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Abstrakt 

 

Předmětem této diplomové práce „Analýza finanční a ekonomické situace vybraného   

podniku“  je hodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí nejvhodnějších a moderních 

postupů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na definování pojmu ekonomická 

analýza a vymezení nástrojů, které budou použity pro posouzení výkonnosti podniku. 

Praktická část obsahuje využití vymezených metod ekonomické analýzy na hodnocení 

ekonomické výkonnosti podniku STARTRONIC  s.r.o. V závěru práce je zhodnocen stav 

podniku a návrh odstranění zjištěných případných nedostatků v hospodaření. 

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, poměrové ukazatele, soustavy poměrových ukazatelů, elementární metody 

finanční analýzy, statistické metody, SWOT analýza 

 

Abstract 

The subject of this diploma thesis “The Analysis of Financial and Economic Situation of 

Property” is an evaluation of the economic efficiency through the use of the most suitable and 

modern methods. The theoretical part of the thesis aims to define the economic analysis and 

to describe methods, which will be used for the efficiency measurement of a company. The 

practical part contains application of economic analysis methods on the economic efficiency 

evaluation of the company STARTRONIC s.r.o. In a conclusion of the thesis is described the 

financial standing of a chosen company and a proposal for a removing of a possible 

inadequacies in company’s management. 

Keywords 

Financial analysis, financial ratios, systems of financial ratios, elementary methods of 

financial analysis, statistic methods, SWOT analysis. 
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1. Úvod 

 

Efektivnost fungování podniku je základním kritériem pro jeho hodnocení. Efektivnost je 

přitom chápána jako dosaţení cíle s nejmenším mnoţstvím zdrojů. Při hodnocení efektivnosti 

podniku je proto nutné vyjádřit přínos jeho existence. Přínos podniku spočívá ve schopnosti 

rozšířené reprodukce finančních zdrojů (kapitálu), tedy schopnosti produkovat zisk. 

Primárním důvodem zakládání podniků, tedy motivem k podnikání, je právě dosaţení zisku.  

 

Hlavním cílem však není jen jeho krátkodobé dosaţení, ale zvýšení bohatství podnikatele 

prostřednictvím maximalizace trţní hodnoty podniku. Aby bylo uvedeného efektu dosaţeno, 

je nutné řízení podniku. Významným nástrojem hodnocení ekonomických výsledků podniku 

je finanční analýza. Je základem kaţdého finančního řízení a je podkladem pro jakékoliv 

finanční rozhodování. Měla by nejen zobrazit uplynulý vývoj a určit zlepšení či zhoršení, ale 

také přispět k volbě nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činností podniku. Je-li oslabeno 

finanční zdraví podniku, dostane se podnik do finanční tísně, která můţe přerůst ve finanční 

krizi a skončit úpadkem. Je potřeba vycházet z toho, ţe kaţdé finanční rozhodnutí by mělo být 

podloţeno finanční analýzou. Před výkladem metod finanční analýzy je nutné předeslat, ţe 

systém finanční analýzy není kodifikovaný, není ţádným způsobem legislativně upraven 

právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy jako například finanční 

účetnictví a daňová problematika, coţ komplikuje provádění finanční analýzy, způsobuje 

nejednotnost terminologie a postupů, nejednoznačnost výkladu, interpretace a srovnávání 

jejích výsledků.  

Cílem mé diplomové práce je zpracovat teoretický výklad finanční analýzy a následně 

finanční analýzu aplikovat na zadaném podniku. V teoretické části, která má tvořit podklad 

pro část praktickou bych se chtěla zabývat metodami a konkrétními finančními ukazateli. 

Praktická část představuje převedení uvedené teorie do praxe. Budu se v ní podrobně zabývat 

horizontální a vertikální analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztráty, zanalyzuji základní 

ukazatele pouţívané ve finanční analýze a připojím analýzu soustav poměrových ukazatelů. 

Jelikoţ firma STARTRONIC s.r.o. nikdy ţádnou finanční analýzu zatím neprováděla, chtěla 

bych z výsledků zhodnotit celkové finanční zdraví podniku.  
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2. Profil společnosti 

Firma STARTRONIC s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která na našem trhu funguje 

od roku 1996. Byla zaloţena 8. října 1996 se sídlem v Ostravě – Porubě, Hlavní třída 

6147/52, PSČ 708 00, jedním společníkem se základním jměním 100 000 Kč. Podle výpisu 

z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě jí bylo přiděleno identifikační 

číslo 253 58 782. Jako předmět podnikání bylo uvedeno koupě zboţí za účelem jeho prodeje, 

zprostředkování prací a sluţeb, zednictví, pokrývačství, topenářství, provádění staveb včetně 

jejich změn. Začínala s 20 zaměstnanci.  

 

Po prvním roce podnikání vykázala firma ztrátu ve výši 10 000 Kč. V roce 1997 byla tato 

ztráta navýšena a to na 918 000 Kč. V roce 1998 se firmě začalo dařit, vstoupila do povědomí 

na trhu a tento rok poprvé dokončila se ziskem a to ve výši 1 744 000 Kč. Rok 2008 

dokončila s největším ziskem ve své existenci a to 12 268 000 Kč.  

 

Současný kádr stabilních pracovníků činí včetně THP cca 200 zaměstnanců všech stavebních 

profesí, který je podle potřeb dále rozšiřován najímáním sezónních pracovníků nebo 

spoluprácí s osvědčenými subdodavateli. 

 

V oboru výstavba pozemních a inţenýrských staveb získala tato společnost certifikát systému 

managementu jakosti, jelikoţ splnila poţadavky na systém managementu jakosti dle ČSN EN 

ISO 9001:2001. Tento certifikát jim vydala v roce 2004 společnost BEST QUALITY, s.r.o. 

pod registračním číslem BQ 158. V roce 2007 pak splnila poţadavky na systém 

enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2004 a získala certifikát pod 

registračním číslem BQ 608 a v tomtéţ roce splnila poţadavky na systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999 a taktéţ získala certifikát pod 

registračním číslem BQ 609. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

3. Teoretické řešení  

 

3.1. Význam finanční analýzy 

 

Pod pojmem finanční analýza si můţeme představit rozbor jakékoliv činnosti, ve které jsou 

dominantní - finanční částky a čas. Finanční analýzu lze definovat jako hodnocení podniku za 

pomocí soustavy vybraných ukazatelů. Je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním 

řízením podniku a tyto důleţité oblasti podniku spojuje dohromady. Účetnictví poskytuje 

finančnímu manaţerovi údaje momentálního typu, které mají podobu převáţně stavových 

absolutních veličin uváděných k určitému datu nebo za určité období. Tyto data sama o sobě 

mají jen velmi omezenou vypovídající schopnost. Pro vyšší vypovídající schopnost 

finančních dat se vyuţívá finanční analýzy.  

Finanční analýza je definována jako formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje 

mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, umoţňuje dospět 

k určitým závěrům celkového hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichţ by bylo 

moţné přijmout různá rozhodnutí. [1] 

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti 

finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví, identifikovat slabiny, 

které by mohly v budoucnosti vést k problémům, a determinovat silné stránky, na kterých by 

firma mohla stavět. [2]   

Původ finanční analýzy je zřejmě stejně starý jako původ peněz, jelikoţ bylo potřeba provádět 

rozvahy o tom, jak s nimi hospodařit. Finanční analýza vznikla pravděpodobně ve Spojených 

státech amerických, ale z počátku byla finanční analýza spíše teoretická práce, jenţ neměla s 

praktickou finanční analýzou nic společného. Praktické analýzy jsou vyuţívány jiţ několik 

desetiletí. Finanční analýza se přirozeně vyvíjela dle doby, ve které měla fungovat. Struktura 

finanční analýzy se začala značně měnit aţ po nástupu počítačů, jelikoţ v tomto smyslu se 

změnily i matematické principy a důvody, které vedly k jejich sestavování. Finanční analýzy 

se vyznačovaly z počátku tím, ţe znázorňovaly absolutní změny v účetních výsledcích. 

Následně se ukázalo, ţe rozvaha a výkaz zisku a ztráty je zdrojem kvalitních informací, které 

vedly ke kvalitnímu zjišťování úvěrové schopnosti podniku. Zde šlo především o zájem o 

likviditu a o schopnost přeţít. Dalo by se říci, ţe jsou Spojené státy americké tzv. kolébkou 

zpracovávání odvětvových přehledů, jenţ jsou vytvářeny na základě rozvah a výkazu zisku a 

ztráty.  
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U nás finanční analýza vznikla před druhou světovou válkou a to po tom co se v literatuře 

začíná objevovat pojem analýza bilanční. Po druhé světové válce se začíná objevovat pojem 

finanční analýza pro rozbor finanční situace podniku, odvětví nebo státu, ale tohoto pojmu se 

u nás začíná hojně uţívat aţ v roce 1989. Je zcela zřejmé, ţe se zde projevovaly vlivy 

americké a britské terminologie. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické 

situace společnosti. Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň 

pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. Výsledky a poznatky slouţí 

především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu strategie, plánování peněţních příjmů a výdajů 

(peněţních toků) v různých časových horizontech. Závěry finanční analýzy slouţí nejen pro 

strategické a taktické investiční a finanční rozhodování, ale i pro informování vlastníků, 

věřitelů a dalších zájemců.  

3.2. Uživatelé finanční analýzy 

Informace o finančním zdraví firmy zajímají především ty subjekty, které jsou 

nějakým způsobem zainteresovány na jejím hospodaření. Mezi takové patří zejména: 

 Manaţeři 

 Investoři 

 Drţitelé úvěrových cenných papírů 

 Potenciální investoři 

 Obchodní partneři 

 Banky a jiní věřitelé 

 Konkurenti 

 Stát a jeho orgány 

 

3.2.1.  Manažeři 

Informace získané z finanční analýzy potřebují pro krátkodobé i dlouhodobé finanční řízení 

podniku. Znalost finanční situace jejich firmy jim umoţňuje rozhodovat se správně při 

získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru 

vhodných způsobů jejího financování, při alokaci volných peněţních prostředků, při 

rozdělování disponibilního zisku. Finanční analýza odhadující slabé a silnější stránky 

finančního hospodaření firmy umoţňuje manaţerům přijmout pro příští období 
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správný podnikatelský záměr, který se mimo jiné rozpracovává do finančního plánu. 

 

3.2.2. Investoři 

Chtějí se ujistit, ţe jejich peníze jsou vhodně uloţeny a ţe podnik je dobře řízen. 

Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, disponibilní zisk a o to, zda podnikatelské záměry 

manaţerů zajišťují trvání a rozvoj podniku. 

 

3.2.3. Držitelé úvěrových cenných papírů 

Zajímají se zejména o likviditu podniku a o finanční stabilitu – o to, zda jim bude jejich  

cenný papír splacen včas a v dohodnuté výši. 

 

3.2.4. Potenciální investoři 

Zvaţují moţnost umístit svoje volné peněţní prostředky do daného podniku a potřebují si 

ověřit, zda je takové rozhodnutí správné. 

