finanční stability a zadluženosti(v tis.Kč) 

    V tabulce 4.6. jsou vypočítány z předchozích vstupních údajů ukazatele finanční 

stability a zadluženosti. 

 2007 2008 2009 

Podíl vl.kapitálu na aktivech 73,59% 82,00% 83,09% 

Stupeň krytí stálých aktiv 115,54% 113,01% 104,59% 

Celková zadluženost 26,16% 17,98% 16,77% 

Dlouhodobá zadluženost - 0,46% 0,34% 

Běžná zadluženost 26,11% 17,49% 16,41% 

Zadlužení vl.kapitálu 35,55% 21,93% 20,17% 

Úrokové krytí - 39,86 -250,29 

Tab. 4.6.:Vypočítané ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 

    V prvním ukazateli podílu vlastního kapitálu na aktivech vidím, že podnik Bytprům 

se podílí 73,59%-80,83% vlastního kapitálu na celkových aktivech. Ukazatel má 

vzrůstající tendenci, což je pro podnik pozitivní. Z vertikální analýzy jsem zjistil, že 

16,8%-26,2% připadá na cizí kapitál, nicméně se nejedná o tzv.úročený cizí kapitál. 
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Cizí zdroje jsou převážně tvořeny krátkodobými závazky (97%). Podnik je z tohoto 

pohledu dlouhodobě finančně stabilní a ukazuje se jeho velká finanční samostatnost. 

    Ukazatel stupně krytí stálých aktiv dosahuje ve všech třech letech hodnotu větší 

než 100%, což je pro podnik dostačující. V roce 2009 však dochází oproti roku 2008 

k 8,4% poklesu a to díky poklesu vlastního kapitálu z důsledku negativního výsledku 

hospodaření běžného účetního období. Pokud by k tomuto poklesu docházelo i 

v dalších letech, tak by to pro podnik mělo negativní dopad. Podnik by již nebyl 

schopen vlastním kapitálem a dlouhodobým cizím kapitálem krýt svá stálá aktiva. 

    Celková zadluženost podniku není příliš vysoká. V období těchto tří let došlo 

dokonce k poklesu o 9,39%. To je pro věřitele podniku dobrá zpráva. 

    U ukazatele dlouhodobé zadluženosti vidíme, že v roce 2007 podnik neměl žádné 

dlouhodobé závazky. V letech 2008-2009 se dlouhodobá zadluženost pohybuje 

v rozmezí 0,46%-0,34% a to díky pořízení užitkového vozidla v roce 2008 formou 

úvěru. Tyto hodnoty jsou však velmi malé.K celkovým cizím zdrojům tvoří 2,77%-

1,78%. Podnik tudíž není nijak významně dlouhodobě zadlužen. 

    Ukazatel běžné zadluženosti má skoro stejné hodnoty jako ukazatel celkové 

zadluženosti, jelikož se krátkodobý cizí kapitál z většiny podílí na cizím kapitálu. 

    Zadlužení vlastního kapitálu se pohybuje v přijatelných hodnotách. Největší je 

v roce 2007 (35,55%). V dalších letech má klesající tendenci a mezi lety 2007-2009 

je to zhruba o 15%. Z vertikální analýzy vidím, že je to zapříčiněno především 

snížením závazků z obchodních vztahů, které se snížily z 15,4% v roce 2007 na 

8,4% v roce 2009. 

    Ukazatel úrokového krytí je v roce 2007 nulový, jelikož podnik nesplácel žádné 

úroky. V roce 2008 začal podnik čerpat úvěr a tudíž musel začít splácet i úroky. 

Ukazatel mi v tomto roce ukazuje, že celkový efekt reprodukce (hospodářský 

výsledek před zdaněním a odečtení úroků) převyšuje skoro čtyřicetkrát úrokové 

platby. Podnik tudíž se splácením úroků neměl žádný problém. Situace se však 

rapidně zhoršuje v roce 2009, kdy se hospodářský výsledek dostává do záporných 

čísel a to znamená, že podnik si nevydělá ani na splacení úroku. Naštěstí výše úroku 

není až tak vysoká, aby to pro podnik muselo mít tragické následky.       
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4.3.2. Ukazatele rentability 

    V tab. 4.7. jsou zahrnuty vstupní údaje pro výpočet ukazatelů rentability získané 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát v letech 2007-2009. 

