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Abs tra kt  

V bakalářské práci popisuji, co to finanční analýza je a jaké máme zdroje informací 

pro finanční analýzu. Detailněji se zabývám souhrnnými indexy hodnocení a to přesněji 

bonitními a bankrotními modely. 

Hodnotím zde výhody, nevýhody a použití těchto modelů v praxi. Zaměřila jsem se 

jen na některé z modelů, jako jsou Altmanův model, Tafflerův model a model „IN“ Index 

důvěryhodnosti z bankrotních modelů a z bonitních jsou to Tamariho model a Kralickův 

Quicktest . 

V aplikační časti je provedena analýza bonity konkrétní společnosti pomoci vybraných 

bankrotních a bonitních modelů. Navrhuji zde možná odvětví, ve kterých lze tyto modely 

použít, jejich výhody a nevýhody. 

Kl íčo vá  s lo va  

Finanční analýza; zdroje informací finanční analýzy; poměrové ukazatele; bonitní 

modely; bankrotní model. 

Abs tra c t  

In my dissertation i describe what financial analysis is and what kind of information 

sources about it we have. I pay more attention to total index evaluation – rather site index and 

failure index. 

I compare their advantages and disadvantages in application in practice mainly I focus 

on Altmans model, Tafflers model and “IN” model – index of trust fullness of failure models 

and of sites indexes – Tamaris model and Kralicks quicktest. 

In application part of my work iperformed site analysis of particular company by 

chosen failure and site indexes. I propose feasible sectors in which is possible to use these 

models and I describe their advantages and disadvantages. 

Key  w o rds  

Financial analysis; information sources of financial analysis; ratio indicators; site 

index; failure index. 
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Úvo d  

Finanční analýza má dlouhodobou tradici s rozvinutou tržní ekonomikou. Finanční 

výsledky jsou základním kritériem ekonomických rozhodnutí a podnikové situace. 

V dnešní situaci je finanční analýza velmi důležitá, jelikož používá pro své výpočty 

výkaz zisků a ztrát, rozvahu, cash flow a jiné přílohy. Tento výpočet je nezbytnou součástí 

každého podniku, sice nám nepomáhá vyřešit problém se situací podniku, ale naznačí, v čem 

má podnik problémy a na co by se měla zaměřit. Podnik zjistí pomocí těchto modelů svou 

finanční situaci a poté je dobré si udělat ještě nefinanční situaci, aby měl podnik přehled o 

jejich důvěryhodnosti.  

Každý podnik by si měla tyto situace zjišťovat. Ukážou se nedostatky a můžou pomocí 

těchto modelů dokázat svému okolí, že je důvěryhodným partnerem.  

Podnik, který chce uspět na trhu, se neobejde bez analýzy finanční situace podniku. 

Finanční analýza slouží k posouzení finančního zdraví podniku na základě ohodnocení 

minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření. Finanční 

analýza se zpočátku vyznačovala znázorňováním absolutní změny v účetních výsledcích. 

Později šlo především o likviditu a schopnost podniku přežít. Pomocí finanční analýzy 

můžeme vzájemně porovnávat získané údaje a rozšiřovat jejich vypovídající schopnost.  

Každý zájemce o úvěr je zkoumán pod drobnohledem finančních analytiků, 

ratingových a scoringových společnosti a jejich společným cílem je právě snaha o predikci 

vývoje daného finančního subjektu a dopady na jeho schopnosti plnit svoje závazky včas       

a v dostatečné míře. Ovšem nejen bankovní instituce čelily pohromám ve formě nesplacených 

úvěrů, ale mnozí podnikatelé doplatili na svoji horlivost při uzavírání nezajištěných 

obchodních transakcí s neprověřenými subjekty. 

Banky mají své zahraniční vlastníky, používají svoje osvědčené metody pro 

prověřování bonity klientely a dbají na perfektní zajištěni úvěrů. Využívají ke své práci běžně 

známé bankrotní a bonitní modely a tyto doplňují a rozšiřují o svoje vlastní know how. 

Rovněž podniky se poučily a dbají na svou finanční stabilitu, prosperitu a hodnocení 

finančních rizik. 

Finanční analýza má svůj vliv i na podnik jako celek. Je například i součástí SWOT 

analýzy. Finanční analýzu si lze představit jako rozbor činnosti v souvislosti s časem              

a penězi. Finanční analýza je důležitá pro management, akcionáře, věřitele a další externí 

uživatele. 
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Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit charakteristiku celkové finančně 

ekonomické situace a výkonnosti podniku. Jejich vypovídající schopnost je nižší a jsou 

vhodné pro rychlé srovnání podniků.  

Rostoucí počet ukazatelů umožňuje detailní zobrazení situace v podniku. Ale na 

druhou stranu velký počet ukazatelů ztíží orientaci a může vést ke zkreslení pohledu na 

podnik.  

Vytváření soustav ukazatelů lze rozdělit do dvou skupin. Jednou z těchto skupin jsou 

bonitní a bankrotní modely. Cílem těchto ukazatelů je kvalitně diagnostikovat finanční situaci 

podniku. Bankrotní modely odpovídají na otázku, zda podnik do určité doby zbankrotuje        

a bonitní modely se snaží bodovým hodnocením stanovit bonitu podniku. Ale nejen bonitními 

a bankrotními modely lze posuzovat finanční zdraví podniku. Jsou to také poměrové 

ukazatele, jako např. likvidita, rentabilita a velkou váhu mají pyramidové ukazatele 

finančního zdraví.  

V této práci jsem stručně popsala jeden z nejpoužívanějších pyramidových modelů,    

a to je model dle Du Ponta. Lze jej rozdělit na rentabilitu celkového kapitálu nebo rentabilitu 

vlastního kapitálu. V názorném příkladě jsem se zaměřila na rentabilitu vlastního kapitálu, 

která nám vypovídá o tom, do jaké míry se vrátí investorům vložený kapitál do podniku. 

Cílem této práce je popsání bonitních a bankrotních modelů finanční analýzy. Těchto 

modelů je celá řada, jak zahraničních tak i českých. Já jsem se pokusila vybrat podle mě ty 

nejdůležitější a rozebrat je. Zaměřila jsem se ze zahraničních bankrotních modelů na 

Altmanův a Tafflerův model a z českých to jsou modely důvěryhodnosti „IN“. U bonitních 

modelů je to ze zahraničí Kralickův Quicktest a Tamariho model bonity, v České republice se 

tomuto tématu věnoval Grünvald a podle něj také Grünvaldův model.  Pokusím se přiblížit, 

k čemu tyto modely slouží a kde by se měly používat. Na modelovém příkladu se pokusím 

nastínit, jak lze posoudit finanční zdraví podniku.  
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1  F ina nční  a na lý z a 

Finanční analýzu každý autor definuje jinak, proto zde uvádím některé z těchto 

definic, podle různých autorů. 

Autoři V. Smejkal a K. Rais popisují finanční analýzu takto:  „Finanční analýza je 

oblast, která představuje významnou součást podnikového řízení, je ale i zdrojem pro 

rozhodování subjektů mimo podnik.“ 

Autorka P. Růčková ve své literatuře popsala finanční analýzu jako:  „Finanční 

analýzu si lze představit jako rozbor jakékoliv činnosti, v souvislosti s níž je možno uvažovat 

o čase a penězích.“  

V současné době se neustále mění ekonomické prostředí a spolu s těmito změnami 

dochází ke změnám rovněž ve firmě, která je součástí tohoto prostředí. V dnešní době se 

žádná s úspěšnějších firem neobejde bez analýzy finanční situace firmy.  

Původ finanční analýzy je pravděpodobně stejně starý, jako je vznik peněz. Ve svých 

počátcích se jednalo pouze o teoretické práce, které s praktickou analýzou neměly nic 

společného.  

Struktura těchto analýz se značně změnila v době, kdy se ve velké míře začaly 

využívat počítače, neboť v tom smyslu se změnily i matematické principy a důvody, které 

vedly k jejich sestavování.  

Existuje celá řada způsobů, jak definovat finanční analýzu. Nejlepším z nich je asi 

definice, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která 

jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.  

Hlavním smyslem je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování 

podniku.  

Finanční analýza se zpočátku vyznačovala především tím, že znázorňovala veškeré 

změny v účetních výsledcích. Později se ukázalo, že rozvaha a výkaz zisků a ztrát jsou 

zdrojem kvalitních informací pro zjišťování úvěrové situace podniku. Šlo především o 

schopnost likvidity a přežití firmy.  