 

3.2.5. Obchodní partneři 

Dodavatelé 

Na základě znalostí finanční situace potenciálních zákazníků se vybírají 

své obchodní partnery, u nichţ pak sledují zejména schopnost hradit splatné závazky 

a dlouhodobou stabilitu, z níţ usuzují na zajištěnost svého odbytu. 

Odběratelé 

Obdobně jako dodavatelé si podle výsledků finanční analýzy vybírají své dodavatele. 

Zejména při dlouhodobých kontraktech se potřebují ujistit, ţe dodavatelský podnik bude 

schopen dostát svým závazkům. 

 

3.2.6. Banky a jiní věřitelé 

Ţádají potencionálního dluţníka o co nejvíce informací o jeho finančním stavu, aby 

se na jejich základě správně rozhodli, zda mu půjčí či ne. Ověřují rovněţ, zda podnik můţe 

nabídnout odpovídající záruky za půjčky a zda bude schopen hradit splátky za stanovených 

podmínek. Peněţní ústavy váţí často své úvěrové podmínky na vybrané finanční ukazatele. 

 

3.2.7. Konkurenti 

Zajímají se o finanční informace srovnatelné s jejich vlastními hospodářskými 
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výsledky, zejména o ukazatele rentability, o ziskovou marţi, velikost ročních trţeb, 

solventnost, o výši a hodnotu zásob a o jejich obrátky. 

 

3.2.8. Stát a jeho orgány 

Potřebují finanční informace na příklad pro statistiku, pro kontrolu plnění daňových 

povinností, pro monitorování vládní politiky. 

 

3.3.  Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Výběr vhodných dat je prvním, velmi významným krokem finanční analýzy. Teprve z těchto 

dat jsou potom získávány určité informace. Odborná literatura důsledně odlišuje pojem data a 

informace. Například p. Kovanicová zdůrazňuje, ţe informace obsaţená v datech bývá 

zpravidla překryta rušivými, neurčitými vlivy, které mohou získání a vyuţití této informace 

ztíţit či úplně znemoţnit. Bez ohledu na tyto nedostatky jsou data základním vstupem 

finanční analýzy. [3]  

3.3.1. Klasifikace informačních zdrojů 

Jak jiţ bylo uvedeno v předcházející podkapitole, pro finanční analýzu je potřeba velké 

mnoţství dat z různých informačních zdrojů.  Tyto informační zdroje lze třídit podle různých 

hledisek: [4]
 

A. podle původu 

1. interní informace – týkají se podniku, v podniku mají původ a jsou zde také 

evidovány. Interní informace se dále dělí na oficiální (oficiálně vykazované podle 

zákona) a ostatní.  

 oficiální data o podniku jsou čerpána z účetních výkazů finančního 

účetnictví, z vnitropodnikového účetnictví a z výročních zpráv 

 ostatní data o podniku jsou čerpána z podnikové statistiky, z podkladů 

úseku práce a mezd, z vnitřních směrnic podniku, ze zpráv a předpovědí 

vedoucích pracovníků podniku apod.  

2. externí informace -  pocházejí z vnějšího prostředí podniku a týkají se nejen tohoto 

okolí podniku, ale i podniku samotného. I tyto informace lze třídit: 

 oficiální (např. informace ze státní statistiky), 
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 ostatní (např. burzovní informace z odborného tisku, analytické zprávy 

různých institucí). 

B. podle typu 

1. finanční informace – jsou vyjádřeny v peněţních jednotkách a pocházejí 

z účetnictví (informace o aktivech a pasivech celkem, o struktuře aktiv a pasiv, o 

struktuře vlastních a cizích zdrojů, o nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření 

apod.), 

2. nefinanční informace – jsou evidovány mimo systém účetnictví. Mohou být 

vyjádřeny v nepeněţních jednotkách (např. počty zaměstnanců, objemové mnoţství 

výrobků a zásob apod.) nebo pouze verbálně (např. postavení na trhu, konkurence, 

kvalita managementu apod.). 

 

C. podle praktického hlediska (odkud můţeme vstupní data pro finanční analýzu získat). 

Základní zdroje vstupních informací pro finanční analýzu se dělí:  

1. účetní zdroje: 

 výkazy finančního účetnictví, 

 výkazy sestavované pro daňové účely, 

 výkazy sestavované pro vnitropodnikové potřeby, 

 výroční zprávy, 

 auditorské zprávy; 

2. ostatní zdroje dat o podniku a jeho okolí: 

 podniková statistika, 

 podklady úseku práce a mezd, 

 vnitřní směrnice podniku, 

 zprávy a výhledy budoucího vývoje podniku zpracované managementem, 

 státní statistika, 

 z finančních trhů, 

 bankovní informace,  

 informace poradenských, ratingových nebo auditorských společností, 

 nezávislá hodnocení a prognózy různých státních i nestátních institucí, 

komentáře odborného tisku (zejména o vývoji makroekonomických indikátorů, 

jako je hrubý domácí produkt, inflace, úroková míra apod.). 
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3.3.2. Srovnatelnost dat  

 

Aby finanční analýza měla vypovídací schopnost, tak je nezbytné zajistit srovnatelnost dat - 

jednak srovnatelnost dat téhoţ podniku v čase (časová srovnatelnost), jednak srovnatelnost 

dat mezi podniky (srovnatelnost podniků). [3] 

 

Časová srovnatelnost je umoţněna respektováním jedné ze základních zásad účetnictví o 

stálosti metod, podle které podnik nesmí v průběhu roku měnit postupy účtování, způsoby 

oceňování, způsoby odpisování aj. Na přelomu roku můţe podnik takové změny uskutečnit 

jen v případě, ţe se jimi dosáhne věrnějšího a pravdivějšího zobrazení skutečnosti. 

Srovnávání v čase vede k tzv. analýze časových řad, která má velký význam pro identifikaci  

trendů v hospodaření určitého podniku. 

 

Srovnatelnost podniků je dána především oborem podnikání a pak i dalšími faktory 

geografickými, politickými, historickými, legislativními aj. Srovnávání podniků vede k tzv. 

průřezové analýze, která je důleţitá pro porovnání konkurujících si subjektů.  

 

3. 4.  Metody finanční analýzy 

 

3.4.1.  Základní typy  

 

Fundamentální analýza je zaloţena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků a na jejich 

subjektivních odhadech. Zpracovává především kvalitativní informace, a pokud vyuţívá 

kvantitativní informace, odvozuje většinou své závěry bez pouţití algoritmizovaných postupů. 

(např. SWOT analýza) [3] 

SWOT analýza je jednoduchá metoda fundamentální analýzy zaloţená na verbálním 

hodnocení. Řadí se mezi komparativně analytické metody finanční analýzy. Podstatou je 

identifikovat relevantní vlivy vnitřního i vnějšího prostředí podniku. Rozlišují se tak klíčové 

silné a slabé stránky společnosti a příležitosti a hrozby pramenící z okolí podniku. SWOT 

analýza vychází z předpokladu, ţe podnik dosáhne úspěchu maximalizací svých předností a 

příleţitostí za současné minimalizace svých nedostatků a vnějších hrozeb. Provedení SWOT 

analýzy, tedy syntéza informací z interní a externí analýzy, je východiskem pro zpracování 

podnikové strategie.  
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Technická analýza pouţívá matematické, matematicko-statistické a další algoritmizované 

metody ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) 

ekonomickým posouzením výsledků.  

Metody technické finanční analýzy se dají obecně rozdělit na metody, které vyuţívají 

elementární matematiku a na metody, které jsou zaloţeny na sloţitějších matematických 

postupech.  

Elementární metody 

Mezi elementární metody finanční analýzy patří [5]: 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

o Analýza trendů (horizontální analýza) 

o Procentní analýza komponentů (vertikální analýza) 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

o Čistý pracovní kapitál 

o Čisté pohotové prostředky 

o Čisté peněţně - pohledávkové finanční fondy 

 Analýza poměrových ukazatelů 

o rentability 

o aktivity 

o finanční závislosti 

o likvidity 

o trţní hodnoty 

o ukazatelů na bázi cash flow 

 Analýza soustav ukazatelů 

o pyramidové rozklady – Du Pont analýza 
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Obrázek 1. Metody finanční analýzy 

 

3.4.2. Analýza absolutních ukazatelů 

Tato metoda spočívá v pouţívání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. Údaje 

obsaţené v účetních výkazech jsou povaţovány za tzv. absolutní ukazatele. Absolutní 

ukazatele vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Jsou velmi citlivé na velikost 

podniku, coţ znemoţňuje nebo komplikuje jejich pouţití při porovnávání výsledků různých 

podniků, můţeme je však dobře srovnávat v rámci jednoho podniku. Vedle sledování změn 

absolutní hodnoty ukazatelů v čase se obvykle zjišťují také jejich relativní (procentní) změny 
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(tzv. technika procentního rozboru). Konkrétní uplatnění absolutních ukazatelů pak nalézáme 

v analýze vývojových trendů a v procentní analýze komponentů. [5] 

3.4.2.1. Analýza vývojových trendů – horizontální analýza 

Zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase, vyjadřuje změnu v určité poloţce v procentech 

nebo indexem (řetězovým nebo bazickým). Porovnání jednotlivých poloţek výkazů v čase se 

provádí po řádcích, horizontálně, proto tedy hovoříme o horizontální analýze absolutních 

ukazatelů. Horizontální analýza si klade za cíl změřit pohyby jednotlivých veličin a to 

absolutně a relativně a změřit jejich intenzitu. Aby bylo moţné identifikovat určité vývojové 

trendy v hodnotě ukazatelů, doporučuje se pouţít účetní výkazy alespoň za pět let. [1] 

Jiţ v tomto stádiu analýzy se dají postřehnout momenty, kdy vývoj dvou korespondujících 

poloţek se dostává do kolize se známými finančními pravidly – např. ţe index vývoje dluhů 

není v náleţitém souladu s indexem výsledku hospodaření. 

Hledáme odpověď na dvě základní otázky: 

 O kolik jednotek se změnila příslušná poloţka v čase? – (absolutní změna) 

 O kolik % se změnila příslušná poloţka v čase? – (procentní změna) 

Technika rozboru je jednoduchá: 

1. vypočte se rozdíl hodnot z obou po sobě jdoucích let (absolutní výše změny) 

absolutní změna = hodnota t – hodnota t – 1 

2. vyjádří se procentem k hodnotě výchozího roku 

                               absolutní změny 

procentní změna = ----------------------------  * 100 (%) 

          hodnota t-1 

Kromě procentní změny lze změnu vyjádřit indexem a to řetězovým nebo bazickým. Bazické 

indexy porovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou téhoţ 

ukazatele ve zvoleném stále stejném období (výchozí báze), které je vzato za základ pro 
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srovnání. Řetězové indexy srovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s 

hodnotou téhoţ ukazatele v předcházejícím období. 

V rámci horizontální analýzy rozvahy se stanoví indexy meziročních změn agregovaných 

poloţek. Rozdílná tempa vývoje jednotlivých sloţek majetku a kapitálu si ţádají vysvětlení, 

protoţe mohou mít vliv na vývoj finanční situace. 

V rámci horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty se stanoví indexy meziročních změn 

hlavních poloţek výnosů a nákladů. Rozdílná tempa vývoje výnosů a nákladových druhů si 

ţádají vysvětlení, protoţe mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na výkonnost. 