     

 2007 2008 2009 

Aktiva 40 446 58 892 48 305 

Vlastní kapitál 29 763 48 290 40 139 

Dlouhodobý cizí kapitál - 275 165 

Tržby 65 408 71 883 45 652 

Náklady 68 392 71 006 51 683 

EBIT -2 984 877 -6 031 

EAT -2 984 877 -6 031 

Tab. 4.7.:Vstupní údaje pro ukazatele rentability(v tis.Kč) 

 

    V tabulce 4.8. jsou vypočítány z předchozích vstupních údajů ukazatele rentability. 

 

 2007 2008 2009 

ROA -7,38% 1,53% -12,44% 

Obrat aktiv 1,62 1,22 0,95 

ROCE -10,02% 1,85% -14,90% 

ROE -10,02% 1,82% -15,03% 

Finan ční páka 1,36 1,22 1,20 

ROS -4,56% 1,22% -13,21% 

Rentabilita náklad ů -4,36% 1,23% -11,66% 

Tab. 4.8.:Vypočítané ukazatele rentability     

 

    Ukazatel ROA (rentabilita aktiv) je díky negativnímu výsledku hospodaření z let 

2007 a 2009 v záporných hodnotách. Vložená aktiva do podniku tudíž nepřinesla 

žádné kladné výsledky. Jedině v roce 2008 podnik hospodařil se ziskem a díky tomu 

je ukazatel ROA v tomto roce kladný. V roce 2008 byly na podnik převedeny 

pozemky ve výpůjčce v hodnotě 19 373 tis. Díky tomu se výrazně navýšila aktiva 

podniku. V tomto roce se také výrazně zvýšily tržby z prodeje dlouhodobého majetku, 

které byly zapříčiněny prodejem pozemků a nemovitostí. Proto v roce 2007 zisk 

podniku nemohl být logicky tak vysoký jako v následujícím roce a tudíž i ukazatel 

ROA byl tímto negativně ovlivněn. V roce 2009 sice prodeje pozemků a nemovitostí 
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proběhly, ale oproti létům 2007 a 2008 se výrazně snížily tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb a současně vzrostly mzdové náklady. Tyto položky dohromady 

negativně ovlivnily celkový zisk podniku, který byl oproti minulému roku výrazně 

nižší, proto se v tomto roce  ukazatel ROA dostává do nejvíce záporných hodnot. 

    Ukazatel obratu aktiv má klesající tendenci, což mělo negativní vliv i na ukazatel 

ROA. Tuto skutečnost však nemůžu hodnotit jako vysloveně negativní, jelikož u 

podniku roste objem celkových aktiv, čímž se sice při nezměněných tržbách snižuje 

hodnota obrátkovosti aktiv, ale vytváří se růstový potenciál do budoucna. 

    ROCE (rentabilita dlouhodobých zdrojů) je ukazatelem poměřujícím celkové 

výnosy investorů s dlouhodobými závazky a vlastním kapitálem podniku. Podnik se 

dostává do kladných čísel jen v roce 2008 díky kladnému výsledku hospodaření za 

tento rok. 

    Ukazatel ROE (rentabilita vlastního kapitálu) má prakticky stejné hodnoty jako u 

předchozího ukazatele ROCE. Jediný rozdíl se zde promítá jen díky dlouhodobému 

cizímu kapitálu, který u ROE chybí ve jmenovateli. Rozdíl v čitateli mezi EAT a EBIT 

se zde neprojeví, neboť podnik nevykazoval za léta 2007-2009 daňovou povinnost, 

tudíž tyto údaje mají totožné hodnoty. 

