
 

 
 



 

 

  



 

 



 

 

  



 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce „Finanční analýza podniku“ se zabývá obecnou charakteristikou finanční 

analýzy, vymezením její základní problematiky, jejími přístupy a metodami. Teoretická část 

zdůrazňuje pojetí finančního zdraví podniku, z metod poukazuje především na analýzu 

poměrových ukazatelů a soustavy ukazatelů. Praktická část se věnuje aplikaci vybraných 

metod na konkrétních příkladech a zároveň interpretuje jejich vypovídací schopnost.  

Klíčová slova: finanční analýza; finanční zdraví podniku; elementární metody; ukazatele 

finanční analýzy; poměrové ukazatele; pyramidové soustavy ukazatelů; modely finanční 

analýzy 

 

ABSTRACT 

The thesis „Financial Analysis of Company“ deals with the general characteristics  

of the financial analysis, and determinates its fundamental problems, its approaches  

and methods. The theoretical section highlights the concept of the financial health  

of company; among the available methods, it highlights the analysis of financial ratios  

and system indicators. The practical part deals with the application of selected methods  

to specific examples, while interpreting their explanatory power. 

Keywords: financial analysis; financial health of company; elementary methods; ratios  

of financial analysis; financial ratios; pyramidal system indicators; models of financial 

analysis 
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ÚVOD 

Současná doba je charakteristická velkým konkurenčním bojem a ekonomický tlak  

na společnosti je obrovský, a to především i díky vládnoucí hospodářské krizi. Firmy  

se začínají obávat o odbyt svých produktů i svou finanční stabilitu. Objektem jejich zájmu  

se stávají informace o výnosnosti, platební schopnosti a dále schopnosti dlouhodobě 

zabezpečit své finanční závazky.  

Každý podnik je pokládán za více či méně zdravý. V zájmu každého podniku je udržet si svou 

pozici v tomto prostředí. Podnik musí sledovat vývoj tržního prostředí, ale také důkladně 

sledovat svou finanční stránku. Jako podklad pro kvalifikované rozhodování v této oblasti 

slouží tzv. finanční analýza. Finanční analýza jim umožňuje zhodnotit finanční stránku jejich 

hospodaření a určit jejich silné stránky, které jim umožní prosperovat a také případná rizika, 

které mohou negativně ovlivnit jeho budoucí vývoj. 

Finanční analýza, jako základní nástroj hodnocení finanční situace podniku, je součástí 

finančního plánování. Na základě systematické analýzy a jejích finančních ukazatelů posuzuje 

finanční zdraví podniku a zároveň působí jako zpětná vazba odrážející jeho činnost. Finanční 

analýza může podniku pomoci nalézt pozitivní či negativní trendy z minulosti, čímž podniku 

umožní adekvátně reagovat. Proto je důležitá její pravidelnost a kontinuita. Výsledky a jejich 

srovnávání se pak stávají základním kritériem strategicko-ekonomických rozhodnutí  

a finance se tím dostávají do podvědomí všech podnikatelů.  

Analýzu je možné provést z hlediska externího zájemce o poznání finanční situace 

(výkonnosti a finanční pozice) podniku, ale také z hlediska managementu podniku, kterému 

záleží na dobré finanční reputaci firmy v obchodních a finančních kruzích. Základními 

faktory, jež charakterizují finanční situaci (finanční zdraví), jsou rentabilita, likvidita, finanční 

stabilita a solventnost. Syntézou dílčích analytických poznatků se dospívá k zobrazení 

aktuálního stavu finanční situace. Uživatelům poskytuje finanční analýza návod, jaká kritéria 

používat pro hodnocení finanční situace, na základě jakých indikátorů finanční situaci 

hodnotit, jaké jsou přijatelné hodnoty.  

Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku finanční analýzy jako metodologii hodnocení 

finančně-ekonomické situace podniku. Stále častěji se totiž objevují otázky, jak udržet 

finanční stabilitu nedotknutelnou.  
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Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První kapitola se zabývá problematikou finanční 

analýzy, definuje finanční zdraví podniku, zdroje informací a její uživatele. Kapitola druhá  

se věnuje přístupům a metodám finanční analýzy. Pozornost je zaměřena především  

na poměrové ukazatele a pyramidové soustavy ukazatelů. Lehce také nastiňuje problematiku 

bonitních a bankrotních modelů jako souhrnné indexy hodnocení finančního zdraví podniku. 

Třetí kapitola je praktická, věnuje se aplikaci vybraných metod na konkrétních příkladech  

a zároveň interpretuje jejich vypovídací schopnost.   

  



4 
 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍ ANALÝZY  

V zájmu každého podnikatele je znalost solventnosti svých obchodních partnerů. Každý 

investor se zajímá, jaká je bonita jeho investičních příležitostí. Pro všechny je pak důležité, 

jaká rizika jsou s investováním či podnikáním spojená. První kapitola je tedy věnována 

teoretickým aspektům finanční analýzy, jako metody hodnocení finančního zdraví podniku.  

1.1 Koncept finančního zdraví podniku 

Pojem „finanční zdraví“ (financial health) nachází svůj původ v anglosaské terminologii  

a je používán ve vztahu k diagnostice uspokojivé finanční situace podniku. Každý podnik 

je vystaven různým externím a interním rizikům, jež mají vliv na vývoj jeho finanční situace. 

Měl by proto znát svou finanční situaci, aby těmto rizikům mohl čelit. Míra odolnosti financí 

podniku vůči těmto rizikům vyjadřuje úroveň jeho finanční zdraví.  [3] 

Různé školy finanční analýzy označují syntézu finanční situace pod pojmem „finanční zdraví“ 

nebo „bonita“ podniku. Termín finanční zdraví se užívá v souvislosti s analýzou finančních 

trhů ze strany investorů, bonita bývá uplatňována v rámci hodnocení klientů bank. [3]  

Nejvýstižněji definuje finanční zdraví Doktorka Holečková. Za finančně zdravý podnik 

označuje ten, který je v danou chvíli schopen perspektivně naplňovat smysl své existence.  [5]  

1.2 Finanční analýza, předmět a její pojetí 

Základním cílem podnikové činnosti je produktivní využití vlastního i cizího kapitálu, resp. 

dlouhodobá maximalizace tržní hodnoty podniku a splnění cílů v oblasti jeho hospodaření: 

trvalá platební schopnost podniku a perspektiva dlouhodobé likvidity, dosahování 

uspokojivého výsledku hospodaření a rentabilita vlastního kapitálu.  [8] 

Odborná literatura nedisponuje s jedinou a jednotnou definicí finanční analýzy
1
. Skutečnost, 

která determinuje nejednotnost terminologie a postupů finanční analýzy, nejednoznačnost 

jejího výkladu, interpretaci a srovnání jejích výsledků, je nekodifikovaný systém finanční 

analýzy. Přestože neexistuje nějaká oficiální metodika finanční analýzy, vyvinuly se určité 

obecně přijímané postupy a techniky finanční analýzy poskytují věrný obraz finanční situace 

podniku.  [3] 

Podle doktorky Ručkové je finanční analýza charakterizována jako systematický rozbor 

získaných účetních dat. Finanční analýza tak v sobě zahrnuje hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a predikci budoucích finančních podmínek. Cílem je poznat finanční zdraví 

                                                           
1
 Jednotlivá pojetí se liší z hlediska obsahu, času, uživatelů finanční analýzy či z hlediska jejího objektu. 
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podniku, nalézt a pojmenovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům  

a determinovat jeho silné stránky. Díky tomu se finanční analýza stává nástrojem mnoha 

ekonomických subjektů, které mají zájem dozvědět se více o svém hospodaření.  [12]  

1.3 Zdroje informací 

Finanční analýza pracuje s velkým množstvím dat z různých informačních zdrojů. Vstupní 

data mají různou povahu a jsou klíčovým, výchozím bodem finanční analýzy. Kvalita těchto 

informací podmiňuje její úspěšnost. Mezi zdroje řadíme finanční informace (finanční  

a vnitropodnikové účetní výkazy aj.), nefinanční informace jako jsou firemní statistiky, 

směrnice apod., či odhady analytiků různých institucí aj.  [3] 

Převažující podíl informačních zdrojů pro potřeby finanční analýzy představují účetní výkazy 

finančního účetnictví jako hlavního zdroje ekonomických dat. Základními zdroji těchto 

informací jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o cash-flow. Nezbytnou podmínkou však 

je, aby účetní výkazy věrně odrážely skutečnou situaci
2
 podniku.  [11] 

Rozvaha (bilance) podává přehled o stavu majetku podniku z hlediska jeho věcného složení 

(aktiv) a z hlediska zdrojů jeho krytí (pasiv). Tento stav zachycuje k určitému datu 

(poslednímu dni účetního období) v peněžním vyjádření. Aktiva jsou v rozvaze členěna  

z hlediska jejich postavení v reprodukčním procesu a podle stupně jejich likvidnosti.  