3.4.2.2.  Procentní analýza komponentů - vertikální analýza 

 

Při vertikální analýze se jednotlivé poloţky finančních výkazů vztahují k nějaké veličině.  

V případě rozvahy je touto veličinou bilanční suma. Jednotlivé poloţky rozvahy pak při tomto 

poměru odráţejí  z kolika procent se podílejí na celkové bilanční sumě, jinými slovy 

vertikální procentní ukazatele vyjadřují strukturu aktiv resp. strukturu pasiv. Pokud hledaný 

vztah označíme Pi, potom se výpočet provede podle následujícího vztahu: [6]  




i

i

i
B

B
P , kde 

Pi  je hledaný vztah, 

Bi  je velikost poloţky bilance,  

Bi  je suma hodnot poloţek v rámci určitého celku. 

Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. strukturu 

aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je sloţení hospodářských 

prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů (kapitálu) jsou 

pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udrţovat rovnováţný stav majetku a kapitálu závisí 

ekonomická stabilita firmy. [5] 

3.4.3. Analýza rozdílových ukazatelů 

Kromě horizontálního a vertikálního rozboru za absolutní ukazatele lze povaţovat i tzv. 

rozdílové ukazatele, které získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Někdy se označují 

jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. 
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Kdl

ČPK

CKkr

CKdl

VK
SA

OA

Pojem „fond“ se ve finanční analýze pouţívá v jiném smyslu, neţ jak jej vymezuje účetnictví, 

tj. jako zdroj krytí aktiv (např. kapitálové fondy, rezervní fond aj.), ve finanční analýze se 

fond chápe jako: [3] 

1. agregace určitých stavových poloţek vyjadřujících aktiva nebo pasiva, 

2. rozdíl mezi určitými poloţkami aktiv na jedné straně a určitými poloţkami pasiv na 

straně druhé, takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond (fondy finančních 

prostředků zde nejsou účetním termínem, ale pojmem finančního řízení) 

Mezi nejčastěji pouţívané fondy ve finanční analýze patří: 

 čistý pracovní kapitál 

 čisté pohotové prostředky 

 čisté peněţně pohledávkové finanční fondy 

3.4.3.1. Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Také označovaný jako provozní nebo provozovací kapitál je nejčastěji uţívaným rozdílovým 

ukazatelem vypočtený jako rozdíl mezi oběţnými aktivy (bez dlouhodobých pohledávek) a 

krátkodobými závazky, resp. dluhy, neboť k samotným krátkodobým závazkům musíme 

přidat i běţné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. 

Existují dva různé pohledy na čistý pracovní kapitál: [3] 

 pohled manaţera podniku, 

 pohled vlastníka podniku. 

 Čistý pracovní kapitál z pohledu manažera podniku 

 

CKdl cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr cizí kapitál krátkodobý 

ČPK čistý pracovní kapitál 

Kdl dlouhodobý kapitál 

OA oběţná aktiva 

SA stálá aktiva 

                                                                     VK      vlastní kapitál 

Obrázek 2. Pohled manaţera podniku 
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Obrázek 2. znázorňuje, jak čistý pracovní kapitál chápe vrcholové vedení (management) 

podniku. Pro manaţery je čistý pracovní kapitál částí oběţného majetku, financovanou 

dlouhodobým kapitálem, jinak řečeno, je částí dlouhodobého kapitálu vázáného v oběţném 

majetku. Je tedy relativně volným kapitálem, který manaţeři vyuţívají k zajištění hladkého 

průběhu hospodářské činnosti. Schopnost hospodařit s čistým pracovním kapitálem je 

důleţitým faktorem pro hodnocení manaţerské úspěšnosti. Manaţeři tedy chápou čistý 

pracovní kapitál jako fond finančních prostředků, který by měli co nejlépe vyuţívat. [3] 

Manaţerský pohled na čistý pracovní kapitál lze vyjádřit následujícím vztahem: 

 

ČPK = OA – CKkr, kde 

ČPK je čistý pracovní kapitál, 

OA jsou oběţná aktiva, 

CKkr je cizí krátkodobý kapitál. 

 

Čistý pracovní kapitál z pohledu vlastníka podniku 

 

CKdl cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr cizí kapitál krátkodobý 

ČPK čistý pracovní kapitál 

Kdl dlouhodobý kapitál 

OA oběţná aktiva 

SA stálá aktiva 

VK vlastní kapitál 

 

Obrázek 3. Pohled vlastníka podniku 

 

Obrázek 3. zobrazuje přístup vlastníka podniku k čistému pracovnímu kapitálu, který je 

poněkud odlišný od přístupu manaţerského. Vlastník podniku rozhoduje o dlouhodobém 

financování (vlastním i cizím), o jeho zvyšování či sniţování. Vyjadřuje se k pořizování 

stálých aktiv i k jejich změnám. Zásada opatrného financování vyţaduje, aby dlouhodobý 

kapitál přesahoval stálá aktiva. Přebytek dlouhodobého kapitálu (po pokrytí stálých aktiv) je 

pak k dispozici pro financování běţné činnosti. Pro vlastníka je tedy čistý pracovní kapitál 

v podstatě běţně pracujícím dlouhodobým kapitálem. [5] 

 

Kdl

ČPK

OA

VK

CKkr

CKdl

SA
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Pohled vlastníka na čistý pracovní kapitál lze vyjádřit tímto vztahem: 

ČPK = VK + CKdl – SA, kde  

 

ČPK je čistý pracovní kapitál, 

VK je vlastní kapitál,  

CKdl je cizí dlouhodobý kapitál, 

SA jsou stálá aktiva. 

 

3.4.3.2. Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Tento ukazatel je určitou modifikací čistého pracovního kapitálu a odstraňuje jeho 

nejzávaţnější nedostatky. Je vypočítáván jako rozdíl mezi pohotovými peněţními prostředky 

a okamţitě splatnými závazky, přičemţ pohotovými peněţními prostředky se rozumí peníze v 

hotovosti a na běţných účtech, někdy se zahrnují i jejich ekvivalenty jako směnky, šeky, 

krátkodobé termínové vklady, krátkodobé cenné papíry, neboť v podmínkách fungujícího 

kapitálového trhu jsou rychle přeměnitelné na peníze. Výhodou ukazatele tohoto typu je jeho 

nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. Můţe však být nevědomky či 

záměrně ovlivněn časovým posunem plateb ve vztahu k okamţiku zjišťování likvidity 

zadrţením nebo naopak dřívějším uskutečněním plateb. Publikované účetní závěrky 

neposkytují pro externí analytiky vstupní údaje pro výpočet tohoto ukazatele. 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

3.4.3.3. Čistý peněžně – pohledávkový fond (ČPPF)  

Představuje určitý kompromis, střední cestu mezi oběma výše uvedenými ukazateli, je 

konstruovaný tak, ţe vedle pohotových prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběţných 

aktiv ještě krátkodobé pohledávky (bez nevymahatelných). Proto se nazývá peněţně 

pohledávkový finanční fond. 

ČPPF = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva 
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3.4.4. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky finanční 

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

Poměrové finanční ukazatele se běţně vypočítávají vydělením jedné poloţky (skupiny 

poloţek) jinou poloţkou (skupinou poloţek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiţ existují co do 

obsahu určité souvislosti. Existuje mnoho smysluplných závislostí, které lze vyjádřit 

poměrem dvou poloţek účetních výkazů. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně 

tomu, co chceme změřit. Zaměření rozboru musí být relevantní zkoumanému problému či 

prováděnému rozhodnutí. [3] 

Poměrových finančních ukazatelů se postupem času vyvinulo značné mnoţství. V některých 

případech je navrţeno i několik různých ukazatelů pro hodnocení stejné charakteristiky 

finanční situace. V této souvislosti je třeba zdůraznit, ţe prosté nahromadění velkého 

mnoţství různých ukazatelů, které jsou schopny vyprodukovat některé nabízené počítačové 

programy, nelze ještě povaţovat za kvalitně provedenou finanční analýzu. Neplatí „čím více 

poměrových ukazatelů, tím lépe“. 

Hlavní důraz z hlediska finančního manaţera i ostatních uţivatelů je kladen na vypovídací 

schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti, způsob jejich interpretace a 

jaký význam je jim přisuzován pro posouzení ekonomické situace podniku. [7] Je tedy třeba 

rozumně vybírat poměrové ukazatele testující nejzávaţnější souvislosti. Mohou analytiky 

upozornit na problém, který vyţaduje další pátrání po jevech, jeţ se za problémem skrývají. 

V teorii i praxi se setkáváme s celou řadou poměrových ukazatelů, z nichţ některé se 

navzájem liší pouze drobnými detaily. Praktickým pouţíváním se však vytvořila určitá 

skupina všeobecně akceptovaných ukazatelů, které umoţňují popsat hospodářskou a finanční 

situaci podniku. Poměrové ukazatele se sdruţují do skupin, přičemţ kaţdá skupina potom 

souvisí s určitým aspektem finanční situace podniku. [1] Nejčastěji se v odborné literatuře 

setkáváme s těmito skupinami poměrových ukazatelů:  

 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluţenosti, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele kapitálového trhu, 
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 ukazatele provozní činnosti, 

 ukazatele na bázi cash flow. 

 

3.4.4.1. Ukazatele rentability 

 

Ukazatelé rentability obecně poměřují dosaţený zisk s výší zdrojů podniku, který bylo 

v podniku vyuţito k jeho dosaţení. Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje. Obecně lze ukazatele rentability vnímat jako jeden z nejkomplexnějších způsobů 

hodnocení hospodaření podniku.  

 

Mezi nejčastější modifikace ukazatelů rentability patří: 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

 Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv – ROA 

 Ukazatel rentability vloţeného kapitálu - ROI 

 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů – ROCE 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu vloţeného do podniku jeho vlastníky. 

Dle toho ukazatele mohou investoři zjistit, zda-li je jejich kapitál dostatečně reprodukován 

z ohledem na riziko jejich investice. Hodnota ukazatele by měla být vyšší neţ úrok, který by 

investorovi plynul z alternativní investice (např. vloţením prostředků na termínovaný vklad 

apod.) 

Moţnosti výpočtu ukazatele: 

 

           před zdaněním:                           po zdanění: 

 

                                        EBT               EAT 

             ROE = ---------------------              ROE = --------------------                       

                            vlastní kapitál                vlastní kapitál 

 

                      EBT = zisk před zdaněním                       EAT = zisk po zdanění 
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Ukazatel rentability celkových vložených aktiv – ROA 

Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy podniku – 

bez ohledu na zdroj financování.  Ukazatel vyjadřuje celkovou výdělečnou schopnost 

podniku, jinými slovy jaký potenciál je v daném podniku skryt. Ukazatel představuje celkový 

výdělek podniku, který není ještě ovlivněn jeho finanční strukturou. [8] 

 

Moţnosti výpočtu ukazatele: 

 

     nezdaněná výkonnost:                                          zdaněná výkonnost: 

                              EBIT                       EAT + úrok * (1-r) 

           ROA = ---------------------         ROA = ----------------------        

                              aktiva                              aktiva 

 

               EBIT = zisk před zdaněním a úroky                   EAT = zisk po zdanění 

                                                                                 r = sazba daně 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů – ROCE 

Ukazatel ROCE  má podobnou vypovídající schopnost jako ROA s tím rozdílem, ţe se 

zaměřuje pouze na dlouhodobý kapitál a vylučuje krátkodobé cizí zdroje a ostatní pasiva. 