Finanční analýzu lze chápat jako metodu, s níž můžeme pozorovat vzájemně získané 

údaje a rozšiřovat tak jejich vypovídací schopnost. Ohodnocuje minulost, současnost              

a předpokládanou budoucnost účetní jednotky.  
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2  Zdro je  in f o r ma c í  pro  f ina n ční  a na lý zu  

Kvalita použitých informací do značné míry závisí na použitých vstupních 

informacích. Je nutno podchytit všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit 

výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. Základní data jsou totiž nejčastěji čerpána 

z účetních výkazů. 

2 . 1  Ú č e t n í  v ý k a zy   

představují model účetního systému, který popisuje reprodukční proces firmy nebo 

způsob hospodaření státní organizace se svěřenými finančními prostředky. Výkazy jsou 

soustavou informací o minulosti i současnosti. Vždy je sledován majetek (aktiva) a zdroje 

jeho krytí (pasiva). Z tohoto důvodu lze aplikovat jednotnou metodiku sledování hodnotových 

informací – účetnictví. 

2.1.1 R o z v a h a   

je účetní výkaz, který podává souhrnně přehled o stavu majetku podniku ze dvou 

hledisek a to z hlediska jeho věcného složení (aktiva) a z hlediska jeho zdrojů krytí (pasiva) 

k určitému dni.  

Zákon o účetnictví ukládá učetním jednotkám, aby prokazovaly stav svého majetku  

v přehledné tabulce – rozvaze. Rozvaha má předepsanou formu a musí jej sestavovat všechny 

subjekty, které vedou účetnictví. Aktiva i Pasiva jsou v rozvaze uvedena v peněžním 

vyjádření. 

Rozvahový den – den, ke kterému se sestavuje rozvaha 

Rozvahový stav – je výše aktiv nebo pasiv v peněžním vyjádření 

Rozvahová položka – je každé aktivum nebo pasivum uvedené v rozvaze slovní označením 

a peněžní částkou.  

Rozvaha může být řádná a mimořádná.  

Účetní období – je časové období mezi dvěma rozvahami. Existují dvě období kalendářní rok 

(od 1. ledna do 31. prosince) nebo hospodářský rok (účetní jednotka si určí sama) viz   

(příloha č. 2) 
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2.1.2 V ý k a z  z i s k ů  a  z t r á t  

Výkaz zisků a ztrát je písemný přehled o výnosech, nákladech, a výsledku hospodaření 

za určité období. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů. Při finanční analýze podniku sledujeme 

ve výkazu zisků a ztrát strukturu výkazu, jeho dynamiku, respektive dynamiku jednotlivých 

složek. Stanovuje se pravidelně v ročních či kratších intervalech. 

Ve struktuře výkazu a ztrát je možno nalézt několik stupňů výsledku hospodaření. 

Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy do jeho struktury 

vstupují. Výsledek hospodaření členíme na HV provozní, HV z finančních operací, HV za 

běžnou činnost, HV mimořádný, HV za účetní období, HV před zdaněním. [1] 

2.1.3 P ř e h l e d  o  p e n ě ž n í c h  t o c í c h  

Jednou z příloh výkazu zisků a ztrát je přehled o peněžních tocích neboli cash flow, 

které nejsou povinné. Pro výpočet bonitních a bankrotních modelů jsou některé z těchto příloh 

důležité, jednou z nich je právě cash flow, na který jsem se v níže uvedeném textu zaměřila.  

Výkaz cash flow je poměrně moderní a mladá metoda finanční analýzy. Celkový 

peněžní tok je výsledkem všech kladných a záporných peněžních toků za dané účetní období. 

Sleduje toky z provozní, investiční a finanční činnosti firmy.  

Konečný stav peněz z výkazů cash flow je obsažen v oběžných aktivech v položce 

finanční majetek. Cash flow zjišťujeme dvěma metodami: 

a) Přímou metodou - pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané období 

b) Nepřímou metodou - pomocí transformace zisku do pohybu peněžních prostředků 

a následnými úpravami o další pohyby peněžních prostředků v souvislosti se změnami 

majetku a kapitálu. Ukázku této metody jsem přiložila do příloh                         

(příloha 1).  
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3  So uhrn né  inde xy  ho dno cení  

„Podstatou finanční analýzy je snaha o kontinuální vyhodnocování finančního zdraví 

firmy, ať už z pohledu finanční minulosti, nebo z pohledu předpovídání budoucnosti. Cílem 

obou částí je analýza toho, zda je firma schopna přežít či nikoliv. Souhrnné indexy hodnocení 

mají tedy za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace        

a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Jejich vypovídací schopnost je však nižší, jsou 

vhodné pouze pro rychlé a globální srovnání řady podniků a mohou sloužit jako orientační 

podklad pro další hodnocení.“ [2] 

3 . 1  P y r a m i d o v é  s o u s t a v y  u k a za t e l ů  

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají aditivní nebo multiplikativní metodou 

vrcholový ukazatel. Jejím cílem je popsání vzájemné souvislosti jednotlivých ukazatelů na 

straně jedné a na druhé straně analyzování složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy.  

Poprvé byl použit pyramidový rozklad v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs   

a dodnes zůstává nejtypičtějším.[1] 

 

 

 

 

 

        * 

 

 

 

           * 

 

 

 

  /         /        / 

 

Obr. 1 – schematické znárodnění pyramidové soustavy ukazatelů 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROA Aktiva celkem / vlastní kapitál 

Rentabilita tržeb Obrat celkových aktiv 

EAT tržby tržby Aktiva celkem 
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3 . 2  Ú č e l o v ě  v y b r a n é  u k a za t e l e  

Do této kategorie patří bonitní a bankrotní modely. Nelze říct, že by mezi těmito 

dvěma modely byla vymezená hranice, neboť obě skupiny modelů kladou za cíl přiřadit firmě 

číselnou charakteristiku.  

Zejména pro bankovní instituce je vždy velmi důležité zjistit finanční situaci firmy      

a zvážit, zda firmě půjčit, nebo nepůjčit. Pro tento účel si banky vytvořily systémy hodnocení 

bonity klientů, které používají pro vyhodnocení rizik, která ponesou.  

Dříve se musely jednotlivé poměrové ukazatele počítat zvlášť, proto několik autorů 

shromáždilo tyto ukazatele do jednotlivých modelů. Jednotlivé skupiny sledují pouze dílčí 

aspekty zdraví firmy.  

Zde můžeme nalézt modely:  

a) Bankrotní modely, 

b) Bonitní modely. 

Při výpočtu těchto modelů není jednotná metodika, ale existuje několik přístupů, které 

se liší. Tyto přístupy jsou založené na:  

1) Jednorozměrné diskriminační analýze – matematicko-statistická metoda, která 

předpovídá finanční tíseň podniku na základě charakteristiky pomocí jednoho 

ukazatele 

2) Vícerozměrné diskriminační analýze – jde o matematicko-statistickou metodu, 

která předpovídá situaci podniku prostřednictvím kombinací jednoduchých 

charakteristik, tedy pomocí určitého množství ukazatelů. 

3) Bodové hodnocení – předpovídá vývoj podniku využitím bodové stupnice, která 

je určená expertními metodami. 

 

Bonitních a bankrotních modelů je celá řada. Já jsem si vybrala ve své práci jen 

některé z nich.  
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3 . 3  B a n k r o t n í  m o d e l y  

Informují uživatele, zda je v dohledné době firma ohrožena bankrotem. Každá firma, 

která je ohrožena bankrotem, vykazuje určité symptomy, které jsou pro bankrot typické. 

Nejčastějšími symptomy jsou: problémy s běžnou likviditou, výše čistého pracovního 

kapitálu, problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.  

 

3.3.1  Z a h r a n i č n í  m o d e l y  

A L T M A N Ů V  M O D E L  

Je typickým indexem hodnocení. Vychází z propočtu globálních indexů, indexů 

celkového hodnocení. Výpočet je jednoduchý, je stanoven jako součet hodnot pěti běžných 

poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, z nichž má největší váhu rentabilita 

celkového kapitálu. 

První záměrem bylo rozlišení bankrotujících firem od těch, kterým bankrot nehrozí. 

Altman použil k předpovědi diskriminační metodu, což je přímá statistická metoda spočívající 

v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více definovaných skupin podle určitých 

charakteristik. Model se v průběhu své existence musel přizpůsobovat.  