Pasiva představují členění téhož majetku podle zdrojů jeho financování. Kritériem jejich 

členění je vlastnictví a mají povahu závazků vůči ostatním subjektům.  [3] 

Výkaz zisku a ztráty (VZaZ) slouží ke zjištění výsledku hospodaření účetní jednotky. 

Konkretizuje, které náklady a výnosy se podílely na jeho tvorbě během účetního období  

a umožňuje posoudit schopnost podniku zhodnotit vložený kapitál.  [3]   

Výkaz o peněžních tocích (výkaz cash-flow) poskytuje informace o příjmech a výdajích 

peněžních prostředků – o peněžních tocích podniku. Jeho analýza umožňuje získat informace 

pro posouzení likvidity, platební schopnosti podniku, neboť zachycuje skutečný pohyb (tok) 

majetku, resp. reálné příjmy a výdaje na rozdíl od výkazu zisku a ztráty.  [3]  

1.4 Uživatelé finanční analýzy  

Informace o vývoji finanční situace podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, které 

přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Z hlediska jejich vztahu k podniku lze tyto 

uživatele rozdělit na dvě skupiny – na externí a interní uživatele finanční analýzy. 

                                                           
2
 V České republice je struktura účetních výkazů závazně upravena vyhláškou Ministerstva financí ČR, která 

vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a z postupů účtování. 



6 
 

 Každá z těchto skupin sleduje své specifické zájmy. Mezi uživatele finanční analýzy řadíme 

například manažery, investory, banky a jiné věřitele, obchodní partnery, konkurenty, aj.  [3] 

Manažeři využívají informace finančního účetnictví především pro dlouhodobé (strategické) 

a krátkodobé (operativní) finanční řízení podniku. Tyto informace jim umožňují vytvoření 

zpětné vazby na svá rozhodnutí a zároveň identifikovat a zhodnotit silné a slabé stránky svého 

finančního hospodaření.  [3]  

Investoři (akcionáři či vlastníci) sledují všechna rizika související s rozvojem a zajištění 

trvalé existence podniku. Zajímají se o míru výnosnosti vloženého kapitálu a současně  

o stabilitu a likviditu podniku, z hlediska výhodnosti jejich investice.  [3]  

Banky a jiní věřitelé požadují informace o finančním stavu potenciálního dlužníka  

při poskytování úvěru. Bonitu dlužníka hodnotí na základě analýzy jeho finančního 

hospodaření. Posuzují strukturu jeho majetku, finanční zdroje, současné a budoucí výsledky 

hospodaření. Soustředí se na analýzu krátkodobé likvidity, dlouhodobé solventnosti, 

rentability a ohodnocení klienta na kapitálovém trhu. Posuzují také nefinanční stránku bonity.  

Vzorový příklad podkladů, jež banka při  poskytování úvěru vyžaduje, uvádí příloha I. [3]  

Obchodními partnery jsou dodavatelé, jež se zaměřují na schopnost podniku hradit splatné 

závazky, a odběratelé, kteří naopak informace potřebují k posouzení, zda dodavatelský podnik 

bude schopen dostát svým závazkům. Pro obě skupiny je důležité zajištění dlouhodobé 

stability. [3] 

Zaměstnanci podniku mají zájem na prosperitě a ekonomické stabilitě svého podniku 

z hlediska jistoty zaměstnání a tím i zachování mzdových a sociálních podmínek. Jejich 

zájmy jsou zastupovány prostřednictvím odborových organizací.  [3] 

Stát a jeho orgány vyžadují finanční informace především pro stanovení hospodářské politiky 

státu (daňové a finanční) ve vztahu k podnikatelské sféře.  [3]   

Konkurenti podniku sledují informace o hospodaření podobných podniků nebo celého 

odvětví za účelem komparace s jejich výsledky. Předmětem jejich zájmu jsou například 

rentabilita, cenová politika, investiční aktivita apod.  [3] 
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2 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýzu účetních výkazů je možné na základě konkrétních potřeb provádět různým 

způsobem, v různém rozsahu a pomocí různých technik. Tyto techniky, jakožto základní 

metody používané ve finanční analýze, můžeme rozdělit na dvě skupiny – na metody, 

jež pracují s principy elementární matematiky a metody založené na složitějších 

matematických postupech.  [13] 

2.1 Přístupy k finanční analýze 

V rámci finančního hodnocení finančního zdraví podniků se úspěšně uplatňují dva přístupy 

hodnocení ekonomických procesů pomocí finanční analýzy – fundamentální a technická 

analýza. Tyto přístupy jsou zpracovány dle docenta Sedláčka [14].  

Fundamentální (kvalitativní) analýza je založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Opírá se o dlouhodobé zkušenosti odborníků, 

jejich subjektivní odhady a úsudky získané zkušenostmi plynoucími z historie podniku  

a schopnosti vyhodnotit nastalé situace a jejich trendy. Pracuje převážně s údaji, které mají 

kvalitativní charakter. Pracuje-li s kvantitativními údaji, jsou její závěry odvozeny bez použití 

algoritmizovaných postupů.  

Technická (kvantitativní) analýza se naopak opírá o matematické a matematicko-statistické 

postupy. Používá algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat  

a kvalitativnímu posouzení získaných výsledků z ekonomického hlediska. 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že finanční analýzu je možné zařadit do analýzy 

technické. Z matematického hlediska pak finanční analýza využívá v zásadě dvě skupiny 

metod, a to elementární a metody vyšší.   

Elementární metody finanční analýzy využívají základní aritmetické operace a procentuální 

počet. Jejich výhodou je jednoduchost a nenáročnost výpočtu, avšak jejich zjednodušení může 

vést k tomu, že tyto metody nejsou vždy použitelné. Pracují na bázi ukazatelů a jejich analýza 

plně postačuje. Tato práce se bude zaobírat právě těmito metodami.   

Termínem ukazatel rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku, např. 

položky účetních výkazů, vyjádřených v peněžních jednotkách, ale také údaje z dalších zdrojů 

či čísla, která jsou z nich odvozena pomocí aritmetických operací. Počet ukazatelů finanční 

analýzy je velký, z čehož plyne požadavek na různorodost jejich členění.  
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V současnosti je nejvíce používáno členění ukazatelů na extenzivní a intenzivní. Extenzivní 

ukazatele poskytují informaci o rozsahu (objemu) analyzované položky.  

Intenzivní ukazatele charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele podnikem 

využívány a jak rychle se mění. V každé kategorii pak existuje podrobnější členění (viz 

schéma 2.1)
3
.  [10] 

 

Schéma 2.1: Členění finančních ukazatelů [10]  

Vyšší metody finanční analýzy mají základ v metodách „vyšší matematiky“. Z metodického 

hlediska lze tyto metody rozčlenit na metody využívající matematickou statistiku a metody, 

které její principy jen částečně nebo jsou založeny na zcela odlišných postupech.  [10] 

2.2 Metody finanční analýzy 

Kapitola „Metody finanční analýzy“ se zaměřuje na elementární metody tak, jak je pojímá 

především docent Sedláček, doktorka Holečková a doktorka Růčková. Vzhledem 

k rozsáhlosti jednotlivých metod a předmětu práce jsem se zaměřila především na analýzu 

poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů, ostatní skupiny metod jsou popsány stručně. 

Základní techniky analýzy zahrnují metody, které jsou založeny na zpracování zjištěných dat 

obsažených v účetních výkazech a údajů z nich odvozených – ukazatelů. Podle toho je možné 

jejich rozdělení na dvě skupiny: 

 metoda absolutní – analyzuje přímo položky účetních výkazů, využívá absolutních, 

resp. extenzivních ukazatelů,  

 metoda relativní – při analýze vztahu dvou různých položek a jejich číselných hodnot, 

využívá relativních, resp. intenzivních ukazatelů. 