    Pokud je hodnota ukazatele finanční páky větší než 1 (což je), znamená to, že 

zvyšování cizích zdrojů ve finanční struktuře podniku má pozitivní vliv na rentabilitu 

vlastního kapitálu. Hodnota finanční páky má však klesající tendenci, proto její vývoj 

zpomaluje růst rentability vlastního kapitálu. 

    U ukazatele ROS (rentabilita tržeb) jsou jen v roce 2008 kladné hodnoty 

v ostatních letech se podnik dostává do minusových hodnot.To svědčí o špatné 

kontrole nákladů a také špatné hospodárnosti při vynakládání prostředků a při 

spotřebě kapitálu. Pro lepší výsledky by se měla zlepšit práce managementu podniku 

a celkově jeho řízení. 

    Hodnoty u ukazatele rentability nákladů jsou stejně jako u ukazatele ROS velice 

špatné. Kladné hodnoty podnik dosahuje opět jenom v roce 2008. Hodnoty nákladů 

by měly být nižší než hodnoty tržeb, což se děje bohužel jenom v roce 2008.                                                                                                  
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4.3.3. Ukazatele likvidity 

    V tabulce 4.9. jsou zahrnuty vstupní údaje pro výpočet ukazatelů likvidity získané 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát v letech 2007-2009. 

 

   

        

                 

 

Tab. 4.9.:Vstupní údaje pro ukazatele likvidity(v tis.Kč) 

V tabulce 4.10. jsou vypočítány z předchozích údajů ukazatele likvidity.  

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 4.10.:Vypočítané ukazatele likvidity 
 
 

    U ukazatele celkové likvidity se udává jako přiměřená hodnota rozmezí od 1,5 do 

2,5. Této hodnoty je dosaženo jen v roce 2008. V roce 2009 je dokonce nejnižší za 

poslední tři roky a pokud by měl tento ukazatel i do budoucna klesající tendenci, tak 

by to pro podnik mohlo mít velmi negativní dopady. Ukazatel udává kolikrát jsou 

krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy podniku. To znamená, jestli je podnik 

schopen svým věřitelů splatit v daném okamžiku všechny své krátkodobé dluhy. Aby 

měl ukazatel větší vypovídající hodnotu musím se také zaměřit na strukturu 

oběžných aktiv, neboť jednotlivá oběžná aktiva mají rozdílnou likvidnost. Z vertikální 

analýzy rozvahy se dozvídám, že oběžný majetek z velké časti tvoří (okolo 60%) 

krátkodobé pohledávky, dále 12%-23% zásoby a 12%-24% finanční majetek. To pro 

podnik opět neznamená nic dobrého, neboť nejlikvidnější položkou je finanční 

majetek (hotové peníze a peníze na účtech), který tvoří jen malé procento 

 2007 2008 2009 

Oběžná aktiva 14 089 15 671 9 052 

Pohledávky 7 764 10 007 5 845 

Peněžní prost ředky 3 169 3 741 1 108 

Zásoby 3 156 1 923 2 099 

Vlastní kapitál 29 763 48 290 40 139 

Krátkodobé závazky 10 564 10 304 7 927 

 2007 2008 2009 

Celková likvidita 1,33 1,52 1,14 

Pohotová likvidita 1,03 1,33 0,87 

Okamžitá likvidita 0,30 0,36 0,14 

ČPK 3 142 4 966 772 
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z oběžného majetku. Zásoby jsou u podniku, který se zabývá převážně stavební 

činností také velmi likvidní, neboť nehrozí jejich samovolné znehodnocení v delším 

časovém horizontu. Nemají ovšem v oběžném majetku také příliš velké zastoupení. 

Z toho vyplývá, že pokud by měl podnik zaplatit v danou chvíli všechny své 

krátkodobé závazky, dostal by se do tíživé finanční situace a musel by například 

prodávat svůj dlouhodobý hmotný majetek, což není nejšťastnější. 

   Pro ukazatel pohotové likvidity se udává optimální hodnota v rozmezí od 1 do 

1,5.Tu podnik dosahuje v letech 2007 a 2008, v roce 2009 je pod touto hranicí. 