ROCE  tedy vypovídá o výnosovém potenciálu dlouhodobých zdrojů.  

Výpočet ukazatele: 

              EBIT 

ROCE = ------------------------------------------- 

              vlastní kapitál + dlouh. závazky 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI 

Ukazatel rentability vloţeného kapitálu vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál 

vloţený do podniku nezávisle na zdroji jeho financování. 

Výpočet ukazatele:   

                                                                   EBIT 

                                      ROI = ------------------------------ 

                        celkový kapitál 
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3.4.4.2. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity poměřují stavové ukazatele (poloţky aktiv) s tokovými ukazateli (výnosy 

nebo náklady) a měří schopnost podniku efektivně vyuţívat svých aktiv. 

Má li jich podnik více, neţ je účelné, vznikají mu zbytečné náklady tím i nízký zisk. Má-li 

jich nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příleţitostí 

a přichází o výnosy, které by mohl získat. [5] 

Optimální poměr se přitom odvíjí od specifických podmínek podniku, zejména od odvětví, ve 

kterém působí. Aktivita je měřena v podobě vázanosti, obratu a doby obratu.  

3.4.4.3. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti měří finanční strukturu podniku, neboli vztah mezi vlastními a cizími 

zdroji financování, a podíl cizích zdrojů na celkových zdrojích, tedy zadluţenost, či finanční 

závislost podniku. Cizí zdroje bývají zpravidla levnější neţ vlastní kapitál a proto je určitá 

výše zadluţenosti podniku ţádoucí. Vysoká zadluţenost však můţe přinášet zátěţ v podobě 

platby vysokých úroků a můţe vést k nepříznivé finanční situaci.  

Zadluţenost sama o sobě ale není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve zdravém, 

finančně stabilním podniku můţe její růst přispívat k celkové rentabilitě a tím i k trţní 

hodnotě podniku. Neexistuje ani přímá souvislost mezi zadluţeností a insolventností: vyšší 

zadluţenost nemusí vţdy přivádět podnik do platebních potíţí. A také naopak: do platebních 

potíţí se mohou dostávat i podniky s poměrně nízkým stupněm zadluţenosti, nemají-li 

dostatek likvidních prostředků. [3]                                                                                                             

                                                cizí zdroje                                              krátkodobý cizí kapitál 

míra celkové zadluţenosti = ----------------         běţná zadluţenost = ----------------------------- 

                                                  aktiva                                                                aktiva 

                                              

3.4.4.4. Ukazatele likvidity  

Analýza ukazatelů likvidity se provádí za účelem charakteristiky schopnosti podniku hradit  

své  splatné závazky. Tato schopnost je jednou ze základních podmínek jeho existence.   
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Je nutné si uvědomit rozdíl mezi likviditou a solventností. Solventnost je obecná schopnost 

podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. Likvidita je momentální schopnost 

podniku uhradit splatné závazky. Je měřítkem okamţité nebo krátkodobé solventnosti. [4] 

 

Ukazatele likvidity dávají do poměru to, čím je moţno platit, k tomu, co je nutno zaplatit a 

mají tedy obecný tvar: 

platitnutnoco

platitmožnočím
 

Podle toho, jak likvidní aktiva dosazujeme do čitatele, vznikají různé varianty ukazatelů 

likvidity: 

Celková likvidita 

Celková likvidita (Current Ratio), téţ označovaná jako 3. stupeň likvidity poměřuje oběţná 

aktiva s krátkodobými dluhy a udává, kolikrát by podnik uspokojil své krátkodobé závazky 

(věřitele). Pozornost je však potřeba věnovat i vhodné struktuře a ocenění oběţných aktiv. 

Z hodnoty aktiv by se měly odečíst neprodejné zásoby a nedobytné pohledávky. 

                                            likvidní prostředky + krátkodobé pohledávky + zásoby 

Celková likvidita = ------------------------------------------------------------------ 

                                  krátkodobé závazky 

Optimální hodnota ukazatelů této likvidity je povaţována hodnota 2.  

Běžná likvidita 

Běţná likvidita (Quick Ratio, Acid Test) neboli 2. stupeň likvidity se oproti běţné likviditě 

odlišuje v čitateli zahrnutím oběţných aktiv bez hodnoty zásob. Snaţí se tak odstranit 

problém s komplikovaným, případně časově náročným prodejem zásob. Pohledávky by se 

opět měly sníţit o hodnotu pohledávek pochybných a těţko vymahatelných. 

       likvidní prostředky + krátkodobé pohledávky  

Běţná likvidita = -----------------------------------------------------                                            

                                                                  krátkodobé závazky 
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Pro tento ukazatel se uvádí obecná minimální hranice na úrovni 1,0 – 1,5. Protoţe by měla být 

zachována rovnováha mezi krátkodobými pohledávkami a krátkodobými závazky.  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita (Cash Ratio), téţ likvidita prvního stupně, měří schopnost podniku hradit 

své právě splatné závazky. V čitateli jsou obsaţeny hotovostní a bezhotovostní peněţní 

prostředky a jejich ekvivalenty, jako volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry šeky a 

podobné. Ve jmenovateli jsou v praxi často pouţívány krátkodobé závazky, pokud je však 

k dispozici hodnota okamţitě splatných závazků, je vhodnější pouţít tuto hodnotu. 

                            likvidní prostředky  

Pohotová likvidita = ----------------------------------------- 

                                                 krátkodobé závazky 

Pro zajištění likvidity by hodnota měla být kolem 0,2.  

Kromě pouţití těchto ukazatelů je moţné vyjádřit likviditu podniku i pomocí podílu trţeb a 

čistého pracovního kapitálu. Tento vztah je označován jako obrat pracovního kapitálu a 

odstraňuje problém statického pohledu na likviditu u předchozích tří ukazatelů.   

3.4.4.5. Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatele trţní hodnoty, případně nazývané také jako ukazatele kapitálového trhu, vyuţívají 

zejména stávající i potencionální investoři společnosti pro hodnocení návratnosti svých 

investic. Návratnost pro investory můţe být ve formě dividend nebo růstu ceny akcií. 

Ukazatele trţní ceny reflektují rentabilitu, aktivitu, stabilitu, likviditu a zadluţenost podniku a 

na základě těchto výsledků podávají informaci o současném stavu i o předpokládaném 

budoucím vývoji. 

Do této skupiny ukazatelů se řadí účetní hodnota akcie, čistý zisk na akcii, dividenda na akcii, 

výplatní výměr, aktivační poměr, udrţitelná míra růstu, dividendový a ziskový výnos, poměr 

trţní ceny akcie k zisku na akcii a k její účetní hodnotě a dividendové krytí. 

3.4.4.6. Ukazatele provozní činnosti 

Ukazatele provozní činnosti jsou určeny pro řízení vnitřních procesů společnosti. Vyuţívá je 

tak zejména management společnosti a to pro řízení nákladů s cílem jejich minimalizace. 
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Mezi tyto ukazatele se řadí rozsáhlá skupina různorodých indikátorů např.: produktivita 

dlouhodobého hmotného majetku, stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku, 

nákladovost výnosů a personální intenzita. 

3.4.5. Analýza soustav ukazatelů 

V předchozích kapitolách jsme se setkali s celou řadou ukazatelů, které nám slouţí k analýze 

finanční situace podniku. Kaţdý z těchto ukazatelů však posuzoval pouze určitou oblast 

činnosti podniku. Ke komplexnímu posouzení finanční situace podniku se proto konstruují 

soustavy ukazatelů. 

 

V praxi se většinou setkáme s těmito soustavami ukazatelů: [5] 

 pyramidové soustavy, 

 bonitní (diagnostické) modely, 

 bankrotní (predikční) modely. 

 

3.4.5.1. Pyramidové soustavy 

Jednotlivé poměrové ukazatele měří pouze určitou stránku činnosti podniku. Činnost podniku 

je však velmi sloţitý proces, který je nutno posuzovat ve vzájemných souvislostech, a proto je 

vhodné i mezi jednotlivými ukazateli hledat vzájemné vazby a souvislosti. Z tohoto důvodu se 

konstruují pyramidové soustavy - pyramidové rozklady.    

 

Pyramidové rozklady se tvoří tak, ţe na vrchol pyramidy se umisťuje ukazatel, který vystihuje 

určitou stránku podnikatelské činnosti (např. rentabilitu). Vrcholový ukazatel se potom 

pomocí multiplikativních (násobení nebo dělení) nebo aditivních (sčítání nebo odčítání) 

metod dále rozkládá na dva nebo více dílčích ukazatelů, z nichţ některé se ještě dále 

rozkládají. [3] 

 

Pyramidové rozklady tedy umoţňují analýzu vlivů na výši ukazatele na vrcholku pyramidy – 

díky takovému rozkladu podnik ví, jaké jsou příčiny výše cílového ukazatele – kde si vede 

dobře a na jaký ukazatel, resp. oblast aktivit podniku, o kterých ukazatel vypovídá, je potřeba 

zaměřit snahy o zlepšení.  
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Rozklad rentability vlastního kapitálu – pyramidový rozklad Du Pont  

 

Rozklad Du Pont patří mezi nejznámější a nejpouţívanější pyramidové rozklady. Byl vyvinut 

a poprvé pouţit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nemours. Někdy se označuje 

jako pyramidový rozklad rentability (nerozkládá jen rentabilitu vlastního kapitálu – pro její 

rozklad totiţ pouţívá ukazatel rentability celkového kapitálu, který je také dále rozkládán). 

Graficky můţeme tento rozklad znázornit pomocí následujícího diagramu. [4] 

 

 

 

Obrázek 4. Rozklad Du Pont 
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3.4.5.2. Bonitní a bankrotní modely  

Bonitní modely jsou diagnostickými modely, které se snaţí pomocí jednoho syntetického 

ukazatele vyjádřit finanční situaci podniku.  Tyto modely jsou zaloţeny převáţně na 

teoretických poznatcích. [5] 

Bankrotní modely přinášejí informaci o tom, zda hrozí podniku v blízké budoucnosti bankrot.  

Tyto modely vychází ze skutečných dat podniků, které v minulosti zbankrotovaly, nebo 

naopak byly úspěšné.   

 

Altmanův model   

Základní podoba Altmanova modelu, někdy téţ označovaného jako Altmanova formule 

bankrotu nebo Z-skóre, byla publikována v roce 1968 ve Spojených státech amerických. [7] 

Vychází z diskriminační analýzy, kterou uskutečnil koncem 60. a 80. let profesor Altman u 

několika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných podniků. Z-skóre se počítá odlišně 

pro podniky s akciemi veřejně obchodovatelnými na kapitálovém trhu a pro ostatní podniky. 

Dále uvádím vztah pro výpočet Z-skóre pouze pro ostatní podniky, neboť tento je relevantní 

pro mou praktickou část: 

 

EDCBAZ *998,0*420,0*107,3*847,0*717,0  , kde 

A = pracovní kapitál/celková aktiva, 

B = zisk po zdanění/celková aktiva, 

C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva, 

D = vlastní kapitál/celkové dluhy, 

E = celkové trţby/celková aktiva.  