                                                           
3
 Uvedené schéma je navíc rozšířeno o standardní dělení (žlutě označené), které obdobně jako extenzivní  

a intenzivní dělení obsahuje jednotlivé skupiny ukazatelů a v této práci nám usnadní orientaci jednotlivých 

skupin. 

finanční ukazatele

extenzivní ukazatele

stavové 
ukazatele

ABSOLUTNÍ 
ukazatele

rozdílové 
ukazatele

ROZDÍLOVÉ 
ukazatele

tokové 
ukazatele

ROZDÍLOVÉ 
ukazatele

nefinanční 
ukazatele

intenzivní ukazatele

stejnorodé 
ukazatele

POMĚROVÉ 
ukazatele

různorodé 
ukazatele

POMĚROVÉ 
ukazatele
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Docent Jaroslav Sedláček ve své publikaci uvádí následující členění používaných ukazatelů  

a tím i základní elementární metody:  

 analýza absolutních ukazatelů (stavových a tokových), 

 analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků), 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů. 

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů4 

Analýza absolutních (stavových) ukazatelů je založena na zpracování zjištěných údajů přímo 

obsažených v účetních výkazech. Zahrnuje v sobě horizontální a vertikální analýzu.  

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) 

Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. Úkolem analýzy  

je změřit intenzitu změn (absolutních, relativních) jednotlivých položek výkazů. Z hlediska 

techniky se porovnávají jednotlivé položky výkazů v čase po řádcích. Absolutní změna  

je vyjádřena rozdíly údajů dvou sousedících let. Procentní změna jako poměr hodnoty 

absolutní změny v jejím procentním vyjádření k výchozímu roku.  

Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Vertikální analýza umožňuje zjistit procentní strukturu položek účetních výkazů k určitému 

základu
5
 (100%). Jednotlivé komponenty (položky výkazů) vztažené k témuž okamžiku  

se vyjadřují jako procentní podíly jedné z těchto položek. Při rozboru se analyzují položky 

účetních výkazů v jednotlivých letech shora dolů, nikoliv napříč jednotlivými roky.  

2.2.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Rozdílové a tokové ukazatele se zabývají analýzou účetních výkazů, které obsahují tokové 

položky (výkazy zisku a ztráty, výkazy cash-flow).  

Pomocí rozdílových ukazatelů lze analyzovat rozvahu, a to oběžný majetek. Slouží k analýze 

podniku, s výraznou orientací na jeho likviditu. Bývají často označovány jako finanční fondy 

nebo fondy finančních prostředků. Můžeme zde řadit čisté pohotové prostředky (peněžní 

finanční fond), čistý peněžně-pohledávkový finanční fond či nejčastěji využívaný čistý 

pracovní kapitál (ČPK).  

                                                           
4
 Kapitola je inspirována publikací Prof. Ing. Kovanicové, CSc. [10]. 

5
 Základem je chápán např. rozvahový součet, výkony nebo tržby. 
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2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

K nejpoužívanějším a nejvýznamnějším metodickým nástrojům finanční analýzy patří 

poměrové ukazatele. Existuje jich velké množství, včetně jejich modifikací. Staly  

se všeobecně akceptovanými a poskytují základní, rychlou a nenákladnou představu  

o hospodářské a finanční situaci daného podniku.  [3]  

Lze je sestavovat jako podílové, kdy dávají do poměru část celku a celek (např. podíl 

vlastního kapitálu k celkovému kapitálu), nebo jako vztahové, kdy dávají do poměru 

samostatné veličiny (např. poměr zisku k celkovým aktivům).  [13] 

V širším pojetí lze poměrové ukazatele rozčlenit na tzv. finanční ukazatele (financial ratios) 

zaměřující se na posouzení finanční struktury, zadluženosti apod., a tzv. provozní ukazatele 

(operating ratios) vyjadřující výkonnost podniku a jeho celkovou úroveň hospodaření 

s majetkem. V rámci těchto skupin se podle vztahu k některému aspektu hospodaření  

a finanční situaci podniku člení do následujících skupin:  [3] 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele finanční stability (zadluženosti), 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele kapitálového trhu. 

Ukazatele rentability (profitability ratios) 

Ukazatele rentability (výnosnosti vloženého kapitálu) jsou ukazateli efektivnosti podniku. 

Vyjadřují schopnost dosahovat přiměřený zisk a zhodnocovat tak vložený kapitál. Obecně  

je rentabilita vyjadřována poměrem zisku ke kapitálovým vstupům (viz vzorec 2.1):  [3] 

 (Vzorec 2.1) viz lit. [3] 

Pojmy, vstupující do poměru, tj. vložený kapitál a zisk, lze definovat různými způsoby, podle 

toho, za jakým účelem je analýza připravována. V čitateli mohou ukazatele obsahovat různě 

definovaný zisk:  [12] 

EAT (Earnings After Taxes) – zisk po zdanění, tedy čistý zisk – část zisku, kterou můžeme 

dělit na zisk k rozdělení (dividendy) a nerozdělený (slouží k reprodukci podniku). Ve VZaZ 

jej nalezneme jako výsledek hospodaření za běžné účetní období.  
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EBT (Earnings Before Taxes) – zisk před zdaněním – tj. provozní zisk již snížený nebo 

zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny 

daně. Využijeme jej tam, kde chceme zajistit srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým 

zatížením.  

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před odečtením úroků a zdaněním –  

– též označován jako „provozní zisk“. Využívá se tam, kde je nutno zajistit mezipodnikové 

srovnání.  

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – zisk  

před odpisy, úroky a zdaněním – zahrnuje EBIT zvýšený o odpisy. 

Analogicky jako u čitatele, může být i jmenovatel zlomku vyjádřen různými formami 

vloženého kapitálu. První možností je dosazení celkového kapitálu (vlastního i cizího),  

resp. celkového majetku (aktiva), bez ohledu na zdroje financování. V tomto případě 

hovoříme o rentabilitě celkového kapitálu neboli rentabilitě aktiv. Druhou variantou  

je dosazení vlastního kapitálu. V tomto případě se jedná o rentabilitu vlastního kapitálu. 

Ukazatele rentability jsou považovány za bezrozměrné veličiny, bývají však vyjadřovány 

v procentech.  [3]  

Rentabilita celkového kapitálu – ROA (Return on Assets) neboli rentabilita celkových 

vložených aktiv je základním měřítkem rentability a poměřuje zisk s celkovými aktivy 

vloženými do podnikání bez ohledu na zdroj jejich financování (viz vzorec 2.2). Hodnotí 

celkovou efektivitu podnikatelské činnosti podniku. Vyjadřuje, s jakou účinností působí 

kapitál vložený do podniku.  [13]   

 (Vzorec 2.2) viz lit. [10]  

Dosazením EBIT do čitatele umožňuje ukazatel porovnávání podniků s rozdílnými daňovými 

podmínkami a s různou mírou zadluženosti ve finančních zdrojích. Dosadíme-li do čitatele 

čistý zisk (EAT), pak ukazatel vyjadřuje schopnost managementu využít celková aktiva ve 

prospěch vlastníků. Použijeme-li čistý zisk zvýšený o zdaněné úroky, můžeme poměřovat 

vložené prostředky nejen se ziskem, ale také se zhodnocením cizího kapitálu, tzn., že musíme 

brát v úvahu i úroky pro věřitele za vypůjčený kapitál. Rentabilita celkového kapitálu by měla 

být vyšší než průměrná úroková míra z přijatých úročených dluhů.  [13] 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity), ukazatel výnosnosti vlastního jmění 

hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho vlastníci (viz vzorec 2.4). 
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Prostřednictvím tohoto ukazatele posuzují vlastníci či majitelé podniku, zda jimi vložený 

kapitál přináší dostatečný výnos a zda je využíván s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika, tzn., že hodnota ROE by měla být vyšší než alternativní výnos stejně 

rizikové investice. [13] 

6

 (Vzorec 2.3) viz lit. [10] 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu – ROCE (Return on Capital Employed), výnosnosti 

dlouhodobě investovaného kapitálu. ROCE kompletně vyjadřuje efektivnost hospodaření 

podniku, umožňuje investorům zjistit, zda je jimi vložený kapitál správně reprodukován. 

Vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv podniku, které jsou financovány vlastním i cizím 

dlouhodobým kapitálem. Čitatel obsahuje celkové výnosy investorů, do jmenovatele jsou 

dosazeny dlouhodobé finanční prostředky, jež má podnik k dispozici (viz vzorec 2.5).  [12] 

 (Vzorec 2.4) viz lit. [3] 

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) charakterizuje ziskovost tržeb, tj. schopnost 

podniku dosahovat zisku při určité úrovni tržeb. Jinými slovy vyjadřuje jaký efekt  

je podnik schopen vyprodukovat na 1 Kč tržeb. Rentabilita se vypočítá jako poměr výsledku 

hospodaření k celkovým tržbám (viz vzorec 2.6).  