 

Altmanův model pro společnosti, které patří do skupiny firem veřejně 

obchodovatelných na burze:  

 

Z =  1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5                 (vzorec 3.1) 

 

           (vzorec 3.2) 

           (vzorec 3.3) 

         (vzorec 3.4) 

                    (vzorec 3.5) 

           (vzorec 3.6) 
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Je-li vypočtená hodnota vyšší než 2,99, jedná se o firmu, jejíž finanční situace je 

uspokojivá.Pohybuje-li se hodnota od 1,81 do 2,98, hovoříme o šedé zóně, což znamená, že 

firmu nelze označit za úspěšnou, ale stejně tak ji nemůžeme hodnotit jako firmu s problémy. 

Pokud je hodnota nižší než 1,81, signalizují poměrně výrazné finanční problémy i možnost 

bankrotu. 

Tyto údaje se shodují ve více literaturách použitých pro vypracování této bakalářské 

práce. 

V roce 1983 byla rovnice upravena pro použití predikce bankrotu u firem, jejichž 

akcie na burze neobchodují a vypadá takto: 

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5           (vzorec 3.7) 

 

Tento model se používá i v České republice. 

 

Interpretace výsledků: 

Jsou-li hodnoty nižší než 1,2 – firma je v pásmu bankrotu 

Jsou-li hodnoty od 1,2 do 2,9 – firma je v šedé zóně 

Jsou-li hodnoty nad 2,9 – firma je v pásmu prosperity 

Autorka Petra Růčková popisuje tuto interpretaci v literatuře Finanční analýza.  

 

Použití tohoto modelu v České republice není ničím jiným než výpočtem koeficientu, 

jehož vypovídací schopnost o možnostech bankrotu je velmi diskutabilní. Altmanův model 

řadíme mezi techniky jednoduché finanční analýzy. Stále je ještě používán za nejlepší            

a nejefektivnější prostředek k odhalení nepřiměřených úvěrových rizik. Je vhodný jako 

dodatek finanční poměrové analýzy. Lze jej použít jen u firem střední velikosti.  

Kromě dvou výše uvedených indexů se pro rozvojové trhy využívá modifikace 

základního Altmanova indexu v podobě Z´score. Tato metoda není vázána na znalost tržní 

hodnoty společnosti, ale využívá klasické informace ze základních účetních výkazů. 

 

Z´= 6,56*X1+3,26*X2+6,72*X3+1,05*X4              (vzorec 3.8)  

 

                                                                             (vzorec 3.9) 
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                                                                          (vzorec 3.10) 

 (vzorec 3.11) 

 (vzorec 3.12) 

 

Interpretace výsledků: 

Z´score je vyšší než 2,6 – což je uspokojivá finanční situace firmy 

Z´score je od 1,1 do 2,6 – firma se nachází v šedé zóně 

Z´score je nižší než 1,1 – firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Toto rozmezí popisuje ve své literatuře autor Pavel Marinič. 

 

T A F F L E R Ů V  M O D E L  

Je podobný Altmanovu modelu, vypracovaný na základě více než 80 poměrových 

ukazatelů zástupců prosperujících i bankrotujících společností. Taffler klade vyšší důraz na 

likviditu. Poprvé byl publikován v roce 1977. Tafflerův model existuje jak v základním tak 

modifikovaném tvaru.  

Základní tvar Tafflerova modelu: 

 

Z-skóre = 0,53 * X1 + 0,13 * X2 + 0,18 * X3 + 0,16 * X4         (vzorec 3.21) 

 

X1 =        (vzorec 3.22) 

X2 =        (vzorec 3.23) 

X3 =        (vzorec 3.24) 

X4 =            (vzorec 3.25) 

 

Interpretace výsledků: 

Je-li výsledek nižší než 0, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu 

Je-li výsledek vyšší než 0, je malá pravděpodobnost bankrotu 

Tato interpretace se vyskytuje ve více knižních vydáních. 
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Modifikovaná verze Tafflerova modelu (nemá k dispozici podrobnější údaje, a liší se 

pouze v poslední položce) 

 

ZT = 0,53 * X1 + 0,13 * X2 + 0,18 * X3 + 0,16 * X4         (vzorec 3.26) 

 

X1 =        (vzorec 3.27) 

X2 =        (vzorec 3.28) 

X3 =        (vzorec 3.29) 

X4 =        (vzorec 3.30) 

 

Interpretace výsledků: 

Je-li výsledek nižší než 0,2, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu 

Je-li výsledek vyšší než 0,3, znamená to malou pravděpodobnost bankrotu. 

Rozsah výsledků jsem přezvala od autorky Petry Růčkové. 

 

3.3.2 Č e s k é  m o d e l y  

I N D E X Y  D Ů V Ě R Y H O D N O S T I  M A N Ž E L Ů  N E U M A I R E O V Ý C H  

Jedná se o čtyři indexy zpracované manžely Neumaireovými. Snahou těchto modelů je 

vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Jde o analýzy 24 významných 

matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenosti z analýz 

více než jednoho tisíce českých firem. Modely jsou vyjádřeny rovnicemi, v nichž jsou 

zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému z těchto 

ukazatelů je přiřazena váha, která je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. 

Rozlišujeme tedy modely: 

a) Index IN95 

b) Index IN99 

c) Index IN01 

d) Index IN05 
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a) Index IN95 - tento model se nazývá modelem věřitelským. Byl vytvořen 

v roce 1995 a jde o typický výpočet souhrnné míry finanční pozice podniku.  

 

IN95 = V1X1+V2X2+V3X4+V4X4+V5X5-V6X6 (vzorec 3.31) 

 

X1 =  (vzorec 3.32) 

X2 =  (vzorec 3.33) 

X3 =  (vzorec 3.34) 

X4 =  (vzorec 3.35) 

X5 =  (vzorec 3.36) 

X6 =  (vzorec 3.37) 

V1 až V6…….váhy jednotlivých ukazatelů 

 

Interpretace výsledků: 

Je-li index vyšší než 2 – firma má dobré finanční zdraví. Pokud je hodnota v intervalu 

1 – 2  - firma má vyhraněné výsledky a potenciální problémy, nachází se v šedé zóně. A je-li 

index nižší než 1 – jde o projev finanční zadluženosti a firma se velmi pravděpodobně ocitne 

v existenčních problémech. 

Interpretace výsledků vychází z knihy Finanční analýza od autorky Petry Růčkové 

 

b) Index IN99 - O pár let později vznikl model vlastnický, který respektuje fakt, že 

z investorského hlediska není primární obor podnikání, ale schopnost nakládat se 

svěřenými finančními prostředky. Váhy v něm jsou identické pro všechny firmy 

napříč oborem podnikání.  

 

IN99 = -0,0017 *X1+4,573*X3+0,481*X4+0,015*X5 (vzorec 3.38) 

 

Interpretace výsledků: 

Je-li index vyšší než 2,07 …..podnik s dobrým finančním zdravím 

Je-li index v rozmezí od 0,684 do 2,07 …..potenciální problémy 
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Je-li index nižší než 0,684 ……projev finanční neduživosti 

Interpretace výsledků vychází z knihy Finanční analýza od autorky Petry Růčkové. 

 

Oba indexy je z hlediska co nejobjektivnějšího náhledu potřeba hodnotit v kontextu. 

Tab. 2 - varianty výsledků indexu „IN“ 

 IN 95 věřitelský IN99 vlastnický 

1. Dobrý dobrý 

2. Dobrý špatný 

3. Špatný dobrý 

4. Špatný špatný 

Zdroj: [5] 

1. Je optimální možností, protože signalizuje, že se firmě daří správně nakládat se 

svěřenými prostředky.  

2. Je nepříznivá z pohledu investora, signalizuje horší schopnost managementu vhodně 

umísťovat finanční prostředky, ale z věřitelského hlediska firmy nepřináší riziko.  

3. Je výhodná pro investora, ale nevýhodná pro věřitele.  

4. Z hlediska potenciálu je nejhorší, management nevytváří dostatečné efekty ani pro 

jednu cílovou skupinu 

 

Model IN01 vznikl spojením obou předchozích indexů a model IN05 je jeho 

aktualizovanou verzí. 