Ukazatel porovnává oběžná aktiva očištěná o zásoby s krátkodobými závazky. Závisí 

také na tom, jestli je podnik schopen vymáhat své krátkodobé pohledávky ve lhůtě 

splatnosti. Pokud by dlužníci podniku nedodržovali určitou platební morálku a platili 

své závazky vůči němu až po době splatnosti, vystavovali by tím podnik do 

nepříznivé finanční a platební situace. 

    Nejpřesnějším ukazatelem schopnosti uhrazovat právě splatné závazky je likvidita 

okamžitá. Pro zachování likvidity je uváděna hodnota alespoň 0,2. Ta je splněna jen 

v letech 2007 a 2008.V roce 2009 je pod touto hranicí. Tyto výsledky mohou být  

bohužel trochu zkresleny z toho důvodu, že hodnoty pro výpočet jsem čerpal z účetní 

závěrky rozvahy, která se sestavuje vždy až ke konci roku. Ty nemají takovou 

vypovídající schopnost jako hodnoty, které se vykazují u analýzy cash-flow a 

vyjadřují nám jaká část závazků je splatná v daném okamžiku. Podnik si však 

peněžní analýzu cash-flow nevede. 

    U ukazatele ČPK (čistého pracovního kapitálu) by měla jeho hodnota být kladná. 

To znamená, že jeho krátkodobá aktiva jsou vyšší než krátkodobé závazky. Tím 

pádem má podnik má zajištěnou likviditu. To je u podniku Bytprům splněno ve všech 

třech letech.    

 
 
 
4.3.4. Ukazatele aktivity 
    V tabulce 4.11. jsou zahrnuty vstupní údaje pro výpočet ukazatelů aktivity získané 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát v letech 2007-2009. 
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Tab. 4.11.:Vstupní údaje pro ukazatele aktivity(v tis.Kč) 

 

    V tabulce 4.12. jsou z předchozích údajů vypočítány ukazatele aktivity. 

 

 

     

 

     

   

 

 
 

Tab. 4.12.:Vypočítané ukazatele aktivity 
 

 

    Ukazatel obratu aktiv má po celé tři roky klesající tendenci, což není ideální. U 

dobře fungujícího podniku by měl být trend spíše opačný. Během těchto tří let 

vzrostla aktiva podniku díky převodu pozemků na družstvo. Podnik to však nijak 

nedokázal zužitkovat ve svůj prospěch a tržby mu v porovnání roku 2007 a 2009 

značně klesly. Znamená to, že podnik neefektivně využívá svůj majetek. 

    Pro ukazatel doby obratu aktiv je pozitivní co nejnižší hodnota. U podniku Bytprům 

má tento ukazatel naopak stále rostoucí charakter. Je to i logické ve vztahu 

k předchozímu ukazateli, neboť obrat aktiv měl klesající tendenci, proto se zákonitě 

musí zvyšovat počet dní, po který jedna obrátka trvala. Rozdíl mezi roky 2007 a 2009 

je 158 dní. 

    Rychlost obratu zásob udává kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného 

majetku až po prodej hotových výrobků a opětný nákup zásob. Největší rychlost 

obratu byla v roce 2008, což mohlo být zapříčiněno malým množstvím zásob a tím 

pádem i jejím rychlejším a efektivnějším využitím.  

 2007 2008 2009 

Aktiva 40 446 58 892 48 305 

Zásoby 3 156 1 923 2 099 

Pohledávky 7 764 10 007 5 845 

Krátkodobé závazky 10 564 10 304 7 927 

Tržby 65 408 71 883 45 652 

 2007 2008 2009 

Obrat aktiv 1,62 1,22 0,95 

Doba obratu aktiv 222,61 294,94 380,92 

Rychlost obratu zásob  20,72 37,38 21,75 

Doba obratu zásob 17,37 9,63 16,55 

Doba inkasa pohledávek 42,73 50,12 46,09 

Doba splatnosti závazk ů 58,14 51,60 62,51 
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    Ukazatel doby obratu zásob úzce souvisí s předchozím ukazatelem. Čím je větší 