7

 (Vzorec 2.5) viz lit. [10] 

Rentabilita nákladů (nákladovost) – ROC (Return on Costs) je používána jako doplňkový 

ukazatel k rentabilitě tržeb. Vyjadřuje poměr celkových nákladů k dosaženým tržbám podniku 

(viz vzorec 2.7). V tomto pojetí jsou celkové náklady odhadnuty jako rozdíl tržeb a zisku. 

Ukazatel lze vypočítat pro jednotlivé nákladové druhy.  [3] 

 (Vzorec 2.6) viz lit. [10] 

Obecně platí, že čím je hodnota tohoto ukazatele nižší, tím lepší výsledky hospodaření podnik 

dosahuje, neboť 1 Kč tržeb dokázal vytvořit s menšími náklady.  

                                                           
6
 Nejčastěji je dosazován čistý zisk (EAT). 

7
 Nejčastěji je dosazován zisk před úroky a zdaněním (EBIT). 
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Ukazatele likvidity (liquidity ratios) 

Ukazatele likvidity jsou měřítkem krátkodobého rizika. Vysvětlují vzájemný vztah mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými závazky
8
 a charakterizují tak schopnost podniku dostát včas 

svým finančním povinnostem. Vyjádření čitatele závisí na tom, jaká likvidní aktiva jsou do 

něj dosazovány. Z hlediska způsobu vyjádření čitatele jsou rozlišovány 3. stupně likvidity. [1] 

Likvidita bývá spojována s pojmem solventnost, jenž představuje schopnost hradit své dluhy 

v okamžiku jejich platnosti. Likvidita je vztahována k potenciální schopnosti hradit  

své závazky.  [12]  

Obecně lze likviditu vyjádřit jako poměr likvidních prostředků a splatných závazků (viz 

vzorec 2.8): 

 (Vzorec 2.7) viz lit. [15] 

Obecně lze konstatovat, že čím jsou hodnoty ukazatele likvidity vyšší, tím je situace podniku 

z hlediska platební pohotovosti lepší. Nicméně příliš vysoké hodnoty jsou pro podnik 

nepříznivé, neboť podnik vykazuje vysoké hodnoty oběžných aktiv (zejména zásob), které 

snižují rentabilitu podniku vzhledem ke kapitálu, vázaném v těchto aktivech, čímž snižují 

jeho efektivní využití.  [16] 

Okamžitá likvidita (cash ratio, likvidita 1. stupně) představuje nejužší vymezení likvidity. 

Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky oběžných aktiv (pouze finanční majetek) – peníze 

(v hotovosti a na běžných účtech) a jejich ekvivalenty, tj. volně obchodovatelné (krátkodobé) 

cenné papíry, směnky a šeky. Ukazatel okamžité likvidity měří schopnost podniku hradit 

právě splatné závazky (viz vzorec 2.9). 

 (Vzorec 2.8) viz lit. [15] 

Doporučená minimální hodnota okamžité likvidity je 0,2. Optimální hodnota se pohybuje 

v rozmezí 0,9 – 1,1.  [3]  

Pohotová likvidita (quick ratio, likvidita 2. stupně) se snaží odstranit nevýhody ukazatele 

běžné likvidity vyloučením položek zásob
9
 z oběžných aktiv (viz vzorec 2.10).  V čitateli jsou 

                                                           
8
 Za krátkodobé dluhy je z hlediska finanční analýzy považován součet krátkodobých závazků a krátkodobých 

bankovních úvěrů. 
9
 Zásoby představují nejméně likvidní složku oběžných aktiv a jejich přeměna v hotové peníze nejpomalejší.  
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ponechány jen peněžní prostředky (v hotovosti a na běžných účtech), krátkodobé cenné papíry 

a krátkodobé pohledávky (očištěné o nedobytné a pochybné pohledávky).  

 (Vzorec 2.9) viz lit. [15] 

Je-li hodnota rovna 1, pak zpeněžené krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek 

stačí k úhradě stávajících krátkodobých dluhů (podnik nemusí prodat své zásoby).  

Za optimální hodnotu je považována hodnota v rozmezí 1,1 – 1,5.  [13] 

Běžná likvidita (current ratio, likvidita 3. stupně) představuje nejširší vymezení likvidity. 

Poměřuje veškerá oběžná aktiva s krátkodobými závazky (viz vzorec 2.11). Udává, v jakém 

rozsahu jsou krátkodobé závazky pokryty krátkodobými aktivy, tj. kolikrát by byl podnik 

schopen uhradit své závazky věřitelům, kdyby proměnil všechna svá aktiva v hotovost.  

 (Vzorec 2.10) viz lit. [15] 

Vyšší hodnota běžné likvidity představuje nižší riziko platební neschopnosti v případě,  

že se podniku nepodaří přeměnit všechen nepeněžní majetek v peněžní prostředky. Větší část 

oběžného majetku je totiž kryta dlouhodobými zdroji.  Doporučené hodnoty běžné likvidity  

se dle odborných literatur liší
10

.  Doktorka Holečková [3] i docent Sedláček, CSc. [13] 

považují za optimální hodnoty běžné likvidity v rozmezí 1,5 – 2,5. Doktorka Vozňáková 

uvádí hodnoty v rozmezí 2 – 3. [16] 

Čistý pracovní kapitál
11

 (net working capital) 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) lze pojímat jako tu část oběžných aktiv krátkodobého majetku, 

který je kryt dlouhodobými finančními zdroji a v případě okamžitého splácení krátkodobých 

závazků, dovolí podniku, třebaže v omezené, činnosti pokračovat. [13] 

Umožňuje oddělit v oběžných aktivech tu část peněžních prostředků, jež slouží bezprostředně 

ke krytí finančních závazků, od části, která je relativně „volná“. Může být chápán jako 

disponibilní finanční fond, tzv. „rezervní finanční polštář.  [13] 

                                                           
10

 Jednotlivé doporučované hodnoty se liší v závislosti na odvětví či oboru, ve kterém firma podniká. Hodnoty, 

jež uvádí doktorka Vozňáková jsou průměrné za všechny obory, tudíž se mohou v jejich rámci částečně měnit. 
11

 Ukazatel ČPK se z hlediska metodického řadí k ukazatelům rozdílovým. Jelikož úzce souvisí s likviditou, má 

úzkou návaznost na ukazatel běžné likvidity, lze jej obecně k těmto ukazatelům přiřadit. 
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ČPK je dán rozdílem mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky (viz vzorec 2.12): 

 (Vzorec 2.11) viz lit. [13] 

Velikost ČPK je závislá na oboru podnikání a jeho velikost závisí na obratovosti 

krátkodobých aktiv podniku či vnějších okolnostech jako jsou např. konkurence, daňová 

politika, stabilita trhu apod.  [13] 

Ukazatele finanční stability 

Ukazatele finanční stability vychází ze zadluženosti a zahrnují ukazatele, které hodnotí 

finanční strukturu podniku. Charakterizují míru zajištění rovnováhy mezi způsobem 

financování a alokací finančních prostředků do majetku. Pojem zadluženost je spojen s tím, že 

podnik při svém financování využívá cizí zdroje.  

Základním ukazatelem je ukazatel celkové zadluženosti (debt ratio), ukazatel věřitelského 

rizika. Je definován jako poměr celkových závazků k celkovým aktivům (viz vzorec 2.13).  

 (Vzorec 2.12) viz lit. [13] 

Obecně platí, že čím je větší hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů.  [12] 

Doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti je tzv. kvóta vlastního kapitálu 

(equity ratio), vybavenost vlastním kapitálem. Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. 

Vypočítá jako podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům (viz vzorec 2.14). Vyjadřuje 

proporci, v níž jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. Tento ukazatel je také 

označován jako koeficient samofinancování.  [13] 

 (Vzorec 2.13) viz lit. [13] 

Oba výše zmíněné ukazatele informují o finanční struktuře podniku, respektive o skladbě 

kapitálu. Jejich součet je roven 1 (rozdíl může být způsoben nezapočtením ostatních pasiv  

do jednoho z ukazatelů). Oba ukazatele se řadí mezi nejdůležitější poměrové ukazatele 

zadluženosti z hlediska hodnocení celkové finanční situace. Důležitá je jejich návaznost  

na ukazatele rentability.  [13]    

Stejnou vypovídací schopnost jako ukazatel celkové zadluženosti má tzv. koeficient 

zadluženosti (debt to equity ratio), míra zadluženosti. Oba rostou s tím, jak roste proporce 

dluhů.  
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Vypočítá se jako podíl cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu podniku (viz vzorec 2.15).   