3 . 4  B o n i t n í  m o d e l y  

Smyslem je zhodnotit firemní předpoklady a schopnost dostát včas a v plné výši všem 

svým závazkům, a tedy určit její důvěryhodnost. Bonita je často vyjádřena ratingem, který 

umožňuje zařadit firmu do hodnotící škály a na tomto základě stanovit riziko, které hrozí 

investorům, případně věřitelům. [5]  

Bonitní modely se snaží bodovým ohodnocením stanovit bonitu hodnocení podniku. 

[1] 
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3.4.1 Z a h r a n i č n í  m o d e l y  

K R A L I C K Ů V  Q U I C K T E S T  

Kralickův Quicktest se skládá podobně jako Douchova analýza ze soustavy čtyř 

rovnic. Tento model vymyslel rakouský ekonom Kraliceka. První dvě rovnice hodnotí 

finanční stabilitu a další dvě rentabilitu.  

Rentabilita aktiv 

          (vzorec 3.39) 

 

Doba splácení dluhu 

          (vzorec 3.40) 

vyjadřuje časové období, za které je podnik schopen splatit své závazky (krátkodobé i 

dlouhodobé). 

 

CF v % tržeb 

          (vzorec 3.41) 

 

Kvóta vlastního kapitálu 

         (vzorec 3.42) 

Tato kvóta vyjadřuje kapitálovou sílu, samostatnost a finanční stabilitu. Míra schopnosti 

firmy krýt svoje potřeby z vlastních zdrojů. Rozumná míra využití cizího kapitálu se liší 

v odvětvích.  

 

Tab. 3 – bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

  0 bodů 1bod 2 body 3 body 4 body 

R1 Méně než 0,0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 Větší než 0,3 

R2 Méně než 3 3 – 5 5 – 12 12 - 30 Větší než 30 

R3 Méně než 0,0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 Větší než 0,15 

R4 Méně než 0,0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 Větší než 0,1 

Zdroj: [1] 
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Výpočet výsledků 

Krok 1: Nejprve zhodnotíme finanční stabilitu – sečteme R1 + R2 a vydělíme 2 

Krok 2: Následně zhodnotíme výnosovou situaci – součet R3 + R4 a vydělíme 2 

Krok 3: A jako poslední krok vyhodnotíme celkovou situaci – krok 1 a krok 2 sečteme a 

vydělíme 2 

Interpretace výsledků:  

Je-li výsledek vyšší než 3 – jedná se o podnik velmi dobrý neboli bonitní 

Je-li výsledek od 1 – 3 – podnik se nachází v „šedé zóně“ 

Je-li výsledek nižší než 1 – podnik se nachází ve finanční tísni 

Tyto výsledky se shodují ve více literaturách.  

 

M O D E L  P O D L E  M .  T A M A R I H O  

Tento model lze aplikovat pro hodnocení firem a vychází z bankovní praxe hodnocení 

firem, srovnatelných z hlediska odvětvového a velikosti. Vzhledem k faktu, že se jedná o 

model převzatý ze zahraničí, nelze při aplikaci na české firmy jednoznačně konstatovat 

složitost finanční situace firmy či optimismus z hlediska finančního zdraví firmy. Rizikový 

index vychází z šesti ukazatelů – rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, provozní 

pohotová likvidita, ukazatele krytí zásob provozního kapitálu, krytí dluhů a úrokové krytí. 

Jejich hodnoty jsou oceněny od 0 do 100 bodů, přičemž všechny ukazatele mají stejnou váhu. 

Firmy, které mají více jak 60 bodů, jsou prosperující a finančně stabilní firmy. V rozmezí od 

31 do 59 bodů dosahují firmy uspokojivých výsledků. A měně jak 30 bodů jsou firmy 

ohrožené bankrotem. V Tamariho modelu je bonita podniku hodnocena bodovým součtem 

výsledků ze soustavy rovnic: [5] 

 

         (vzorec 3.43) 

         (vzorec 3.44) 

         (vzorec 3.45) 

         (vzorec 3.46) 

         (vzorec 3.47) 
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         (vzorec 3.48) 

 

Tab. 4 – Tamariho bodová stupnice 

Ukazatel Interval hodnot Body Ukazatel Interval hodnot Body 

T1 0,5 a více 25 T3 do 0,5 0 

 0,4 - 0,5 20 T4 Horní kvartil a více 10 

 0,3 – 0,4 15  Medián až horní kvartil 6 

 0,2 – 0,3 10  Dolní kvartil až medián 3 

 0,1 – 0,2 5  Dolní kvartil a méně  

 do 0,1 0 T5 Horní kvartil a více 10 

T2 Posledních 5 letech kladné 25  Medián až horní kvartil 6 

 Větší než horní kvartil 10  Dolní kvartil až medián 3 

 Větší než medián 5  Dolní kvartil a méně 0 

 Jinak 0 T6 Horní kvartil a více 10 

T3 2 a více 20  Medián až horní kvartil 6 

 1,5 – 2,0 15  Dolní kvartil až medián 3 

 1,1  1,5 10  Dolní kvartil a méně 0 

 0,5 – 1,1 5    

Zdroj: [1] 

3.4.2 Č e s k é  m o d e l y  

G R Ü N V A L D Ů V  I N D E X  B O N I T Y  

Dle názoru doc. Grünvalda by bonitní modely měly splňovat následující požadavky: 

1) Vybrat malý počet poměrových ukazatelů 

2) Poměrové ukazatele by se měly zaměřit na tři aspekty finančního zdraví, a to na 

rentabilitu, likviditu a finanční stabilitu.  

3) Vstupní údaje mají být brány z výkazu zisku a ztrát a z bilance. 

4) Poměrové ukazatele by měly kvantifikovat finanční vztahy a zákonitosti, podle nichž 

lze přímo srovnávat všechny podnikatelské subjekty. 

5) Kombinací ekonomického uvažování a empirické zkušenosti lze pro používané 

poměrové ukazatele dospět k vymezení intervalu hodnot, které jsou přijatelné 

z hlediska finanční důvěryhodnosti a spolehlivosti. [9] 
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Tyto předpoklady podle Grünvalda splňují níže uvedené ukazatele. Přičemž soustava 

ukazatelů obsahuje vzorce pro výpočet ukazatelů a krajní přijatelné hodnoty u jednotlivých 

ukazatelů.  

 

Poměrové ukazatele likvidity: 

            (vzorec 3.49) 

            (vzorec 3.50) 

Poměrové ukazatele solventnosti: 

            (vzorec 3.51) 

            (vzorec 3.52) 

Poměrové ukazatele rentability: 

            (vzorec 3.53) 

                                                                                          (vzorec 3.54) 

U poměrových ukazatelů likvidity se krajní hodnota zakládá na tvrzení, že finanční 

páka by měla být větší než 1. Krajní přijatelná hodnota u ROA je průměrná úroková míra 

(úroky/bankovní úvěry), vyjadřující se v %. U ROE je krajní přijatelnou hodnotou zdaněná 

úroková míra z přijatých úvěrů (průměrná úroková míra* (1-sazba daně z přijmu 

právnických osob)). 

U ostatních čtyř ukazatelů se krajní hodnotou stane veličina, která je přiměřeně 

odchýlená od 1. Taková veličina je založena na zkušenosti tvůrce modelu. Každý analytik 

může volit přijatelné hodnoty dle svého uvážení. Krajní hodnoty u: 

- PL by měla být raději větší než 1, např. minimálně 1,2, 

- krytí zásob pracovním kapitálem je lepší méně než 1, např. minimálně 0,5, 

- krytí čistých dluhů by měla být nejlépe mnohem míň než 1, např. minimálně 0,3. 

- úrokové krytí značně více než 1, např. minimálně 5.  
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Každému ukazateli skóre přidělíme tolik bodů, kolik odpovídá podílu zjištěné 

hodnoty a krajní přijatelné hodnoty. Aby nedocházelo k tomu, že extrémně příznivé 

hodnocení ukazatele jednoho zakryje špatné hodnoty ukazatele jiného, je třeba ještě zvolit pro 

každý ukazatel maximální rozmezí hodnot. Pokud potom zjištěná hodnota překročí dané 

rozmezí, do indexu vstoupí hodnota nejbližší v intervalu rozmezí (což znamená, že je-li 

hodnota ukazatele záporná, přidělí se mu nulová hodnota, tak ani celková hodnota skóre 

finančního zdraví nemůže dosáhnout záporných hodnot). Autor modelu doporučuje variantu, 

kdy spodní hodnota bude nižší než 0 a horní maximální hodnota je 2. 