rychlost obratu zásob, tak tím je samozřejmě i kratší doba obratu zásob. Nejlepší 

hodnoty dosahuje ukazatel opět v roce 2008, kdy činila doba obratu zásob pouhých 

10 dnů. Je to doba za níž se zásoby přemění v hotovost nebo pohledávku. Díky tomu 

jsou v tomto roce také největší tržby. V roce 2009 podnik již tak efektivní nebyl a 

jedna obrátka trvala 17 dnů. Pomalejší obrat zásob je pro podnik také nevýhodný 

v tom, že se zásoby musí po delší dobu uskladňovat ve skladech a tím pádem se 

vynakládají větší finanční prostředky na skladování. Je to v podstatě plýtvání 

finančními prostředky, které jsou v zásobách umrtveny. 

    Doba inkasa pohledávek byla nejlepší v roce 2007, následující rok se mírně 

prodloužila a v roce 2009 se zkracuje a dostává se na dobu 46 dnů. Po tuto dobu 

musí podnik průměrně čekat na splacení svých vystavených faktur. Čím je kratší 

doba inkasa pohledávek, tím je to samozřejmě pro podnik lepší. 

    U ukazatele doby splatnosti závazků jsou hodnoty v daných letech o něco vyšší 

než u ukazatele inkasa pohledávek. To znamená, že podnik po nějakou dobu 

peněžní prostředky zadržuje a využívá své krátkodobé závazky k uspokojování 

svých vlastních potřeb, což není na škodu. Současně je však třeba zabezpečit, aby 

v době splatnosti dluhů byl podnik likvidní. Nejdelší doba splatnosti závazků byla 

v roce 2009 a činila 63 dnů.    
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5. ZÁVĚR 

     

    Existence výrobního družstva Bytprům trvá již zhruba 90 let. U tak dlouho 

působícího podniku na trhu by se předpokládala jeho velmi silná a stabilní pozice 

s množstvím stálých zákazníků. Bohužel je to však naopak. Výrobní družstvo 

Bytprům se potácí na trhu velmi nejistě a má problém vůbec se svoji vlastní 

existencí. Z velké části to může být zapříčiněno změnou režimu a přechodem na 

tržní systém hospodářství, kdy se na trhu vyskytla řada podobných firem a tím se i 

zvýšila konkurence, se kterou se podnik Bytprům potýká velmi špatně. 

    Z analýzy posledních třech let vidím, že situace podniku je opravdu žalostná. 

Kladný výsledek hospodaření je dosahován pouze v roce 2008 a to jen díky převodu 

pozemků na družstvo a poté jejich částečný prodej, který výsledek hospodaření 

poslal do kladných hodnot. 

    Podnik by měl v zájmu své další existence projít personálním auditem a zeštíhlet 

tak svoji zbytečně velkou zaměstnaneckou základnu. Družstvo totiž vynakládá 

značnou část peněz na osobní náklady. Při tak malém objemu zakázek není 

produktivita zaměstnanců využita stoprocentně. Pro podnik by bylo výhodné při 

větším počtu zakázek najímat pracovníky s živnostenským oprávněním na provedení 

prací. Dále by se měl podnik zamyslet, zda opravdu potřebuje tolik zaměstnanců v 

administrativě. Z celkového počtu 79 zaměstnanců je 23 z nich technicko-

hospodářských. To je skoro jedna třetina všech zaměstnanců, což se mi zdá být 

příliš. V roce 2008 podnik podobná opatření provedl a přineslo mu to pozitivní 

výsledky. 

    Dalším nešvarem podniku je špatné sladění výroby s realizací samotných 

zakázek. Pokud podnik nebude mít vypracovanou dobrou logistiku při realizaci 

zakázek, nemůže nikdy na trhu uspět, protože pak dochází k velkým časovým 

prodlevám a tím samozřejmě i finančním ztrátám. 

    Pokud v bytovém družstvu Bytprům nedojde k výše popsaným změnám, bude jeho 

budoucnost vážně ohrožena. 
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