 

Dle Altmana je interpretace výsledku následující: 

Z > 2,9                  pásmo prosperity, 

1,2 < Z  2,9         pásmo šedé zóny (tzn. nelze určit, jak se bude finanční situace podniku   

                              vyvíjet), 

Z  1,2                  pásmo bankrotu. 
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Index IN 01 – index důvěryhodnosti českého podniku 

 

Tento index se snaţí posoudit finanční riziko českých podniků z pohledu světových 

ratingových agentur. Index je sestaven speciálně na české prostředí a funguje podobně jako 

Altmanův model. Na rozdíl od něj je doporučován pro roční hodnocení finančního zdraví. 

 

Způsob výpočtu: 

 

IN01 = 0,13 * A/CZ + 0,04 + EBIT / U + 3,92 * EBIT / A + 0,21 * V / A + 0,09 * OA / (KZ 

+ KBU) 

 

         A = aktiva 

         CZ = cizí zdroje 

         EBIT = výsledek hospodaření před zdaněním a splacením úroků 

         U = nákladové úroky 

         V = výnosy 

         OA = oběţná aktiva 

         KZ = krátkodobé závazky 

         KBU = krátkodobé bankovní úvěry 

 

     Hodnocení výsledků: 

 IN01 je menší neţ 0,75 – podnik spěje k bankrotu 

 IN01 = 0,75 aţ 1,77 – šedá zóna 

 IN01 je větší neţ 1,77 – podnik tvoří hodnotu 

 

Kromě výše uvedených bonitních a bankrotních modelů se v odborné literatuře setkáváme 

s dalšími, mezi které patří například Tafflerův bankrotní model, Tamariho model, 

Ekonomická přidaná hodnota, Beermanova diskriminační funkce.   
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4.  Praktické řešení 

V praktické části mé diplomové práce provedu vlastní finanční analýzu konkrétní firmy dle 

vybraných metod finanční analýzy uvedených v teoretické části. Finanční analýza firmy 

STARTRONIC  s.r.o. bude provedena na základě účetních výkazů za roky 2004 – 2008, které 

jsou součástí přílohy (pouţiji data běţného období netto).  Firma v roce 2007 přešla na 

hospodářský rok (účtovací období do 31.3.). Porovnání v tomto roce bude mírně zkreslené. 

Hodnoty uváděny v tabulkách a grafech budou v jednotkách 1 000 Kč. 

4.1. Analýza vybraných položek rozvahy 

4.1.1. Aktiva 

 

 

 

Tabulka 1.  Přehled vývoje aktiv 

Z tabulky 1. a následného grafu 1.  je zřejmé, ţe pro firmu Startronic mají stěţejní význam 

oběţná aktiva. Jejich podíl na celkových aktivech za sledované období nepoklesl pod 50%, 

přičemţ v letech 2005 – 2008 tento podíl činí více neţ 75%. Stálá aktiva zaujímají velmi 

zanedbatelnou část aktiv. Mají stoupající tendenci, avšak k růstu celkových aktiv je to 

nepatrné.  

 

 

Graf 1.  Struktura celkových aktiv 

AKTIVA 2004 2005 2006 2007 2008 

CELKEM 3 571 9 660 12 343 37 061 77 930 

STÁLÁ 1 353 1 285 2 561 4 881 5 950 

OBĚŽNÁ 2 017 8 093 9 629 31 782 71 153 

OSTATNÍ 201 282 153 398 827 
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 2004 2005 ROZDÍL ROZDÍL % 2006 ROZDÍL ROZDÍL % 2007 ROZDÍL ROZDÍL 

% 

2008 ROZDÍL ROZDÍL 

% 

Aktiva 
celkem 

3571 9660 6089 170,5 12343 26832 27,77 37061 24718 200,25 77930 40869 110,27 

Dlouho. 

majetek 

1353 1285 -68 -5,02 2561 1276 99,29 4881 2320 90,58 5950 1069 21,90 

Oběţná 

aktiva 

2017 8093 6076 301,2 9629 1536 18,97 31782 22153 230,06 71153 39371 123,87 

Zásoby 
 

0 1364 1364 0 0 -1364 -1,00 8323 8323 0 162 -8161 -98,05 

Krátk. 

pohledá. 

462 3133 2671 578,13 5630 2497 79,69 6250 620 11,01 47824 41574 665,18 

Finační 
majetek 

1555 3596 2041 131,25 3999 403 11,20 17209 13210 330,33 23167 5958 34,62 

Časové 

rozliš. 

201 282 81 40,29 153 -129 -45,74 398 245 160,13 827 429 107,78 

Tabulka 2. Horizontální analýza vybraných aktiv 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Stálá aktiva  37,88%  13,30%  20,75%  13,17%    7,64% 

Oběžná aktiva  56,48%  83,78%  78,01%  85,76%  91,30% 

Ostatní aktiva   5,64%   2,92%   1,24%   1,07%   1,06% 

Tabulka 3. Vertikální analýza aktiv 

Analýzy  jednoznačně ukazují, jak jiţ bylo zmíněno, ţe oběţná aktiva mají velký význam na 

celkových aktivech, které mají za sledované období rostoucí trend. V roce 2008 uţ tvoří 

oběţná aktiva více jak 90% celkových aktiv a aktiva stálá jen necelých 8% celkových aktiv. 

Přičemţ v grafu 1. stálá aktiva mají stoupající tendenci, která je však v celkovém objemu 

zanedbatelná.   

Při rozboru je zřejmé, ţe největší podíl zde tvoří krátkodobé pohledávky a finančíní majetek.  

Z důvodu dobrých dodavatelských vztahů nemá firma potřebu mít větší zásoby, jelikoţ firma 

je schopna vše provádět dodavatelským způsobem.  

Celkové analýzy /rozvahy a výkazu zisku a ztráty/ jak horizontální tak vertikální jsou uvedeny 

v příloze této diplomové práce.  
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V tabulce 4. máme rozdělené stálé aktiva, kdy je patrné, ţe podnik má snahu rozšiřovat i 

dlouhodobý majetek, ale není to pro něj pravděpodobně zatím moţné v té míře, jak by si sám 

představoval. 

 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 

Dlouh. hmotný majetek  1353  100,00% 1285   100,00%   2561  100,00% 4881 100,00% 5950 100,00% 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 87 1,78% 87 1,46% 

Stavby  19  1,41% 17   1,32%  16 0,62% 1881 38,54% 1930 32,44% 

Samostatné movité věci   822   60,75% 755     58,75%   2032 79,34% 2913 59,68% 3933 66,10% 

Nedokončený dlouh. majetek 512 37,84% 513 39,93% 513 20,04% 0 0 0 0 

Tabulka 4. Vertikální analýza stálých aktiv 

V tabulce 5. a grafu 2.  je moţné vidět procentuální kolísání mezi krátkodobými 

pohledávkami a finančním majetkem. Zásoby se objevují ve vyšší míře pouze v roce 2007 a 

to z důvodu odřeknutí zakázky ke konci účtovacího období.   

 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 

Oběžná aktiva  2017  100,00% 8093  100,00%   9629  100,00% 31782 100,00% 71153 100,00% 

Zásoby 0 0 1364 16,86% 0 0 8323 26,19% 162 0,23% 

Krátkodové pohledávky  461  22,90% 3133   38,71% 5630  58,47% 6250 19,67% 47824 67,21% 

Finanční majetek  1555   77,10% 3596     44,43% 3999   41,53% 17209 54,14% 23167 32,56% 

Tabulka 5. Vertikální analýza oběţných aktiv 

 

Graf 2. Podíly zásob, pohledávek a majetku na oběţných aktivech 
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Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny hlavně pohledávkami z obchodních vztahů. 

Management by se měl snaţit o vypořádání těchto pohledávek a vytvořit tlak na sníţení doby 

splatnosti pohledávek, coţ se mu zatím moc nedaří. 

Analýza finančních prostředků z ročních účetních výkazů má bohuţel svá omezení v tom, ţe 

tato poloţka je velmi snadno ovlivnitelná ke dni uzávěrky a proto nemusí vypovídat o celkové 

situaci v podniku. Proto by pro věrnější obraz o situaci finančního majetku během celého roku 

byla vhodná analýza výkazů zobrazující kratší časový úsek – měsíční či dokonce i denní.  

 

4.1.2. Pasiva  

 

 

 

 

Tabulka 6. Přehled vývoje pasiv 

Z tabulky 6. a grafu 3. je zřejmé, ţe stěţejní postavení v kapitálové struktuře firmy mají cizí 

zdroje. V roce 2008 zde dost výrazně figurují pasiva ostatní, které vznikly vystavením  

faktury  Ostravským opravnám a strojírnám v celkové hodnotě za práce k 31.3.. Tyto práce 

byly dokončovány v následujícím období.   

  

 

Graf 3. Vývoj absolutní hodnoty pasiv 

 

PASIVA 2004 2005 2006 2007 2008 

CELKEM 3 571 9 660 12 343 37 061 77 930 

VLASTNÍ 
KAPITÁL 

-6 655 -5 961 -5 704 629 12 897 

CIZÍ ZDROJE 10 182 15 568 17 987 36 410 31 484 

OSTATNÍ 44 53 60 22 33 549 
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Graf 4. Struktura celkových pasiv 

 

 2004 2005 ROZDÍL ROZDÍL 

% 

2006 ROZDÍL ROZDÍL 

% 
2007 ROZDÍL ROZDÍL 

% 

2008 ROZDÍL ROZDÍL 

% 

Pasiva 

celkem 

3571 9660 6089 170,51 12343 2683 27,77 37061 24718 200,25 77930 53212 143,57 

Vlastní 

kapitál 

-6655 -5961 694 -10,45 -5704 257 -4,31 629 6333 -111,1 12897 12268 1950,3 

Cizí 
zdroje 

 

10182 15568 5386 52,89 17987 2419 15,53 36410 18423 102,42 31484 -4926 -13,52 

Ostatní 
pasiva 

44 53 9 20,45 60 7 13,20 22 -38 -63,33 33549 33527 152395 

Tabulka 7. Horizontální analýza pasiv 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní pasiva   -186,36%  -61,71%  -46,21%  1,69%    16,55% 

Cizí zdroje  285,13%  161,16%  145,73%  98,24%  40,40% 

Ostatní pasiva   1,23%   0,55%   0,48%   0,07%   43,05% 

Tabulka 8. Vertikální analýza pasiv 

 

Z následujících tabulek a grafů je vidět, ţe se firmě od roku 2004 začalo dařit lépe. Základní 

kapitál zůstal sice stejný, taktéţ rezervní fondy, začal se sniţovat nepříznivý výsledek 

hospodaření  minulých let a v roce 2005 se podařilo dosáhnout zisku, který se postupem času 

nepatrně navyšoval. Tento zisk se podařilo dosáhnout pomocí sníţení výkonové spotřeby, jak 

bude zřejmé v následující práci. Hlavní poloţkou cizích zdrojů firmy jsou krátkodobé 

závazky, i vzhledem k větším částkám se dá očekávat, ţe tato situace není negativní stránka 

v hospodaření firmy, ale souvisí s rostoucím mnoţstvím realizovaných zakázek.   
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Graf 5. Struktura vlastního kapitálu 

 

4.2. Analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty  

 

Výkaz zisku a ztráty lze v základě rozdělit na tři základní části, kde je postupně zjišťován 

výsledek hospodaření provozní, finanční a mimořádný. Smyslem tohoto výkazu je na základě 

porovnání nákladů a výnosů zjistit výsledek hospodaření.  