 

Interpretace výsledků: 

- pevné zdraví – skóre je 1,5 bodů, při čemž ROE je alespoň 1,5 bodu a ostatní 

ukazatele alespoň 1 bod. 

- Dobré zdraví – finanční zdraví je 1,0 až 1,4 bodů, kde PL a úrokové krytí je 

alespoň 1,0 bod. 

- Slabší zdraví – skóre je od 0,5 do 0,9 bodů, kde PL je nejméně 1 bod. 

- Křehké zdraví – výsledek je méně než 0,5 bodů. 

 

Pevné zdraví by zajistilo podnik i při závažných nezdarech v provozní činnosti. 

Dobré zdraví podrží podnik při přechodných nesnázích v obchodní činnosti, v případě 

slabšího zdraví by mohly i malé potíže způsobit přechodné finanční problémy a křehké 

zdraví činí podnik náchylným k finanční tísni a nabádá k restrukturalizaci provozní 

 a finanční činnosti.  
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4  Ko mple xní  shr nu t í  u ka za te l ů  pro  a na lý zu  

ho spo da ření  mo de lo vého  po dni ku  

Pro lepší pochopení a praktické znázornění jsem si vybrala modelový podnik, který může 

obchodovat v různých sférách a jednou z těchto sfér je průmyslová sféra. Hodnoty pro 

výpočet pyramidálního rozkladu, bankrotních a bonitních modelů, lze nalézt v rozvaze           

a výkazu zisků a ztrát, mé hodnoty pro tyto příklady jsou smyšlené. 

4 . 1  P y r a m i d o v á  s o u s t a v a  u k a za t e l ů  

4.1.1 R o z k l a d  p o d l e  D u  P o n t a  

Pro znázornění tohoto modelu jsem si vybrala rentabilitu vlastního kapitálu od Du Ponta. Pro 

tento výpočet jsem si zvolila tyto hodnoty:  

Tab. 5 – hodnoty z rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

  Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

Tržby 180 661 192 460 242 260 

čistý zisk  9 064 6 558 14 518 

aktiva celkem 81 728 127 186 101 293 

vlastní kapitál 39 394 41 953 53 271 

Zdroj: vlastní 

Nejprve jsem si propočítala jednotlivé kroky a posléze je dala do pyramidového 

rozkladu, jak je znázorněno níže v (grafu 2). 

Tab. 6 – vypočtené hodnoty 

  
Rok 

2007 Rok 2008 Rok 2009 

rentabilita tržeb 5% 3% 6% 

obrat celkových aktiv 2,21 1,51 2,39 

rentabilita vloženého kapitálu 11% 5% 14% 

aktiva celkem/vlastní kapitál 2,074 3,03 1,90 

rentabilita vlastního kapitálu 23% 16% 27% 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Graf  1 – Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní znázornění 

 

Obr. 2 – schematické znázornění výpočtu podle Du Ponta 

4.1.2 Z h o d n o c e n í  v ý s l e d k ů  p y r a m i d o v é h o  r o z k l a d u  

Pomocí Du Pontova pyramidového rozkladu jsem si vypočítala rentabilitu vlastního 

kapitálu. Jde o ukazatel, pomocí kterého mohou investoři zjistit, zda jejich kapitál je 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Podle grafu vidíme, že se 

modelový podnik v roce 2008 potýkala s problémy a ziskovost se snížila oproti roku 2007. 

V roce 2009 se jeho situace ale zase uklidnila a míra rentability stoupla i oproti roku 2007. 
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Investoři dostanou větší podíl na zisku, což jim vyrovná ztrátu z roku 2008. Ale rozhodně by 

neměli přestat modelový podnik sledovat, protože je možné, že pokles z roku 2008 se bude 

opakovat.  

Pro kontrolu se propočítává rentabilita vlastního kapitálu podle (vzorce 1.5) viz 

(příloha 3). 

 

Tab. 7 – kontrola pomocí poměrového ukazatele rentability vlastního kapitálu 

  Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

rentabilita vlastního kapitálu 23% 16% 27% 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Při kontrole tohoto rozkladu může dojít k mírným odchylkám kvůli zaokrouhlování při 

postupném rozkladu.  

4 . 2  B a n k r o t n í  m o d e l y  

4.2.1  A l t m a n ů v  m o d e l  

Použila jsem Altmanův model (vzorec č. 3.1), jelikož jsem si pro modelový podnik 

zvolila vlastnost obchodovatelnosti na burze. Hodnoty, pro tento příklad, jsou uvedeny 

v (tabulce č. 6). Hodnoty jsou zapsány v tis. Kč. 

 

Tab. 8 – zadané hodnoty pro výpočet Altmanova modelu 

  Rok 2007 Rok 2008 rok 2009 

oběžná aktiva 66 116 106 502 71 112 

krátkodobé závazky 23 258 57 296 31 252 

aktiva celkem 81 728 127 186 101 293 

nerozdělený zisk 9 064 6 558 14 518 

zisk před zdaněním 11 534 8 654 15 672 

vlastní kapitál 39 394 41 953 53 271 

dluhy celkem 42 329 85 229 48 021 

Tržby 11 534 8 654 15 672 

Zdroje: vlastní 
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Ze zadaných hodnot jsem vypočítala nejprve jednotlivé vzorce X1 – X5 a pak samotný 

Altmanův model použitelný pro firmy, které obchodují na burze. 

 

Tab. 9 – vypočtené hodnoty Altmanova modelu 

  rok 2007 rok 2008 rok 2009 

x1 0,5244 0,38688 0,393511891 

x2 0,1109 0,05156 0,143326785 

x3 0,14113 0,06804 0,154719477 

x4 0,93066 0,49224 1,109327169 

x5 0,14113 0,06804 0,154719477 

Altmanův model 1,94979 1,12437 2,003761821 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Graf č. 2 – Hodnoty Altmanova modelu pro rok 2008 a 2009 

 

Zdroj: vlastní znárodnění 

 

I když lze Altmanův model považovat za jeden z nejlepších a nejefektivnějších 

způsobů, jak odhalit úvěrové riziko, byl vytvořen v zahraničí a nedokáže vystihnout situaci na 

českém trhu, a proto se pro hodnocení českých podniků moc nehodí. Tento model striktně 

nekopíruje tržní situaci a podle něj, se modelový podnik v roce 2007 nalézala v šedé zóně, 

v roce 2008 se nalézala v zóně bankrotu, což značí velké finanční problémy, ale v roce 2009 
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se vrátila do šedé zóny a porostla oproti roku 2007, ale nelze vyloučit, že se tento modelový 

podnik neoctne na pokraji bankrotu. Nelze tedy udělat kategorický závěr, jelikož není situace 

jednoznačná. Model firemní situace kolísá, a proto navrhuji zaměřit se na situaci 

v následujících letech a pečlivě sledovat celkovou finanční situaci modelovaného podniku. 

4.2.2 T a f f l e r ů v  m o d e l  

K výpočtu tohoto modelu použijeme tabulku zadaných hodnot pro Altmanův model. Použiji 

(vzorec 4.26).  

 

Tab. 10 – Vypočtené hodnoty pro Tafflerův model 

 Rovnice 2007 2008 2009 

x1 0,50 0,15 0,50 

x2 1,56 1,25 1,48 

x3 0,28 0,45 0,31 

x4 0,14 0,07 0,15 

Tafflerův model 0,54 0,33 0,54 

Zdroj: vlastní výpočet 

Graf č. 3 – Tafflerův model vypočtených hodnot 

 

Zdroj: vlastní znázornění 
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Je patrné, že ve všech sledovaných letech se modelový podnik pohybuje v zóně 

prosperity. V druhém sledovaném roce je Tafflerův výpočet nižší a je na hranici se zónou 

bankrotu, z čehož vyplývá, že situace modelového podniku není jednoznačná. Navrhuji 

finanční situaci dále sledovat a v případě poklesu začít přemýšlet o reorganizaci financování 

modelového podniku. Tento model sleduje míru rizika bankrotu. V roce 2009 se modelový 

podnik dostal docela daleko za hranici bankrotu tak předpokládáme i nadále dobré zdraví 

modelového podniku, ale je třeba obezřetnost, v dnešní krizové situaci si nemůže být žádný 

podnik jistý svým zdravím.  