 (Vzorec 2.14) viz lit. [13] 

Chceme-li zjistit, kolikrát převyšuje zisk placené úroky a zda je pro podnik zatížení dluhy 

snesitelné, je třeba znát tzv. ukazatel úrokového krytí (interest coverage). Vypočítá se podle 

níže uvedeného vzorce 2.16.  

 (Vzorec 2.15) viz lit. [12] 

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku  

a na akcionáře nezbude nic. Literatura uvádí, že postačující je, jsou-li úroky pokryty ziskem 

3x až 6x.  [14]  

Dlouhodobá zadluženost určuje, jaká část aktiv podniku je financována dlouhodobými dluhy. 

Snaží se najít optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů (viz vzorec 2.16).  

 (Vzorec 2.16) viz lit. [13] 

Krátkodobý cizí kapitál v čitateli s celkovými aktivy ve jmenovateli poměřuje tzv. 

krátkodobou zadluženost, (viz vzorec 2.17).  

 (Vzorec 2.17) viz lit. [13] 

Pokud je podíl dlouhodobých závazků větší než krátkodobých, nemusí se podnik obávat 

požadavků věřitelů na okamžité splacení závazků.  [16] 

Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku vyjadřuje jaká část aktiv je kryta ČPK. Vypočítá 

se dle níže uvedeného vzorce 2.19. 

 (Vzorec 2.18) viz lit. [13] 

Ukazatele aktivity, řízení aktiv (asset utilization ratios, asset management) 

Ukazatele aktivity hodnotí technicko-ekonomickou stránku podniku, neboť určuje vybavenost 

podniku dlouhodobými a oběžnými aktivy. Umožňují sledovat, zda podnik dosahuje svých 

výkonů s optimálním nasazením majetkové struktury, jak efektivně, intenzivně a rychle 

využívá vložené prostředky. Hodnotí tak vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku – 

hodnotí rychlost obratu (obrat) vázaných prostředků nebo dobu jejich obratu.  [5] 
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Ukazatele aktivity představují jeden z činitelů efektivnosti (produkční efektivnosti), mají 

podstatný vliv na ukazatel rentability celkového a vlastního kapitálu.  [5] 

Mezi ukazatele řízení aktiv se řadí obrat celkových aktiv (total assets turnover), vázanost 

celkového kapitálu, jenž měří, jak intenzivně podnik využívá svá aktiva. Vyjadřuje se jako 

poměr tržeb a celkových aktiv a udává, kolikrát se všechna aktiva obrátí v tržby (za rok) – viz 

vzorec 2.20. 

 (Vzorec 2.19) viz lit. [5] 

Ukazatel může být také vyjádřen jako poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu  

a je součástí pyramidového rozkladu ROE. Platí, že čím je hodnota ukazatele nižší, tím 

intenzivněji podnik svá aktiva využívá.  [5]  

Dalším ukazatelem řízení aktiv je ukazatel obratu stálých aktiv, nebo také dlouhodobého 

majetku (turnover of fixed assets ratio), který hodnotí intenzitu a efektivnost využívání 

dlouhodobého majetku (zejména stroje, budovy apod.). Je dán poměrem tržeb  

a dlouhodobého majetku (dl. M) a vyjadřuje, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby 

(viz vzorec 2.21):  [5] 

 (Vzorec 2.20) viz lit. [5] 

Dalšími ukazateli aktivity jsou obrat zásob (inventory turnover ratio, obratovost) a doba 

obratu zásob (stock turnover ratio). Obrat zásob udává intenzitu využití zásob, tzn. kolikrát  

je každá položka za určitou časovou jednotku prodána a znovu uskladněna (viz vzorec 2.22).   

 (Vzorec 2.21) viz lit. [5] 

Z hlediska optimálních hodnot ukazatele platí, že čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím 

lépe. Podnik tak nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které determinují nadbytečné financování 

(dodatečné náklady) a nejsou v nich umrtveny finanční prostředky, které by musely být 

doplňovány cizími zdroji. Přebytek zásob je spojen nízkou produktivitou a představuje nízký 

výnos. Nízký obrat může naopak signalizovat možnou existenci zastaralých zásob.  [13]    
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Ukazatel doby obratu zásob je definován jako poměr průměrného stavu zásob k průměrným 

denním tržbám, udává dobu, po kterou je kapitál vázán v určité formě zásob do doby jejich 

spotřeby, či prodeje (viz vzorec 2.23). 

12
 (Vzorec 2.22) viz lit. [5] 

Doba obratu zásob je úzce spjata s obratem zásob a při vyhodnocování obecně platí, že čím 

vyšší je obrat zásob a kratší doba obratu, tím lépe.  [12] 

Doba obratu (splatnosti) pohledávek (average collection period) představuje průměrnou 

dobu splatnosti pohledávek. Vyjadřuje, jak rychle jsou pohledávky přeměněny v peněžní 

prostředky. Udává počet dní, během nichž je majetek podniku (resp. inkaso peněz za tržby) 

zadržen v pohledávkách. Během této doby využívají odběratelé podniku obchodní úvěr.  

Dobu obratu pohledávek je dobré považovat za běžnou platební podmínku při fakturaci zboží 

odběrateli. Je-li delší než běžná doba splatnosti, znamená to, že obchodní partneři neplatí  

své závazky včas. Doba obratu pohledávek by měla odpovídat průměrné době splatnosti 

faktur (viz vzorec 2.24).  [13] 

 (Vzorec 2.23) viz lit. [5] 

Doba splácení závazků (creditors payment period) udává dobu (ve dnech) trvání úhrady 

závazku od okamžiku jeho vzniku. Vyjadřuje, jak rychle je podnik schopen splatit  

své závazky. Jedná se o nákup na obchodní úvěr, který podnik určitou dobu bezplatně 

využívá, představuje totiž peněžní prostředky, jež může podnik použít pro vlastní potřebu.  [5] 

Vypočítá se jako poměr průměrného stavu obchodních závazků a průměrných denních nákupů 

na obchodí úvěr (viz vzorec 2.25). 

 (Vzorec 2.24) viz lit. [5] 

Ukazatel doby obratu pohledávek i závazků má užitečnou vypovídací schopnost pro věřitele, 

či potenciální věřitele, neboť poskytuje informace o dodržování obchodní úvěrové politiky. 

Obecně lze konstatovat, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek.  [12] 

 

                                                           
12

 Podle konvence se při výpočtu však namísto 365 dní používá 360 dní v roce. 
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Ukazatele tržní hodnoty  

Ukazatele tržní hodnoty posuzují výkonnost podniku pomocí tržních měřítek. Odráží tržní, 

tedy skutečné ocenění a vztahují tržní cenu akcií podniku k výši podnikových výnosů,  

k účetní hodnotě akcie i dalším veličinám. K hodnocení tržní výkonnosti se využívá 

informací, které poskytuje kapitálový trh. Patří zde ukazatele účetní hodnoty, ukazatel výnosu 

na akcii, dividendy na akcii, či ukazatel poměru tržní ceny akcie k její účetní hodnotě aj.  [1] 

2.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Podstatou finanční analýzy je kontinuální vyhodnocování finančního zdraví podniku.  

K hodnocení finanční situace využívá zejména velké množství poměrových ukazatelů, ty však 

poskytují izolovaný pohled pouze na určitý úsek podnikové činnosti. Posuzují se individuálně 

a mají tak samy o sobě omezenou vypovídací schopnost. A právě z tohoto důvodu  

se konstruují syntetické ukazatele (resp. soustavy ukazatelů), které silné a slabé stránky 

podniku promítají do jednoho souhrnného (jednočíselného) ukazatele a podávají  

tak komplexní pohled na finanční situaci podniku. [13]  

Z hlediska způsobu sestavování soustav ukazatelů se využívají dvě techniky – soustavy 

hierarchicky uspořádaných ukazatelů a účelové výběry ukazatelů.  [12]  

Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů jsou charakteristické matematickou 

provázaností. Typickým představitelem hierarchicky uspořádaných ukazatelů jsou 

pyramidové ukazatele.  