 

   2004 2005 2006 2007   2008 

Provozní výsledek hospodaření -2 604   527   474 8 374 15 826 

Finanční výsledek hospodaření      -42   225    -20        6      301 

Mimořádný výsledek hospodaření -1 029       0       0        0          0 

Výsledek hospodaření před zdaněním -3 575   752   454 8 380 16 127 

Tabulka 9. Porovnání výsledků hospodaření 

 

Jak je moţné vidět v tabulce 9. ve výkazu zisku a ztráty porovnáním nákladů a výnosu se od 

roku 2006 firma strmě šplhá nahoru. V roce 2004 ještě firma vykazovala ztrátu ve výši 

 -3 575 000 Kč, v roce 2008 zisk 16 127 000 Kč. Vertikální a horizontální analýza výkazu 

zisku a ztráty se nachází v příloze této diplomové práce.   
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Graf 7. Výsledky hospodaření 

 

 

   2004 2005   2006     2007     2008 

Trţby za prodej zboţí   4 172   1 559          0            0        993 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí   3 404      651          0            0        552 

Obchodní marţe      768      908          0            0         441 

Výkony 26 061 32 815 30 525 100 610 102 221 

Výkonová spotřeba 25 842 29 887 26 990   83 027   64 913 

Přidaná hodnota      987   3 836   3 535   17 583   37 749 

 

Tabulka 10. Porovnání trţeb, nákladů, obchodní marţe a přidané hodnoty 

 

 

Hlavní výnosovou poloţkou výkazu zisku a ztráty jsou trţby. Pro obchodní firmy se jedná o 

trţby za prodej zboţí, pro výrobní firmy a firmy poskytující sluţby se jedná převáţně o trţby 

za prodej vlastních výrobků a sluţeb.  

 

Hlavní výnosovou poloţkou pro firmu STARTRONIC s.r.o., zabývajícího se stavební 

činností, jsou trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb, které tvoří 106% z celkových 

výnosů za rok 2008. V grafu 8. je vidět narůstající výkony, přidanou hodnotu a sniţující se 

výkonovou spotřebu z 84% z celkových výnosů za rok 2004, na 62% z celkových výnosů za 

rok 2008, čímţ se dostává firma do kladného výsledku hospodaření.  

 

Jestliţe v roce 2004 byla výkonová spotřeba rovna výkonům. V roce 2008 tato výkonová 

spotřeba byla téměř poloviční k dosaţeným výkonům.   
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Graf 8. Porovnání trţeb, nákladů, obchodní marţe a přidané hodnoty 

 

 

 

4.3. Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Analýza rozdílových ukazatelů naznačuje základní souvislosti likvidity a zadluţenosti 

podniku, bude analyzován čistý pracovní kapitál a čisté peněţně pohledávkou fondy. 

 

4.3.1. Čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl oběţných aktiv a krátkodobých závazků. 

 

ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál -1 554 -1 567 -2 714  -5 279 -6 777 

Oběţná aktiva  2 017  8 093   9 629 31 782 71 153 

Krátkodobé závazky  3 571  9 660 12 343 37 061 77 930 

Tabulka 11. Vývoj čistého pracovního kapitálu 
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Z tabulky je patrný v podstatě stále stejný čistý pracovní kapitál, který má narůstající 

tendenci, ale stále zůstává poměrově stejný k narůstajícím oběţným aktivům a krátkodobým 

závazkům. Jelikoţ oběţná aktiva, jak jiţ bylo uvedeno, tvoří z velké většiny krátkodobé 

pohledávky, pak zde nastává situace, ţe krátkodobé závazky nejsou moţno hradit 

krátkodobými pohledávkami.  

 Z hlediska likvidity pak tento vývoj moc pozitivní není. Zlom nastává aţ v roce 2008, kdy 

krátkodobé pohledávky vzrostly razantním způsobem a jsou o 50% vyšší neţ krátkodobé 

závazky. Tento zlom byl způsoben velkými zakázkami pro firmu ArcelorMittal Ostrava a.s..    

 

4.3.2. Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čisté peněţně-pohledávkové fondy jsou konstruovány jako podíl oběţných aktiv po odečtení 

zásob a krátkodobých závazků.  

 

ČISTÝ PENĚŢNĚ-POHLED. 

FOND 

2004 2005 2006 2007 2008 

Čistý peněžně-pohledávkový fond -1 554 -2 931 -2 714  -13 602 -6 939 

Oběţná aktiva  2 017  8 093   9 629   31 782 71 153 

Zásoby        0  1 364          0     8 323      162 

Krátkodobé závazky  3 571  9 660 12 343   37 061 77 930 

Tabulka 12. Vývoj čistých peněţně-pohledávkových fondů 

 

 

Jelikoţ firma nemá stálé zásoby, pak tento ukazatel je v podstatě stejný jako v předcházejícím 

případě. Pouze v roce 2007, kdy byla odmítnuta zakázka, pak zůstaly na skladě zásoby 

v hodnotě 8 323 000 Kč a z tohoto důvodu se čistý peněţně-pohledávkový fond ještě navýšil 

o tuto částku.  

 

Pro společnost by to mělo být menší varování, aby si začala přeměňovat část majetku 

z pohledávek na likvidnější peněţní prostředky. V budoucnu by to mohlo mít negativní vliv 

na prosperitu firmy.  
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Graf 9. Vývoj rozdílových ukazatel 

 

 

4.4. Analýza poměrových ukazatelů 

 

 

Horizontální a vertikální analýza sleduje vývoj jedné veličiny v čase nebo ve vztahu k jedné 

vztaţné veličině v případě vertikální analýzy. Poměrová analýza dává poloţky do vzájemného 

vztahu mezi sebou, coţ umoţňuje objevit nové souvislosti v podniku. V následující analýze se 

zaměřím na analýzu: 

 

 Ukazatelů rentability (efektivnosti) 

 

 Ukazatelů finanční závislosti (zadluţenosti) 

 

 Ukazatelů likvidity (platební schopnosti) 

 

4.4.1. Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability informují o efektu, kterého bylo dosaţeno vloţeným kapitálem. 

 

 

 

RENTABILITA  Z EBIT  V %        2004   2005 2006      2007  2008 

ROA (aktiv) -102,91    7,18  2,57     17,09 15,74 

ROE (vlastního kapitálu)    55,22 -11,64 -5,56 1 006,84 95,12 

ROS (trţby)   -11,90    1,99  0,99       6,21 11,82 

ROC (náklady)   -10,63    2,03  1,00       6,62 13,41 

 

Tabulka 13. Ukazatelé rentability 
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Graf 10. Ukazatelé rentability 

 

 

 

Z následujícího grafu a tabulky můţeme vypozorovat, ţe zlepšení rentability vlastního 

kapitálu nastalo od roku 2007. Důvodem bylo výrazné zvýšení zisku, při pomalejším růstu 

vlastního kapitálu. V roce 2008 se to jiţ srovnalo, ale drţeli se na vyšších kladných hodnotách 

nad 10%. 

  

4.4.2. Analýza ukazatelů likvidity  

          

  

 

 

Tabulka 14. Ukazatelé likvidity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11. Vývoj likvidity 

LIKVIDITA V % 2004 2005 2006 2007 2008 

Pohotová 0,15 0,23 0,22 0,50  0,92 

Běţná 0,20 0,43 0,53 0,68  2,84 

Celková 0,20 0,51 0,53 0,92  2,85 
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Dle tabulky a grafu můţeme vyčíst, ţe likvidita celkově pozvolna stoupala. Pohotová likvidita  

dosáhla optimální hranici v roce 2006. Běţná a celková aţ v roce 2008, kde jiţ víme, ţe firma 

začala vykazovat zisk při sníţení nákladů. Porovnáme-li ukazatele likvidity firmy 

s průměrnými hodnotami stavebního průmyslu, firma si nevede příliš špatně.  

Je ovšem pravděpodobné, ţe niţší likvidita je spíše problémem více stavebních podniků 

v České republice neţ, ţe by měl mít stavební průmysl vlastní doporučené hodnoty pro 

ukazatele likvidity. 

 

4.4.3. Analýza zadluženosti 

 

 

V této části budu zkoumat pomocí poměrů poloţek rozvahy zadluţenost podniku. 

 

 

 

ZADLUŢENOST V % 2004 2005 2006 2007 2008 

Běţná zadluţenost    285,13  161,16  145,72       92,85   32,06 

Celková zadluţenost   285,13  161,16  145,72     98,24   40,40 

 

Tabulka 15. Analýza zadluţenosti 

 

 

 

 
 

Graf 11. Vývoj zadluţenosti 

 

 

 

Jak jiţ víme, financování firmy je zaloţeno převáţně na cizích zdrojích. Porovnáme-li 

závislost na cizích zdrojích podniku s průměrem odvětví, je třeba říci, ţe vysoký podíl cizích 

zdrojů na financování firmy není nijak neobvyklý ve stavebním průmyslu. Z tabulky a grafu 
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je vidět, ţe zadluţenost firmy byla v roce 2004 značná, ne-li alarmující. Postupem času se tato 

situace pozvolna zlepšuje, ale bude ještě potřeba zvýšit vlastní kapitál, aby firma pokryla cizí 

kapitál vlastními prostředky.  

 

 

4. 5. Pyramidová soustava ukazatelů 

 

 

Analýza pyramidové soustavy ukazatelů je dalším moţným přístupem k finanční analýze 

firmy. Jeho výhodou je to, ţe poskytuje přehlednou analýzu rozkladu rentability na jednotlivé 

dílčí ukazatele a pomůţe nám pochopit jednotlivé souvislosti, které daný ukazatel rentability 

skrývá. 

 

 

 

4.5.1. Du Pont rozklad  

 

 

Pyramidový systém Du Pont nám umoţní nový pohled na poměrové ukazatele. Díky jeho 

pyramidové konstrukci je moţné odhalit faktory působící na ROE a vnést tak komplexní 

pohled na poměrové ukazatele a jejich vzájemné vazby.  

Prostřednictvím rozloţení ukazatele ROE je moţno tudíţ získat informaci o tom, jaké 

jednotlivé dílčí faktory a jakým směrem působí na výslednou hodnotu rentability, případně 

poukáţe na nedostatky, na které by se měl podnik zaměřit s cílem zvýšit hodnotu ROE. Jiţ z 

matematické podstaty je patrné, ţe existují tři cesty ke zvýšení rentability. Jedna vede přes 

lepší kontrolu nákladů a hospodárnost při vynakládání prostředků, které se projeví ve zvýšení 

zisku na 1 Kč trţeb (zvýšení rentability trţeb - ROS). Druhou moţností růstu ROE je růst 

hodnoty rychlosti obratu aktiv skrze efektivnější vyuţívání kapitálu. Třetí moţnost 

představuje růst zadluţenosti. Vyšší zadluţenost však bude mít na hodnotu ROE nejen 

pozitivní vliv přes ukazatel míry zadluţenosti, ale i negativní přes ukazatel rentability trţeb 

(růst finančních nákladů povede ke sníţení výše zisku) a rychlost obratu aktiv (je-li růst 

zadluţenosti doprovázen růstem bilanční sumy). Celkově bude mít vyšší zadluţenost na ROE 

pozitivní vliv jen tehdy, jestliţe podnik dokáţe kaţdou další korunu dluhu zhodnotit více neţ 

činí finanční náklady spojené s tímto druhem kapitálu. 