4.2.3 Z h o d n o c e n í  v ý s l e d k ů  b a n k r o t n í c h  m o d e l ů  

Použité dva stěžejní modely hodnotí modelový podnik poměrně stejně.  Jak je zřejmé z obou 

výše uvedených grafů, modelový podnik se v roce 2008 potýkal se značnými finančními 

problémy, které se v roce 2009 upravily, ale nelze vyloučit, že se tato situace nebude 

opakovat. Ale přesto jsou v modelech jisté rozdíly. Altmanův model řadí modelový podnik do 

šedé zóny v letech 2007 a 2009, a v roce 2008 dokonce do zóny bankrotu. Výsledky dosažené 

v letech 2007 a 2009 nejsou nijak příznivé, jelikož se modelový podnik nachází jen nepatrný 

kousek za hranicí bankrotu. Zatímco Tafflerův model hodnotí modelový podnik v letech 2007 

a 2009 velmi pozitivně, nachází se daleko za hranicí možného bankrotu, v roce 2007 už to tak 

pozitivní není, ale stále se modelový podnik nenachází v bankrotní zóně. Klesla do šedé zóny.  

Skutečnost je nejspíš důsledkem široké škály použitých ukazatelů. Roli zde může sehrát          

i země odkud tyto modely pocházejí. Altmanův model i Tafflerův model byly uzpůsobeny na 

českou situaci. S mými stávajícími informacemi o finanční analýze bych se přikláněla 

k výsledku Altmanova modelu, jelikož byl přetvořen jak na podniky obchodovatelné, tak i 

neobchodovatelné na burze. Tuto variantu Tafflerův model nenabízí. Náš modelový podnik je 

obchodovatelný na burze, proto jsem vybrala Altmanův vzorec uzpůsobený pro tuto situaci.  

4 . 3   B o n i t n í  m o d e l y  

4.3.1 K r a l i c k ů v  Q u i c k t e s t  

Stejně jako u předchozího příkladu jsou hodnoty smyšlené. Pro výpočet jsem použila 

vzorce č. 4.37, 4.38, 4.39, 4.40.  
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Tab. 11 – Zadané hodnoty pro výpočet v tis. Kč 

  rok 2007 rok 2008 rok 2009 

aktiva celkem 81 728 127 186 101293 

vlastní kapitál 39 394 41 953 53271 

dluhy celkem 42 329 85 229 48021 

provozní cash flow 13 347 9 967 19563 

zisk před zdaněním  11 534 8 654 15672 

výkony 181 851 205 319 230468 

peníze 148 81 215 

banka 4 411 34 173 9578 

Zdroj: rozvaha a výkaz zisků a ztrát z obchodního rejstříku 

Nejprve jsem si vypočítala jednotlivé rovnice podle výše uvedených vzorců,  

a abych mohla Kralickův Quicktest vyhodnotit musela jsem rovnice mezi sebou sečíst            

a podělit dvěma, jak je to uvedeno u interpretace výsledků. 

 

Tabulka č. 12 – Vypočítané hodnoty pro grafické znázornění 

  

rok 

2007 

rok 

2008 

rok 

2009 

rok 

2007 

rok 

2008 

rok 

2009 

R1 0,48 0,33 0,53 4 4 4 

R2 2,83 5,11 1,95 0 2 0 

R3 0,14 0,068 0,15 3 1 4 

R4 0,07 0,05 0,085 2 1 3 

krok 1       2 3 2 

krok 2       2,5 1 3,5 

krok 3       2,25 2 2,75 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Graf . 3 – Hodnoty Kralickova Quicktestu pro léta 2007, 2008 a 2009 

 

Zdroj: vlastní znázornění 

 

4) Finanční situace firmy – je stav peněžních prostředků ve firmě a předpokládaný 

stav v budoucnu, založený na sledování zakázek firmy a jejich zisků. U finanční 

situace se sleduje jak rentabilita aktiv (efektivnost neboli výnosnost aktiv) a doba 

splácení dluhů (za jak dlouho jsme schopni splatit své závazky). 

5) Výnosová situace firmy – je situace, kde se sleduje míra výnosů (tržeb 

z provozování činnosti) a jejich pokles či vzrůst. Dobrá výnosová situace značí 

dostatek zakázek a jejich včasné plnění. Zde se posuzuje jak rentabilita aktiv tak 

ziskovost vlastního kapitálu.  

6) Celková situace – je to posouzení jak výnosové tak finanční situace firmy. Zde se 

tyto dvě situace sčítají a vyjde nám, jak je na tom naše firma z globálního 

finančního hlediska.  
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4.3.2 Z h o d n o c e n í  v ý s l e d k ů  b o n i t n í c h  m o d e l ů  

Pro posouzení bonity modelového podniku jsem si vybrala Kralickův Quicktest. Tento 

model umožňuje zhodnotit více aspektů modelového podniku. Pomocí Kralickova Quicktestu 

můžeme u modelového podniku hodnotit zvlášť finanční a výnosovou situaci. Finanční 

situace modelového podniku se nachází v šedé zóně, což znamená, že situace je v tomto 

modelovém podniku nejednoznačná a nevyhraněná. Po finanční stránce si modelový podnik 

moc dobře nevede. Výnosová situace je velmi různorodá, v roce 2008 klesla dokonce do zóny 

finanční tísně, což vykazuje špatnou prodejnost. Finanční situace u tohoto modelového 

podniku kolísá, tudíž je velmi důležité jej bedlivě sledovat. Celková situace modelového 

podniku není zas až tak špatná, nachází se v šedé zóně, a oproti předchozím létům v roce 2009 

dosáhla skoro hranice zóny bonity.  
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5  Shrn ut í  vý ho d,  ne vý ho d a  n á vrhů  

5 . 1  B a n k r o t n í  m o d e l y  

Bankrotní modely jsou kritizovány, ale i přesto jsou široce využívány hlavně bankami 

pro stanovení úrovně rizik klientů. Mají dobré využití také při posuzování obchodních 

partnerů či konkurence, v auditorských firmách a dokonce i v investičních firmách. Pomocí 

bankrotních modelů lze zjistit jak finanční stabilitu podniku, tak její rentabilitu a likviditu.  

Tab. 13 – přehled výhod, nevýhod a možnosti využití bankrotních modelů 

Bankrotní 

modely 
výhody  Nevýhody možnosti použití 

Altmanův model 

jednoduchý výpočet,  
dostupnost informací, 
lehká orientace, 
zjištění zda firma bankrotuje, 
přesnost výpočtu pomocí 
obchodovatelnosti na burze, 
aplikace na české firmy,  
efektivnost pro úrokové 
rizika, 
není nutná znalost tržní 
hodnoty 

pouze orientační 
zjištění stavu 
firmy, 
nelze přesně 
zjistit , v jak 
vážném stavu se 
firma nachází, 
použití pouze u 
firem střední 
velikosti, 

bankovnictví, 
průmysl, 
firmy obchodovatelné na 
burze, 
firmy neobchodovatelné 
na burze, 
využití u středních firem, 
u malých firem využití 
Z´scóre 

Index "IN95" 

přihlíží ke specifikům odvětví, 
možnost použití u věřitelů, 
možnost použití vlastníků. 
Zjištění nakládání firmy s 
prostředky, 
rizikovost s pohledu věřitele, 
zjistění finanční pozice firmy, 
aktualizované verze pro 
přesnost. 

nelze 
specifikovat 
nebezpečí, 
zaměřuje se 
pouze na 
rentabilitu, 
likviditu a 
aktivitu. 

potravinářský průmysl. 
hutnictví, 
bankovnictví, 
textilní průmysl, 
stavební průmysl, 
chemický průmysl. 

Tafflerův model 

kladen důraz na likviditu, 
jednoduchý výpočet, 
přesnost díky autorům z 
praxe, 
zjištění bankrotu. 

 
pouze orientační 
zjištění stavu 
firmy, 
nelze rozlišit 
pomocí žádného 
parametru, 
výpočet na 
základě malé 
počtu informací. 

hutnictví, 
chemický průmysl, 
stavebnictví, 
potravinářský průmysl. 

Zdroj: vlastní 
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5 . 2  B o n i t n í  m o d e l y  

Bonitní modely mohou být využity jak v průmyslovém, textilním, strojírenském a jakémkoliv 

odvětví na trhu. Bonita je využívána, při přípravách na obchodní jednaní, pro stanovení lhůt 

splatnosti faktur daného klienta a požadavku na velikost záloh a termínů splatnosti záloh. 

Bankrotní modely mají výhodu v tom, že nám pomocí Kralickova Quicktestu vyhodnotí jak 

finanční tak i výnosovou situaci podniku a zhodnotí tyto ukazatele, do konečného výsledků. 