Účelově vybrané skupiny ukazatelů mají za cíl kvalitativní diagnostikování finanční situace 

podniku, respektive predikci jeho dalšího vývoje na základě jednočíselné charakteristiky. Zde 

se řadí bankrotní a bonitní modely.  [13] 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů jsou graficky uspořádány do tvaru pyramidy. Vrchol 

pyramidy představuje jediný vrcholový ukazatel (reprezentuje základní cíl podniku,  

např. rentabilitu ROA, ROE), který je postupně rozkládán na dílčí ukazatele. Pyramidové 

soustavy umožňují popsat vzájemné závislosti mezi jednotlivými ukazateli a lze provést  

i analýzu vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Vrcholový ukazatel je rozkládám do dílčích 

ukazatelů pomocí aditivních nebo multiplikativních vazeb. Aditivně je ukazatel rozkládán 

jako součet nebo rozdíl, multiplikativně jako součin nebo podíl dvou a více ukazatelů.  [13] 

Příkladem pyramidové soustavy ukazatelů tzv. Du Pont diagram, který popisuje rozklad 

ukazatele rentability vlastního kapitálu.  [15] 
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Du Pont diagram 

Du Pont diagram je nejznámějším a nejtypičtějším pyramidovým modelem. Tento model byl 

poprvé použit v chemické firmě Du Pont Nomeurs k analýze výkonnosti firmy. Je zaměřen  

na rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek vstupujících  

do tohoto ukazatele. V základní podobě jde o rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

na ukazatel rentability tržeb, obrat celkových aktiv a poměr celkových aktiv k vlastnímu 

kapitálu, též finanční páka (viz vzorec 2.26 a viz schéma 2.2).  [12] 

 (Vzorec 2.25) viz lit. [15] 

 

Schéma 2.2: Du Pont diagram [7] 

Ze schématu vyplývá, že levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži, pravá strana 

diagramu pracuje s rozvahovými položkami, pracuje s aktivy, ukazuje obrat celkových aktiv. 

Hierarchická skladba diagramu umožňuje rozklad ukazatele vyšší úrovně na jeho dílčí 

ukazatele do úrovní nižších. Výše uvedené schéma lze dále rozkládat, např. čistý zisk lze 

rozložit na rozdíl tržeb a celkových nákladů, kde řadíme např. odpisy, úroky apod. Součástí 

pyramidy jsou znázorněny i vztahy mezi ukazateli (+, –, /, x), které představují celou soustavu 

rovnic.  

Soustavy účelově vybraných ukazatelů  

Do této kategorie patří bankrotní a bonitní modely. Obě skupiny modelů si kladou za cíl 

charakterizovat podnik jednou číselnou charakteristikou, na jejímž základě posuzují finanční 

zdraví podniku. Rozdílným rysem těchto metod je účel jejich vytvoření.  [12] 

Bankrotní modely poskytují informace, zda je podnik v blízké budoucnosti vystaven riziku 

bankrotu. Vychází z předpokladu, že bankrot je součástí každého podniku a podnik již před 

ROE

ROA

ROS

EAT tržby

obrat celkových 
aktiv

tržby aktiva celkem

finanční páka
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touto událostí vykazuje typické příznaky bankrotu. Existuje mnoho bankrotních modelů např. 

Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model, model IN – index důvěryhodnosti. 

Bonitní modely na základě bodového hodnocení stanovují bonitu hodnoceného podniku  

a zařazují podnik z finančního hlediska při mezipodnikovém srovnávání mezi dobré  

či špatné firmy. Paří zde Kralickův Quicktest, Tamariho model, aj.  [12] 

Z důvodu rozsáhlosti práce a jejímu předmětu je vybrán z každého modelu jeden zástupce, 

kterému se blíže věnuji. 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre)  

Altmanova formule bankrotu, označovaná jako Z-skóre, vychází z Beaverovy profilové 

analýzy predikce bankrotu (1966), která by měla v dostatečném předstihu odhalit možné 

problémy a tím i umožnit podniknout kroky k jeho nápravě. Profesor Altman (1968) stanovil 

na základě diskriminační analýzy
13

 diskriminační funkci pro výpočet Z-skóre odlišně  

pro firmy, které veřejně obchodují s akciemi na burze a zvlášť pro předvídání finančního 

vývoje ostatních firem. Z-skóre lze vypočíst ze součtu hodnot pěti poměrových ukazatelů, 

kterým jsou přiřazeny jednotlivé váhy. Altmanovo Z-skóre zahrnuje všechny významné 

složky finančního zdraví – rentabilitu, likviditu, zadluženost i strukturu kapitálu.  [13] 

Na základě výsledků diskriminační analýzy byly stanoveny také určité hranice, podle kterých 

je finanční situace podniku hodnocena a posléze podnik zařazují do určitého pásma, které  

signalizuje, zda může být podnik v budoucnosti bankrotem ohrožen (pásmo bankrotu)  

či nikoliv (pásmo prosperity). [3] 

Z-skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi se vyčíslí podle vozce 2.26: 

           

, kde 

(Vzorec 2.26) viz lit. [13] 

A = podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům  ukazatel likvidity 

B = podíl zisku po zdanění k celkovým aktivům  ukazatel dl. rentability 

C = podíl zisku před zdaněním a úroky k celkovým aktivům  ukazatel rentability 

D = podíl tržní hodnoty vlastního kapitálu k celkovým dluhům  ukazatel zadluženosti 

E = podíl celkových tržeb k celkovým aktivům  ukazatel aktivity 

                                                           
13

 Diskriminační analýza je matematicko-statistická metoda. Altman sestavil soubor 66 výrobních podniků, 

z nichž právě jedna polovina představovala podniky bankrotující, druhá polovina podniků prosperovala. Celkem 

sledoval 22 poměrových ukazatelů, které měly indikovat možné budoucí problémy. Na základě diskriminační 

analýzy vybral 5 z nich. Tyto ukazatele se jevily jako nejlépe vypovídající z hlediska predikce bankrotu.    
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Altmanovo Z-skóre je vhodným doplňkem finanční analýzy podniku. Interpretace jeho 

výsledků je následující:  

 hodnoty vyšší než 2,99   pásmo prosperity 

 hodnoty v intervalu od 1,81 do 2,98  pásmo „šedé zóny“ 

 hodnoty nižší než 1,81   pásmo bankrotu 

Podniky, s hodnotami Z-skóre nižšími mohou být v budoucnosti s vysokou pravděpodobností 

zasaženy bankrotem, naopak vyšší hodnoty Z-skóre signalizují prosperitu podniku, 

pravděpodobnost, že podnik upadne v nejbližších letech do bankrotu je pak minimální. 

Hodnoty Z-skóre pohybující se v intervalu 1, 81 až 2,98 jsou charakteristické pro tzv. šedou 

zónu, kde nelze budoucí finanční situaci zcela přesně odhadnout.  [3] 

Pro ostatní podniky má výpočet Altmanova Z-skóre tuto podobu: 

       

, kde 

(Vzorec 2.27) viz lit. [13] 

A = podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům ukazatel likvidity 

B = podíl zisku po zdanění k celkovým aktivům ukazatel dl. rentability 

C = podíl zisku před zdaněním a úroky k celkovým aktivům ukazatel rentability 

D = podíl vlastního kapitálu k celkovým dluhům ukazatel zadluženosti  

E = podíl celkových tržeb k celkovým aktivům ukazatel aktivity 

Interpretace Altmanova Z-skóre pro podniky veřejně neobchodující na burze je shodná 

s podniky s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze, avšak hranice jednotlivých pásem 

jsou zde posunuty níže: 

 hodnoty vyšší než 2,9    pásmo prosperity 

 hodnoty v intervalu od 1,2 do 2,9  pásmo „šedé zóny“ 

 hodnoty menší než 1,2   pásmo bankrotu 

Co se týče použití Altmanova modelu, řadí se mezi modely univerzální, neboť jej lze 

aplikovat pro všechny podniky ve všech odvětvích. Největší uplatnění však model nachází  
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u středně velkých firem, velké podniky v našich podmínkách bankrotují jen zřídka a malé 

firmy nejsou schopny poskytnout dostatek informací pro realizaci této analýzy
14

.  [3]  

Z hlediska použití Altmanova Z-skóre pro předvídání finančního vývoje našich firem je třeba 

podotknout, že pro jeho reálnou aplikaci v českých podmínkách je vhodné přehodnotit 

používané ukazatele a přepočítat i hodnoty jednotlivých koeficientů.  [13]  

Kralickův Quicktest bonity 

Rychlý test (quicktest) byl navržen P. Kralickem (1990). Je tvořen soustavou čtyř rovnic,  

na jejichž základě bodově hodnotíme situaci v podniku. Každá rovnice (ukazatel) se zaměřuje 

na hodnocení určitého aspektu finančního zdraví. První dvě rovnice se zaměřují na hodnocení 

finanční stability podniku, druhé dvě hodnotí jeho výnosovou situaci. Vypočtené hodnoty 

jednotlivých ukazatelů se pohybují v určitém intervalu, přičemž každý interval má své bodové 

ohodnocení. Výsledná bonita podniku se stanoví na základě zařazení vypočtených hodnot  

do určitého intervalu (viz vzorce 2.28 – 2.31), jejich následného obodování (viz tabulka 2.1)  

a jejich konečného vyčíslení (viz vzorec 2.32).  [13]  

 (Vzorec 2.28) viz lit. [3] 

 (Vzorec 2.29) viz lit. [12] 

 (Vzorec 2.30) viz lit. [3] 

 (Vzorec 2.31) viz lit. [12] 

Ukazatel R1 představuje ukazatel zadluženosti, který patří mezi ukazatele finanční stability. 