Rozklad Du Pont je nejznámější pyramidový model a zobrazím jej v následném schématu. 

Porovnání se bude týkat let 2004 a 2008.  
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Rozklad Du Pont  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                            

                                                              X  

 

 

  

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

                                                              (v tis. Kč)                         

 

 

 

 

  

 

 

                                          

                                          -                                                                                           +  
 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE lze rozloţit na součin dvou poměrových 

ukazatelů.  

V roce 2004 vypadal rozklad:       

ROE (55,22%) = EAT/tržby (-0,12)*tržby/cel. aktiva (8,57)*cel. aktiva/vl. kap. (-53,65)    

Z daného rozkladu lze vyčíst, ţe firma STARTRONIC s.r.o. vytvořila v roce 2004 z 1 koruny trţeb 

ztrátu 0,12 Kč a celková aktiva se obrátila 8,57 krát. V případě, ţe by firma vyuţívala pouze vlastní 

zdroje financování, činila by rentabilita vlastního kapitálu -102,91%. 

ROE 

55,22% 

95,12% 

 

     ROA 

-102,91% 

   15,74% 

Zisková marže 

-0,12% 

 0,12% 

 

 

 

+0,12 

Obrat aktiv 

8,57% 

1,31% 

Celkové 

aktiva 

  3 571 

77 930 

Tržby 

  30 625 

102 233 

Celkové aktiva / Vlastní kapitál 

     -53,65% 

   604,10% 

 

   6,04 

Oběžná  

  2 017 

71 153 

Stálá  

1 554 

6 777 

Zisk 

 -3 675 

12 268 

Tržby 

  30 625 

102 233 

Výnosy 

  30 875 

103 684 

Náklady 

  34 550 

102 233 
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V roce 2008 pak vypadal rozklad takto: 

ROE (95,12%) = EAT/tržby (0,12)*tržby/cel. aktiva (1,31)*cel. aktiva/vl. kap. (604,10)    

Z daného rozkladu lze vyčíst, ţe firma vytvořila v roce 2008 z 1 koruny trţeb zisk 0,12 Kč a celková 

aktiva se obrátila 1,31 krát. V případě, ţe by podnik vyuţíval pouze vlastní zdroje financování, činila 

by rentabilita vlastního kapitálu 15,74%. 

 

4.6 Bankrotní modely 

4.6.1. Altmanův index důvěryhodnosti 

Z = 0,717 * A + 0,847 * B + 3,107 * C + 0,420 * D + 0,998 * E 

 A = pracovní kapitál / celková aktiva 

 B = zisk po zdanění / celková aktiva 

 C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

 D = podíl základního kapitálu k celkovým dluhů 

 E = celkové trţby / celková aktiva 

 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 

         A                                       -2,3 -0,77 0,68 -

0,07 

0,59 

         B -1,03 0,07 0,03 0,17 0,15 

         C -1,03 0,07 0,03 0,25 0,2 

         D -0,65 0,38 -0,32 0,02 0,4 

         E 8,46 3,56 2,47 2,7 1,32 

         Z 2,46 3,11 2,94 3,56 2,66 

 

Tabulka 17. Altmanův model důvěryhodnosti 
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Graf 14. Altmanův index důvěryhodnosti   

Výsledky Altmanova index důvěryhodnosti se pohybují v roce 2004 v šedé zóně, kdy není 

moţno jednoznačně určit, kam firma spěje. Pak následující tři roky se udrţuje v pásmu 

prosperity, ale následně v roce 2008 opět upadá do šedé zóny. V ţádném období jí však 

nehrozil bankrot. 

 

4.6.2. Index IN 01 

IN 01 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,92 * C + 0,21 * D + 0,09 * E 

 

 A = Aktiva / Cizí zdroj 

 B = EBIT / Nákladové úroky 

 C = EBIT / Aktiva 

 D = Výnosy / Aktiva 

 E = Oběţná aktiva / Krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

         A                                       0,35 0,62 0,68 1,02 2,48 

         B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         C -1,03 0,07 0,04 0,23 0,21 

         D 8,64 3,61 2,70 2,75 1,33 

         E 0,20 0,52 0,69 0,92 2,85 

         IN 01 -2,16 1,16 0,88 1,69 1,66 

 

Tabulka 18. Index IN 01 
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Graf 15. Index IN 01 

 

Podle tohoto testu je vidět, ţe v roce 2004 ještě nebylo moţno vědět, jestli finanční situaci 

firma zvládne. Od roku 2005 se pohybuje v pásmu šedé zóny, a její výsledky se pomalu 

zlepšují. Stále je to v důsledku sníţení výkonové spotřeby. Dnes pokud se nic závratného 

nestane, mohla by tato firma s klidem prosperovat. To znamená, ţe u indexu důvěryhodnosti 

IN jsou potvrzeny hodnoty Altmanova indexu, ţe z hlediska hrozby bankrotu firma jiţ v této 

době potíţe nemá, a trend ukazatelů naznačuje, ţe tento stav by měl přetrvávat i v letech 

následujících.    
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4.7.  SWOT analýza podniku 

SWOT analýza je vhodným nástrojem na syntézu dosud zjištěných poznatků a jednoduššímu 

pohledu na návrh změn, které by firma měla realizovat. Na základě informací o firmě, které 

byly v průběhu práce zjištěny, můţeme identifikovat tyto silné a slabé stránky, příleţitosti a 

hrozby: 

4.7.1. Silné stránky 

Silné stránky 

1. dlouholeté zkušenosti 

2. kvalita a rozsáhlé reference 

3. stabilní vedení 

4. jiţ dobrá likvidita  

5. široké uplatnění  

6. vlastní mechanizace 

 

4.7.2. Slabé stránky 

 

Slabé stránky 

1. nízká rentabilita 

2. vysoké závazky 

3. závislost na subdodavatelích 

 

4.7.3. Příležitosti 

Příleţitosti 

1. získání stěţejní zakázky – která by podnik zajistila na co nejdelší období 

2. specializace na dokončovací práce a rekonstrukce – opravy a údrţby jsou činnosti, 

které jsou potřeba i v době krize 

3. specializace na veřejné zakázky 
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4.7.4. Hrozby 

Hrozby 

1. nedostatek odborně vzdělaných zaměstnanců 

2. příliv konkurence ze zahraničí 

3. substituční produkty 

 

 Silné stránky Slabé stránky Hodnocení 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3  

Příleţitost 1 + + +   +  - - 2+ 

Příleţitost 2     +     1+ 

Příleţitost 3  + +     -  1+ 

Hrozba 1 +  + +   - - - 0 

Hrozba 2  +   +     2+ 

Hrozba 3 + +        2+ 

Hodnocení 3+ 4+ 3+ 1+ 2+ 1+ 1- 3- 2-  

Tabulka 17. Vyhodnocovací matice SWOT 

4.7.5. Zhodnocení a doporučení plynoucí ze SWOT analýzy 

Na základě vyhodnocovací matice, kterou zobrazuje tabulka 17. můţeme identifikovat tyto 

stěţejní faktory. 

Hlavní silnou stránkou firmy STARTRONIC s r.o. je kvalita zakázek, které firma realizovala. 

Tato kvalita vychází z dlouhého seznamu referencí od spokojených zákazníků a investorů, 

jejichţ projekty firma úspěšně dokončila. Tuto silnou stránku by si měla firma obzvláště 

dobře udrţovat. Měla by důkladně a důsledně kontrolovat činnosti, které jsou na 

realizovaných stavbách stěţejní a tím minimalizovat reklamace. 

Hlavní slabou stránkou, kterou by měla firma omezit nebo se snaţit odstranit je vysoký podíl 

cizího kapitálu na financování podniku. Cizí kapitál firmy se skládá výhradně z krátkodobých 

závazků, firma nemá ţádné přímé půjčky či bankovní úvěry. Vysoký podíl cizích zdrojů, 

jedná – li se o závazky, by na firmu sice špatné světlo vrhat nemělo, nemá-li firma prodlevy 
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v placení závazků, nebo-li jestliţe nemá vysoké závazky po lhůtě splatnosti. Nicméně vysoký 

podíl cizích zdrojů, by pro firmu mohlo být rizikové aţ kritické v případě, ţe by měla 

výpadek likvidity. 

Hlavní příleţitostí firmy lze určit získáním stěţejní zakázky. Právě jedna či dvě velké 

zakázky, které by se firmě podařilo získat, zaručí, ţe by se firma neměla dostat do finančních 

potíţí během období finanční krize, která na trh působí a mohla by minimalizovat škody 

firmy spojené s nedostatečnou poptávkou. Malé zakázky firmy dostatečně nezajistí 

dlouhodobou stabilitu a výnosy, jsou více náročné na vyjednávání a plynou z nich niţší marţe 

a zisky. 

Nejsnáze odstranitelnou hrozbou je pro firmu nedostatek odborně vzdělaných zaměstnanců. 

Personální jádro firmy sice není příliš rozsáhlé a firma zaměstnává jen něco málo přes 200 

zaměstnanců, nicméně má firma skladbu pracovníků zvolenou dobře. Většinu speciálních 

činností, na které se nedají jednoduše získat subdodavatelské společnosti, má zaručenu 

stálými zaměstnanci. Nicméně do budoucna je důleţité se po dobrých a řemeslně zručných 

zaměstnancích poohlíţet, aby firmě do budoucna nevznikaly potíţe. Vhodně zvolenými 

strategiemi je spolupráce s odbornými školami a umoţnění praxe studentům. Tím si firma 

můţe zaručit, ţe absolventi řemeslných oborů budou jiţ po studiu mít zkušenosti a jejich 

zaučení nebude zdlouhavé a sloţité a ţe vstoupí do povědomí absolventů a vstoupit do jeho 

řad bude pro studenty lákavé. 

 

4.8. Zhodnocení finanční situace podniku 

 

 

V praktické části jsem se snaţila podat stručný pohled na finanční zdraví firmy 

STARTRONIC s.r.o. Hodnotit prosperitu firmy je velmi sloţité. Čísla snad ani nevypovídají 

úplně pravdivě, jak si daná firma v ten daný okamţik stojí v porovnání na trhu. Jak uţ bylo 

v úvodu zmíněno, v roce 2007 si firma prodlouţila rok a to do 31.3 2008, to znamená, ţe 

přešla z roku kalendářního na hospodářský. Tento krok firma provedla po důkladném zváţení. 