Kdežto Tamariho model vychází z bankovní praxe a zaměřuje se na celkové zhodnocení 

firmy. Na české firmy není snadno použitelný, protože je převzatý ze zahraničí. 

Tab. 14 – zhodnocení výhod, nevýhod a aplikace bonitní modelů 

Bonitní modely výhody  Nevýhody možnosti použití 

T. Mariho model 

Vychází z bankovní 
praxe, 
lze použít jak pro malé 
tak pro velké firmy, 
hodnotní finanční 
samostatnost, 
vázanost vlastního 
kapitálu, 
běžnou likviditu, 
provozní činnost 
je více přesnější než 
bankrotní modely, 

převzatý ze zahraničí,  
špatná aplikace ne 
české firmy nelze 
jednoznačně určit, 
zda se firma nachází v 
bankrotu či nikoliv. 
 

především v zahraničí, 
bankovnictví a průmysl 

Kralickův 
Quicktest 

lze samostatně 
zhodnotit finanční, 
výnosovou a celkovou 
situaci firmy, hodnotí 
rentabilitu aktiv, dobu 
splácení dluhů, 
návratovost kapitálu, 
lze použít na české firmy 

zahraniční model 

především bankovnictví, 
potravinářský průmysl. 
hutnictví, 
textilní průmysl, 
stavební průmysl, 
chemický průmysl. 

Grünvaldův index 

Český model, specifikace 
na výrobní podniky, 
zkoumá rentabilitu 
vlastního a celkového 
kapitálu,  
provozní likviditu, 
krytí zásob, krytí dluhů, 
hlubší analýza 

 
samostatné stanovení 
kritérií, pouze pokud 
se trend podniku 
nezmění,  
náročný na výpočet 

bankovnictví, 
textilní průmysl, 
hutnictví, 
chemický průmysl, 
stavebnictví, 
potravinářský průmysl. 

Zdroj: vlastní   
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5 . 3  N á z o r y  a  z h o d n o c e n í  

-  při práci s indexy dochází k částečnému zkresleni údajů, protože podkladem a zdrojem 

dat jsou jenom data účetní závěrky. Ty v řadě případů nezobrazuji stav, „běžného chování” 

podniku v průběhu roku. Klasickým příkladem takového údaje je hodnota zásob v rozvaze, 

která je v takovém případě statickým údajem k datu 31.12. , ale nijak nehovoří o tom, jak se 

mění a jakých hodnot dosahuji prostředky vázané v zásobách v průběhu roku. 

-  Stejně je možno pochybovat o údajích pohledávek a závazků k 31.12. Také nijak tento 

stav nehovoří o tom, jak se podnik chová ke svým dodavatelům v průběhu roku a zda 

svévolně nezvyšuje hodnotu dodavatelského úvěru placením dlouho po splatnosti. 

- ve velké spoustě případů se při výpočtech ocitneme na hranici zón, proto je lepší tyto 

hranice okomentovat zvláštním komentářem.  

-   nákladové úroky jsou vypočítány z již dříve zaplacených úvěrů nebo jejich částí, ale 

v rozvaze je vždy jen uveden jejich nesplacený zbytek. 

-  nikdy nelze přesně zhodnotit podnikovou finanční situaci vždy se setkáme s nějakým 

„ale“. V každých modelech existují slabiny a ty které jsem tu pospala, také nejsou výjimkou.  
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Zá věr  

V literatuře se můžeme dočíst, že pravidly financování rozumíme řízení vzájemných 

vazeb složek majetku, zdrojů financování a také vazeb mezi majetkovou a kapitálovou 

strukturou podniku. Tím se také rozumí finanční a výnosová situace podniku, rentabilita, 

likvidita a jiné charakteristické rysy podniku. Tyto rysy zkoumají mimo jiné i souhrnné 

indexy hodnocení, poměrové ukazatele a účelově vybrané ukazatele, kterými se v této práci 

zabývám.    

Pomocí praktického znázornění modelů bonity, bankrotu a jiných jsem si ověřila, že 

popsané modely mohou pomoci majiteli modelového podniku získat lepší přehled o zdraví 

tohoto podniku a podá částečné odůvodnění, proč má nebo nemá modelový podnik problémy. 

Tyto modely také ale ne v poslední řadě slouží věřitelům zjistit, v jaké situaci se modelový 

podnik nachází a zda není velké riziko tomuto modelovému podniku půjčit prostředky. 

Použití těchto modelů je poměrně jednoduché a rychlé, některé modely umožňují 

uskutečnit finanční analýzu i u podniků, u kterých nemáme dostatečné informace, jedním 

z těchto modelů je Tafflerův model, na kterém jsem názorně interpretovala vybraný modelový 

podnik. 

Pozitivem výběru těchto modelů bude vždy rychlost jejich použití a jistě také fakt, že 

za tuto analýzu není nutno nikomu platit. Věřím, že v budoucnu bude i zkvalitnění těchto 

modelů, aby se dala finanční situace podniku lépe zmapovat.   

Výsledkem mé práce bylo zevrubné popsání modelů pro výpočet finančního zdraví 

modelového podniku. Popsala jsem zde jak bonitní tak i bankrotní modely. Zaměřila jsem se 

na Altmanův model, Index důvěryhodnosti a Tafflerův model co se týče bankrotních modelů, 

a z těch bonitních jsou to Kralickův Quicktest a Tamariho model.  

Pomocí těchto modelů lze zjistit jak finanční a výnosová situace modelového podniku 

tak i její likvidita, rentabilita a ziskovost. Modely se vyvíjeli postupem času, až nakonec 

dosáhli svých nynějších podob. Je to kombinace několika předchozích verzí a jsou zde 

připojeny i poměrové ukazatele.  

Pro ukázku jsem spočítala i rentabilitu vlastního kapitálu pomocí pyramidového 

rozkladu od Du Ponta.   

Při vypracovávání této práce jsem zjistila, že ne vždy je lepší mít více informací. Pro 

výpočet stability modelového podniku je lepší použít jeden nebo dva modely pro více let než 

spoustu modelů na jeden rok.  
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Altmanův model jsem použila pro výpočet finančního zdraví modelového podniku pro 

léta 2007 a 2009. Modelový podnik, který je smyšlený, podle tohoto modelu vykazuje velmi 

špatnou situaci. Dokonce v roce 2008 se ocitl v bankrotní zóně. V roce 2007 se nacházel na 

pokraji bankrotu, ale v meziroční se přehoupl přes tuto hranici a nachází se v takzvané „šedé 

zóně“ není to pro modelový podnik zrovna ideální, ale vykazuje to aspoň nějakou stabilitu 

modelového podniku. Ale kolísaní výsledků modelu je velmi znepokojivé jak pro majitele, 

tak pro věřitele. Pro modelový podnik by bylo nejlepší přeorganizovat financování.  Pro 

porovnání výsledků jsem interpretovala údaje z modelového podniku ještě do Tafflerova 

modelu. Tento model se od Altmanova trošku liší. Pro léta 2007 a 2009 označil modelový 

podnik jako velmi dobře zabezpečený, nachází se daleko za hranicí bankrotu a v roce 2008 je 

těsně nad touto hranicí. Z obou dvou modelů je zřejmé, že modelový podnik má tendenci ke 

kolísání výsledků a proto je nezbytně nutné jej bedlivě sledovat.  

Z bonitních modelů jsem pro výpočet použila kralickův quicktest. Tento model potvrdil 

už dříve uvedené kolísání v bankrotních modelech. Výnosová situace tohoto modelového 

podniku není vůbec stabilní v roce 2007, byla vcelku slušná oproti roku 2008, kde výnosnost 

klesla do zóny bankrotu a v roce 2009 se vyšplhala hodně vysoko za hranici šedé zóny. Pro 

finanční situaci byl nejlepším rokem rok 2008, kde výsledek dosáhl téměř zóny výborné 

bonity. Finanční situace modelového podniku je lepíš než její výnosová situace, finance tolik 

nekolísají a drží se docela vysoko nad hranicí bankrotu. Celková situace je kolísavá, což 

zavinila výnosová situace. Modelový podnik by si měl dávat na tuto oblast pozor a ověřit si, 

které zakázky jsou pro modelový podnik výhodné a které by jej mohli dostat do potíží. Při 

konečném výsledku, se tak tento modelový podnik ukázal jako nestabilní a nelze přesně určit, 

v jaké situaci se bude nacházet za rok.  