Ukazatel R2 je ukazatel solventnosti na bázi cash-flow. Ukazatel R3 hodnotí rentabilitu, 

ukazatel R4 krátkodobou platební schopnost (likviditu) opět na bázi cash-flow.  [5]  

Bodové hodnocení výsledků Quicktestu představuje následující tabulka: 

Tabulka 2.1 Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu [12] 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0  - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 

R3 < 0 0 - 0,8 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

                                                           
14

 Altmanův model je schopen uspokojivě předpovědět bankrot přibližně na dva roky do budoucnosti, na dobu 

pěti let s přesností okolo 70%. [1] 
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Konečný obraz finanční situace poskytuje následující vztah: 

 (Vzorec 2.32): vlastní zpracování 

Z uvedeného vzorce je zřejmé, že hodnocení finanční situace s použitím Kralickova 

Quicktestu probíhá ve třech krocích. V prvním kroku je vyhodnocena finanční stabilita 

podniku (součet bodů proměnných R1 a R2 vydělený 2), ve druhém kroku situace výnosová 

(součet bodů proměnných R4 a R4 vydělený 2). Třetí krok hodnotí celkovou situaci podniku. 

Je součtem bodových hodnot finanční stability a výnosové situace, opět vydělený 2.  [12] 

Završením Kralickova Quicktest bonity je interpretace získaných výsledků. Tento krok 

shrnuje následující přehled: 

Výhodou použití  Králickova Quicktestu je jeho jednoduchá realizace a poskytnutí rychlého 

obrazu finanční situace.  

2.3 Volba metod finanční analýzy 

Volba metody představuje významné rozhodnutí. Volí se taková metoda, která bude 

odpovídat vytčenému cíli a zároveň bude mít zpětnou vazbu na cíl, jež má splnit.  

Při realizaci musíme dbát na přiměřenost volby metod analýzy. Samotná metoda  

či kombinace metod by měla být volena s ohledem na účelnost, nákladnost a spolehlivost. 

Obecně platí, že lepší metody poskytují spolehlivější závěry a snižují riziko chybného 

rozhodnutí a poskytují vyšší naději na úspěch. 

Účelnost znamená, že metoda odpovídá předem zadanému cíli. Je nutné si uvědomit, 

k jakému konkrétnímu účelu má analýza sloužit. 

Nákladnost je spojena s náklady dané metody. Každá metoda a její využití potřebuje čas  

a kvalifikovanou práci, přesto vynaložené náklady by měly být přiměřeně návratné.  

Spolehlivost spočívá v kvalitním využití všech dostupných dat. Platí, že čím spolehlivější 

budou vstupní informace, tím spolehlivější by měly být výsledky plynoucí z analýzy.  [12] 

 hodnoty nad úrovní 3   pásmo bonity 

 hodnoty v intervalu 1 až 3  pásmo „šedé zóny“ 

 hodnoty pod úrovní 1   pásmo finančních potíží 
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3 VYUŽITÍ UKAZATELŮ V PRAXI 

Přestože je práce pojata teoreticky a opírá se o poznatky odborné literatury, pro snazší 

pochopení v praktické části aplikuji tyto získané znalosti na příkladu konkrétního podniku  

a současně vysvětluji vypovídací schopnost vybraných ukazatelů. Daný podnik je výrobcem 

materiálů pro podlahové krytiny. Vzhledem k předmětu práce se zaměřuji na analýzu 

poměrových ukazatelů a jejich soustav. Data použita pro analýzu jsou čerpána z rozvahy  

a výkazu zisku a ztráty podniku za léta 2007 a 2008 (viz příloha II, III). Pro analýzu jsou 

vzhledem k rozsáhlosti práce vybrány jen některé ukazatele, z jejich soustav je zde uveden 

pyramidový rozklad rentability, skupinu souhrnných indexů hodnocení zastupuje jeden 

bankrotní a jeden bonitní model. Při samotném výpočtu pracuji pouze s údaji, jež přímo 

vstupují do daného ukazatele.     

3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou měřítkem výnosnosti vloženého kapitálu. Poměřují dosažený zisk  

s výší podnikových zdrojů. Z ukazatelů rentability jsou vybrány ukazatele ROA, ROE  

a ROS. Postup jejich výpočtu zachycují jednotlivé tabulky. Souhrnně jsou graficky 

vyhodnoceny (viz graf 3.1). 

ROA – rentabilita celkového kapitálu 

Rentabilita celkového kapitálu měří výnosnost a finanční výkonnost podniku jako celku.  

Při výpočtu je do čitatele dosazen EBIT, není podchycen efekt zdanění (nezdaněná 

rentabilita). Ukazatel pak určuje proporce, v jakých se EBIT rozdělí mezi čistý zisk, který 

podniku připadne, daň z příjmu státu a úroky věřitelům.  

Tabulka 3.1 ROA: rentabilita celkového kapitálu 

 2007 2008 

EBIT 62302 44324 

aktiva celkem 257283 250700 

ROA 24,22% 17,68% 

Z tabulky 3.1 je zřejmý pokles zisku oproti roku 2007, který tak ovlivnil i výši rentability 

celkového kapitálu. Rentabilita celkového kapitálu se snížila o 6,54%. Pokles rentability byl 

vyvolán především poklesem tržeb, což lze přisoudit působení současné hospodářské krize 

a také tomu, že podnik v roce 2008 přijal menší počet objednávek, což se promítlo právě  

do tržeb.  
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ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu zjišťuje míru zhodnocení kapitálu vloženého vlastníky  

či majiteli podniku. 

Do čitatele je v tomto případě dosazen čistý zisk (EAT), představuje tak čistý výnos 

z vloženého kapitálu plynoucí právě vlastníkům podniku. 

Tabulka 3.2 ROE: Rentabilita vlastního kapitálu 

 2007 2008 

EAT 46522 34114 

vlastní kapitál 146736 179597 

ROE 31,70% 18,99% 

Tabulka 3.2 prezentuje pokles rentability, a to o 12,71% oproti předchozímu roku. 

Vyhodnocení tohoto ukazatele je analogické s ohodnocením ROA, jelikož se na poklesu ROE 

podílejí opět klesající tržby a hospodářská krize.   

ROS – rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb je ukazatelem ziskovosti tržeb, hodnotí, jaký je podíl tržeb na zisku. 

Vyjadřuje, kolik Kč zisku dokáže podnik vyprodukovat 1 Kč tržeb.  

Tabulka 3.3 ROS: Rentabilita tržeb 

 2007 2008 

EBIT 62302 44324 

tržby 652014 623952 

ROS 9,56% 7,10% 

Z tabulky 3.3 je zřejmé, že každá koruna tržeb, přinesla podniku v roce 2007 právě 9,56%,  

v roce 2008 7,10% čistého zisku. 

Souhrnné grafické znázornění ukazatelů rentability 

Graf 3.1 Ukazatele rentability 
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3.2 Ukazatele likvidity  

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky. Vstupují 

do ní jen ty nejlikvidnější prostředky. Doporučené minimální hodnoty jsou 0,2. 

Tabulka 3.4 Okamžitá likvidita 

 2007 2008 

peněžní prostředky + ekvivalenty (KFM) 31714 15427 

okamžitě splatné závazky 106907 68087 

okamžitá likvidita 0,30 0,23 

Z tabulky 3.4 vidíme, že okamžitě splatné závazky se v roce 2008 splatily, čímž se zároveň 

snížily i peněžní prostředky na účtu. Okamžitá likvidita v obou letech vyhovuje mezím.  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vylučuje z oběžných aktiv zásoby. Pro zachování likvidity podniku  

by hodnota tohoto ukazatele neměla klesnout pod hodnotu 1. Za optimální jsou považovány 

hodnoty v rozmezí 1,1 až 1,5. 