Rozhodla se takto z důvodu, ţe v zimním období bývá pro stavební firmu tzv. „okurková 

sezóna“. A je pro ně tedy rentabilnější posuzovat rok od dubna do března. Tím se výpočty 

samozřejmě v tomto roce zkreslili, ale právě v  roce 2007 nastal klíčový zlom, kdy se firmě 

začalo dařit, a obrátila výsledek hospodaření. Tento výsledek v dalším roce ještě navýšila a to 

i přes krizi, která pozvolna začala ovlivňovat celou světovou ekonomiku.    
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4.8.1. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

 

Aktiva a pasiva v průběhu let 2004 – 2008 stoupala z 3 mil. Kč na 78 mil. Kč. Oběţné aktiva 

jsou tvořeny z velké části pouze z pohledávek z obchodních vztahů a krátkodobým finančním 

majetkem. Firma v letech 2004 – 2006 pracovala na malých zakázkách, obraty se pohybovaly 

v niţších hladinách. Krátkodobé závazky převyšovaly krátkodobé pohledávky a firma měla 

záporný výsledek hospodaření. Podílel se na tom i výsledek hospodaření z minulých let. 

V roce 2007 začíná firma pozvolna pracovat pro podnik ArcelorMittal Ostrava a.s.. Z počátku 

jsou to opět malé zakázky, ale průlom nastává v roce 2008, kde firma podepsala větší zakázku 

a tím se začala hospodářsky zvedat. Toto bylo zahrnuto v SWOT analýze, kde bylo 

doporučeno, zaměřit se na větší zákazníky a udrţet se ve spolupráci s nimi.  

 

Spolupráce s větším podnikem sice přináší větší stabilitu, ale zároveň s tím jsou spojeny další 

jednak organizační a pak následně ekonomické problémy.  

Firma ArcelorMittal Ostrava a.s. má zvýšené poţadavky na  bezpečnost práce. Pro firmu to 

znamenalo zpočátku velké náklady na proškolení, oblečení, vybavení dle norem bezpečnosti 

práce.  Následně se to zúročilo v moţnosti prosadit větší hodinovou sazbu za provedené 

práce.      

Firma ArcelorMittal Ostrava a.s. má velmi dlouhé doby splatnosti a to aţ 120 dní, to 

znamená, ţe v počátku spolupráce měla firma trochu problémy. To vše se promítalo 

v analýzách, které jsem prováděla. Na druhou stranu je potřeba zmínit, ţe podnik 

ArcelorMittal Ostrava a.s. platí spolehlivě, takţe v dnešní době jiţ s tímto ţádné problémy 

nejsou. Pohledávky k této firmě jsou relativně zajištěny a jsou dobytné.  

 

Nejvýznamnější poloţkou ve výkaze zisku a ztráty jsou trţby za prodej vlastních sluţeb a 

výrobků a výkonová spotřeba. Zde se promítl přesun na hospodářský rok a právě zmíněná 

spolupráce s větším odběratelem. Firma v roce 2007 začala více sledovat náklady na sluţby a 

spotřebu materiálu a energie. Začala spolupracovat s výhodnějšími dodavateli, a tím se 

pomalu začala sniţovat výkonová spotřeba. Je to znatelně vidět v číslech, v roce 2004 tvořila 

výkonová spotřeba 96% výkonů, v roce 2008 pak uţ jen 62%, tím se pochopitelně zvedla i 

přidaná hodnota.  
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Myslím si, ţe spolupráce s větším odběratelem je výhodná, není však určitě dobré soustředit 

se pouze na jednoho odběratele. Doporučila bych pokračovat ve spolupráci s firmou 

ArcelorMittal Ostrava a.s., zároveň pokračovat v menších projektech, např. zateplování 

obytných domů, které propaguje program „Zelená úsporám“ a i tyto zakázky by mohly 

pomoci k lepším výsledkům hospodaření, určitě k udrţení dosavadního stavu. 

 

4.8.2. Rozdílové ukazatele 

 

Čistý pracovní kapitál a čistý peněţně pohledávkou fond se nachází ve všech výpočtech 

v záporných hodnotách. Tento přebytek krátkodobého cizího kapitálu nad oběţným 

majetkem, se označuje jako "nekrytý dluh". Z pohledu manaţerského je cílem disponovat co 

nejvyšším pracovním kapitálem, protoţe tento kapitál umoţňuje firmě pokračovat ve své 

činnosti i v případě, ţe bude nucena dostát veškerým svým závazkům. Vlastníci firmy na 

druhou stranu upřednostňují, aby byl oběţný majetek financován z krátkodobých zdrojů a 

pouze stálá aktiva ze zdrojů dlouhodobých, které jsou obecně draţší. Z toho plyne, ţe z 

hlediska vlastníka je nejlepší čistý pracovní kapitál minimalizovat.  

Doporučení z mé strany je, snaha o alespoň srovnání aktiv se závazky, aby se firma 

v budoucnu nedostala do větších potíţí.  

 

4.8.3. Poměrové ukazatele  

 

Rentabilita byla jednou ze slabších stránek firmy. Firma dosahovala v prvních sledovaných 

letech niţších hodnot jednotlivých ukazatelů rentability neţ je průměr v odvětví. V roce 2007 

můţeme u všech uvedených ukazatelů rentability pozorovat výrazné zlepšení. Ukazatele 

rentability mají u firmy rostoucí trend. Tento trend je výsledkem zlepšení výsledku 

hospodaření při přijetí velké zakázky.  

 

Likvidita  - na základě provedených analýz můţeme konstatovat, ţe si v této oblasti firma 

z počátku příliš dobře nevedla. Má ale postupně stoupající tendenci, kdy v roce 2006 se 

dostala pohotová likvidita do průměru. Další likvidity vycházeli pod hranicí likvidnosti aţ 

v roce 2008, který víme, ţe pro firmu byl zlomový, došlo k dorovnání všech likvidit na 

poţadovaný průměr. Firma začala vykazovat zisk a podařilo se jí sníţit náklady. Problém 

s likviditou však není pouze záleţitostí naší firmy, spíše bych řekla, ţe má tento problém více 

stavebních podniků v České republice.   
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Zadluţenost se pohybuje se s rovnání s oborem v rozpětí 64-67%. V letech 2004 – 2007 tuto 

hranici firma překračovala, podařilo se jí v roce 2008 dostat dokonce pod průměr a to na 

hranici 40,4%.  

 

4.8.3. Pyramidová soustava ukazatelů  

 

 Provedeným Du Pontovým rozkladem, kdy jsem porovnala roky 2004 a 2008 je vidět rozdíl 

v hospodaření firmy. V roce 2004 firma vytvořila z 1 koruny trţeb ztrátu 0,12Kč, ale v roce 

2008 uţ zisk 0,12Kč. Tento rozklad nám přesně definuje a potvrzuje vzestup firmy při 

podepsání velké zakázky.  

 

4.8.4. Bankrotní modely 

 

Modely nás utvrdily, ţe hospodaření firmy má stoupající tendenci, i kdyţ na počátku nebylo 

zřejmé, zda-li  firma situaci vůbec zvládne.    

 

Firma ţádné finanční analýzy zatím neprováděla. Myslím si, ţe základní ukazatele jako 

výpočet likvidity, rentability, zadluţenosti by si firma pro svůj přehled mohla vypočítávat. 

Získala by tím menší přehled, o svých finančních moţnostech.   
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5. Závěr 

 

Tématem mé diplomové práce byla „Analýza finanční a ekonomické situace vybraného 

podniku“. Práci jsem rozdělila do dvou kapitol. První kapitola se zabývá teoreticko-

metodologickými východisky finanční a ekonomické analýzy a v druhé kapitole jsem tyto 

teoretické poznatky aplikovala v praxi. Tato struktura byla zvolena za účelem dosaţení cíle 

mé diplomové práce.  

 

V první kapitole je definován pojem finanční a ekonomická analýza, vymezeny její základní 

cíle, popsány její informační zdroje a stručně nastíněni její uţivatelé. Následně popisuji 

klasifikaci metod finanční a ekonomické analýzy a dále popisuji zejména elementární metody 

finanční analýzy. Tímto byl splněn odvozený cíl mé diplomové práce, který byl nutným 

předpokladem naplnění hlavního cíle. 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo provedení klasické finanční analýzy zvolené firmy a 

navrţení cest ke zlepšení finančně-ekonomické situace. Shrneme-li finančně-ekonomickou 

situaci firmy, tak ta je v současné době sice poměrně dobrá, nicméně v předchozích letech 

tomu tak nebylo vţdy. Nejproblematičtější oblastí byla a je rentabilita, která ve srovnání s 

oborem většinou dosahovala niţších hodnot, a také její hodnoty v průběhu let výrazně 

kolísaly.  

Určitou kritiku firmy lze stanovit na základě struktury financování. Firma je ve velké míře 

financována z krátkodobých zdrojů. Firma STARTRONIC s.r.o. zaţívá zvláště v posledních 

letech růst. Výrazně se zvýšily výkony podniku a vzhledem k úspěšné úspoře nákladů i zisk. 

Právě s růstem zisku by mohla firma dosáhnout postupem času sníţení podílu cizího kapitálu 

a zvýšení kapitálu vlastního. Firma by ovšem musela udrţovat výkony a závazky ve stejné 

struktuře jako nyní. 

Pro potvrzení závěrů finanční analýzy a konkretizaci doporučení pro firmu byla aplikována 

SWOT analýza.  

 Na základě všech poznatků z práce můţeme stanovit tato doporučení: 

 zvýšit podíl dlouhodobého kapitálu 

 získat další velkou zakázku, která by firmu v období finanční krize podrţela 

 důkladně kontrolovat závazky, aby nedošlo k prodlení v platbách 
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 zajistit splatnost pohledávek 

 

Zvýšení podílu dlouhodobého kapitálu je moţné zvýšením vlastního kapitálu či postupným 

zvyšováním kumulovaného zisku za současného udrţení výše krátkodobých zdrojů.  

 

Firma STARTRONIC  s.r.o. v současné době hospodaří dobře a její výkonnost je vysoká. 

V případě, ţe by firma zůstala u strategie financování, kterou provádí, její výkonnost by 

nepoklesla. Nicméně v souvislosti s rizikovostí spojenou s touto strukturou financování by 

měla být firma ostraţitá, aby jí nepoklesla likvidita a měla dostatek finančních prostředků 

zvláště v době splatnosti závazků. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

SWOT                         Analýza metod 

ČPK   Čistý pracovní kapitál 

CKdl   Cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr   Cizí kapitál krátkodobý 

Kdl   Dlouhodobý kapitál 

OA   Oběţná aktiva 

SA   Stálá aktiva 

VK   Vlastní kapitál (kapitola 3.4.3.1.) 

ČPP   Čisté pohotové prostředky 

ČPPF   Čistý peněţně – pohledávkou fond 

ROE   Rentabilita vlastního kapitálu 

ROA   Rentabilita celkových vloţených aktiv 

ROI   Rentabilita vloţeného kapitálu 

ROCE   Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

EBT   Zisk před zdaněním 

EAT   Zisk po zdanění 

EBIT   Zisk před zdaněním a úroky 

E   Vlastní kapitál (kapitola 3.4.5.1.) 

A   Aktiva 

U   Úrokové náklady 

V   Výnosy 

KZ   Krátkodobé závazky 

KBU   Krátkodobé bankovní úvěry 

S   Trţby 
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