Má bakalářská práce si klade za cíl být podpůrným nástrojem ve finančním oddělení 

podniku. Lze ji také použít jako manuál pro výpočet zdraví firmy a její rozšíření může být 

součástí navazujícího tématu bakalářské či diplomové práce. 
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Příloha č. 1 – schematické znázornění cash flow nepřímou metodou [7] 

 

Zisk (po úhradě úroku a zdanění) 

+ odpisy 

+ jiné náklady 

-jiné náklady 

Cash flow ze samofinancování 

+ úbytek pohledávek 

-přírůstek pohledávek 

+ úbytek krátkodobých cenných papírů 

-přírůstek krátkodobých cenných papírů 

+ přírůstek zásob 

-úbytek zásob 

+ přírůstek krátkodobých závazků 

-úbytek krátkodobých závazků 

Cash flow z provozní činnosti 

+ úbytek dlouhodobého majetku 

-přírůstek dlouhodobého majetku 

+ úbytek nakoupených akcií a dluhopisů 

-přírůstek nakoupených akcií a dluhopisů 

Cash flow z investičních činností 

+ přírůstek dlouhodobých dluhů 

-úbytek dlouhodobých dluhů 

+přírůstek vlastního kapitálu z titulu emise akcií 

-výplata dividend 

Cash flow z finanční činnosti 

Celkové cash flow 

Zdroj: [7]   
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Příloha č. 2 – Schéma rozvahy 

 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Vlastní kapitál Základní kapitál 

 Dlouhodobý hmotný majetek  Kapitálové fondy 

 Dlouhodobý finanční majetek  Fondy ze zisku 

   Výsledek hospodaření 

Oběžná aktiva Zásoby Cizí zdroje Závazky 

 Pohledávky  Úvěry 

 Finanční majetek krátkodobý  Rezervy 

Ostatní aktiva Časové rozlišení Ostatní pasiva Časové rozlišení 

    

Zdroj: vlastní  
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Příloha č. 3 - analýza poměrových ukazatelů 

1 .  Ana lý za  po měro vý mi  u ka za te l i  

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. Analýza poměrovými 

ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. Využívá tedy veřejně 

dostupné informace a má k nim přístup také externí analytik. Poměrový ukazatel se vypočítá 

jako poměr jedné nebo několika účetních položek základních účetních výkazů  k jiné položce 

nebo k jejich skupině.[1] 

Jednou z možností členění poměrových ukazatelů je: 

Ukazatele struktury majetku a kapitálu – vztahují se k ukazatelům likvidity 

Ukazatele tvorby výsledku hospodaření – zaměřují se na ukazatele zadluženosti 

Ukazatele na bázi peněžních toků – analyzují faktický pohyb finančních prostředků  

a bývají velmi často součástí analýzy uvěrové zadluženosti. 

Poměrové ukazatele máme:  

1 . 1  U k a za t e l  l i k v i d i t y   

Likvidita podniku vyjadřuje schopnost přeměnit v požadované době svá aktiva na 

peněžní prostředky. Aby byla účetní jednotka solventní, musí mít určitou část svých aktiv ve 

vysoce likvidní formě. Podle autorky Petry Růčkové, se kterou se ztotožňuji, rozlišuje tyto 

likvidity:  

 

a) Okamžitá likvidita - měří schopnost uhradit okamžité splatné závazky. Bývá 

označena jako likvidita 1. stupně a představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují 

sem jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. 

 

            (vzorec 1.1)

  

b) Pohotová likvidita - eliminuje vliv zásob oběžných aktiv na ukazatele likvidity. 

V literatuře je označována jako likvidita 2. stupně. Pro pohotovou likviditu platí, že by 

měl být čitatel stejný jako jmenovatel.   
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            (vzorec 1.2) 

 

c) Běžná likvidita – udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy.

    

 (vzorec 1.3) 

  

1 . 2  U k a za t e l  r e n t a b i l i t y   

Poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou činnosti ke vstupům. Jednotliví 

ukazatelé rentability se od sebe liší podle toho, jaký zisk se dosazuje do čitatele, také i podle 

toho, jaký vložený kapitál dosadíme do jmenovatele v ukazateli. Dle autora Miroslava Máče 

dělíme rentabilitu na:  

 

a) Rentabilita celkového kapitálu – udává, kolik korun vynesla každá koruna 

investovaného kapitálu. Poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, zda jsou 

tato aktiva financována z vlastních či cizích zdrojů. 

 

 (vzorec 1.4) 

 

b) Rentabilita vlastního kapitálu – vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do podniku 

vložili akcionáři. 

 

   (vzorec 1.5) 
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c) Rentabilita tržeb – je běžně využívána mezi ukazateli rentability. Přestavuje poměry, 

které v čitateli zahrnují výsledek hospodaření a ve jmenovateli jsou obsaženy tržby. 

 (vzorec 1.6) 

 

d) Rentabilita aktiv – vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu ve formě aktiv. 

 

 (vzorec 1.7) 

 

1 . 3  U k a za t e l  za d l u že n o s t i   

Vyjadřuje, kolik cizích zdrojů využívá podnik k financování svých aktiv. V reálu 

nepřichází v úvahu, aby podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního nebo zase naopak 

z cizího kapitálu. Ve finanční analýze se používá celá řada ukazatelů zadluženosti.   

Pro názornost jsem si vybrala ukazatele z publikace od Miroslava Máče. Toto 

vyjádření je nejčastěji používáno.   

a) Celková zadluženost – udává, z kolika procent jsou celková aktiva financována cizím 

kapitálem. 

 

 (vzorec 1.8) 

 

Věřitelé upřednostňují nižší hodnotu ukazatele, a vlastníci naopak budou preferovat 

vyšší míru zadluženosti. 

 

b) Zadluženost vlastního kapitálu – ukazuje nám, jaký je poměr mezi vlastním a cizím 

kapitálem.  

 

 (vzorec 1.9) 

 

c) Úrokové krytí – vypovídá o tom, do jaké míry jsou úroky kryty ziskem. 
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  (vzorec 1.10) 

 

Čím vyšší hodnoty ukazatel dosahuje, tím je její finanční stabilita pevnější. 

1 . 4  U k a za t e l  a k t i v i t y   

Informují účetní jednotku, jak efektivně hospodaří se svými aktivy. Vyjadřují se buď 

jako ukazatelé počtu obrátek nebo jako ukazatelé doby obratu. Ukazatelé obrátek vypovídají o 

tom, kolikrát se za stanovený časový interval obrátí určitý druh majetku. Ukazatele doby 

obratu pak sledují dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán. Rozdělení aktivity bylo 

vybráno z odborné literatury Vladimíra Smejkala a Karla Raise. 

 

a) Obrat celkových aktivit – vyjadřuje měřítko celkového využití majetku. 

 

 (vzorec 3.11) 

 

b) Doba obratu zásob - vyjadřuje počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázána ve 

formě zásob. 

 

 (vzorec 1.12) 

 

c) Doba obratu závazků – udává dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a platbou 

těchto závazků. 

 

 (vzorec 1.13) 

 

V rámci zajištění likvidity by neměla být kratší než doba obratu pohledávek. 
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d) Doba obratu pohledávek – ukazuje, za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru 

spláceny. [6] 

 

 (vzorec 1.14) 

 

1 . 5  U k a za t e l e  k a p i t á l o v é h o  t r h u  

Ukazatele kapitálového trhu sledují především skuteční i potencionální akcionáři. 

Hodnoty ukazatele jsou výsledkem působení všech výše uvedených poměrových ukazatelů. 

Investoři mají především zájem na návratnosti svých investic. Ukazatelé kapitálového trhu lze 

dělit různými způsoby, já jsem se ztotožnila s autorem Miroslavem Máčem. 

 

a) Čistý zisk na akcii - udává poměr tržní ceny akcie k čistému zisku na jednu akcii. 

Investoři na základě tohoto ukazatele zvažují vhodnost uložení volných peněz do 

akcií. 

 

 (vzorec 1.15) 

 

Tento ukazatel je jeden z nejvýznamnějších v oblasti kapitálového trhu. 

 

b) Poměr tržní ceny k zisku akcií – představuje dobu, za jakou se investorovi vrátí 

kapitál investovaný do firmy ve formě výnosů. 

 

 (vzorec 1.16) 

 

c) Dividenda na akcii - udávají, kolik dostanou akcionáři za jednu svou akcii. 

 

 (vzorec 1.17) 
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