Tabulka 3.5 Pohotová likvidita 

 2007 2008 

oběžná aktiva – zásoby 151794 136714 

krátkodobé závazky 106907 68087 

pohotová likvidita 1,42 2,01 

Z tabulky 3.5 je zřejmé, že rok 2008 nepředstavuje riziko pro platební schopnost podniku. 

Velkou měrou k tomu přispělo snížení krátkodobých závazků. Hodnota likvidity v obou 

letech vykazuje „zdravý“ vývoj. Vzhledem k výši pohotové likvidity je podnik dobře schopen 

uspokojit krátkodobé věřitele. Nicméně z rozvahy lze vyčíst, že v roce 2008 jsou peněžní 

prostředky vázány v pohledávkách za odběrateli. Zde bych navrhla kontrolu podniku  

ve vztahu k odběratelům.  Podnik zde může využít jistící instrumenty pro zajištění dodržování 

splatnosti pohledávek (faktoring, forfaiting, aj.). 

Běžná likvidita 

Běžná aktivita je ukazatelem běžné platební schopnosti. Poměřuje všechna oběžná aktiva 

s krátkodobými závazky. Doporučeným intervalem je 1,5 až 2,5. 

Tabulka 3.6 Běžná likvidita 

 2007 2008 

oběžná aktiva 214672 217526 

krátkodobé závazky 106907 68087 

běžná likvidita 2,01 3,19 



28 
 

V roce 2007 lze považovat běžnou likviditu za optimální. V roce 2008 však vykazuje daleko 

vyšší hodnotu, čímž lze usoudit, že podnik má velké množství zásob, v nichž je vázán kapitál 

a snižuje tak jeho efektivní využití (viz tabulka 3.6). 

Souhrnné grafické znázornění likvidity 

Graf 3.2 Ukazatele likvidity  

 

3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí technicko-ekonomickou stránku provozní činnosti. Hodnotí 

produkční efektivnost podniku, jak efektivně využívá svá aktiva. Z ukazatelů aktivity jsou 

vybrány ukazatele obratu celkových aktiv, obratu zásob a ukazatele doby obratu zásob, 

pohledávek a závazků. 

Obrat celkových aktiv 

Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí do tržeb za rok. Z hlediska efektivního využívání  

by mělo platit, že výsledná hodnota ukazatele by měla být rovna minimálně 1.  

Tabulka 3.7 Obrat celkových aktiv  

 2007 2008 

roční tržby 652014 623952 

aktiva celkem 257283 250700 

obrat celkových aktiv  2,53  2,49 

Obrat celkových aktiv byl v roce 2007 roven 2,53, v roce 2008 odpovídal 2,49.  V průměru  

se celková aktiva v daných letech obrátila v tržby 2,5 krát (viz tabulka 3.7). 

Obrat zásob a doba obratu zásob 

Obrat zásob vyjadřuje, jak intenzivně podnik využívá své zásoby. Počet obrátek roste,  

čím je kratší doba mezi jejich pořízením a prodejem. Je vhodné jej porovnávat s dobou jejich 

obratu. Výpočet obratu zásob je uveden v tabulce 3.8, doby obratu zásob v tabulce 3.9. 
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Tabulka 3.8 Obrat zásob 

 2007 2008 

roční tržby 652014 623952 

zásoby 62878 80812 

obrat zásob  10,37  7,72 

Doba obratu představuje dobu, po kterou je kapitál vázán v určité formě zásob.  

 Tabulka 3.9 Doba obratu zásob 

 2007 2008 

denní tržby 1811,15 1733,20 

zásoby 62878 80812 

doba obratu zásob (dny) 34,72  46,63 

V roce 2008 došlo ke snížení obratu zásob z hodnoty 10,37 na hodnotu7,72 a ke zvýšení doby 

obratu zásob o 12,7 dní, čímž se situace oproti minulému roku zhoršila. Nízký počet obrátek 

může signalizovat ohrožení platební schopnosti podniku nahromaděním neprodejných  

či nahromaděných zásob.  

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek udává kolik dní je majetek podniku, resp. tržby, vázány 

v pohledávkách. Výsledná doba obratu by měla v optimálním případě být shodná s dobou 

splatnosti faktury.   

Tabulka 3.10 Doba obratu pohledávek 

 2007 2008 

obchodní pohledávky 113878 98037 

denní tržby 1811,15 1733,20 

doba obratu pohledávek (dny) 62,88 56,56 

Podnik měl stanovenu hranici 60 dní pro splatnost faktury. Z toho vyplývá, že v roce 2007 

nebyla splatnost přesně dodržena. Pokud by tento trend pokračoval, mohlo by to ohrozit 

finanční situaci podniku (viz tabulka 3.10). 

Splatnost závazků dodavatelům 

Splatnost závazků dodavatelům udává, kolik dní trvá úhrada závazků od doby jeho vzniku.  

 Tabulka 3.11 Doba splatnosti závazků 

 2007 2008 

závazky vůči dodavatelům 69910 41933 

denní tržby  1811,15 1733,20 

splatnost závazků dodavatelům (dny) 38,60 24,19 

Podnik stanovil hranici 60 dní. Toto kritérium bylo v obou letech splněno, navíc v roce 2008 

byla snížena o více jak 50% (viz tabulka 3.11). 
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Grafické znázornění ukazatelů aktivity 

Graf 3.3 Ukazatele aktivity a) 

 

Graf 3.4 Ukazatele aktivity b) 

 

3.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele finanční stability hodnotí finanční strukturu podniku. Vypovídají o skladbě kapitálu 

a míře zadluženosti, struktuře zdrojů financování podniku. Z ukazatelů zadluženosti jsou 

vybrány celková, dlouhodobá, krátkodobá zadluženost, kvóta vlastního kapitálu. 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost udává, jak jsou všechny zdroje kryty aktivy. Čím je vyšší, tím je nižší 

 se jeví finanční stabilita podniku. 

Tabulka 3.12 Celková zadluženost 

 2007 2008 

cizí kapitál 110547 71103 

celková aktiva 257283 250700 

celková zadluženost 42,97% 28,36% 
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Z tabulky 3.12 vyplývá, že celková zadluženost má klesající tendenci. Oproti roku 2007 klesla 

hodnota celkové zadluženosti o 14,61%.  

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost určuje, jaká část aktiv je financována dlouhodobými dluhy. 

Tabulka 3.13 Dlouhodobá zadluženost 

 2007 2008 

dlouhodobý cizí kapitál 1384 535 

celková aktiva 257283 250700 

dlouhodobá zadluženost 0,54% 0,21% 

Z tabulky 3.13 je zřejmé, že v roce 2007 dlouhodobé dluhy pokrývají 0,54% aktiv, v roce 

2008 pak 0, 21%. Výše dlouhodobé zadluženosti podniku je relativně nízká, lze říci,  

že vykazuje pozitivní vývoj. Nicméně by podnik jejímu vývoji měl věnovat větší pozornost. 

Její nízké hodnoty signalizují, že velká část závazků je kryta vlastními prostředky,  

což je neefektivní. Podniku bych doporučila, aby část svých závazků kryl dlouhodobými 

zdroji. Může využít dlouhodobý úvěr, banka by tak podniku poskytla nižší úrok, než  

u krátkodobých úvěrů.   

Krátkodobá zadluženost 

Krátkodobá zadluženost vyjadřuje podíl krátkodobého cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Tabulka 3.14 Krátkodobá zadluženost 

 2007 2008 

krátkodobé závazky 106907 68087 

aktiva celkem 257283 250700 

krátkodobá zadluženost  41,5% 27,16% 

Z tabulky 3.14 lze vyčíst, že krátkodobá zadluženost je v roce 2007 41,5%, v roce 2008  

se snížila na 27,16% díky splacení krátkodobých závazků. V souvislosti s dlouhodobou 

zadlužeností pak lze konstatovat, že jelikož je krátkodobá zadluženost vyšší než dlouhodobá, 

podnik je ohrožen okamžitého požadavku věřitelů na splácení závazků.  

Kvóta vlastního kapitálu 

Kvóta vlastního kapitálu je doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti. Jejich součet se rovná 

hodnotě 1. 

Tabulka 3.15 Kvóta vlastního kapitálu 

 2007 2008 

vlastní kapitál 146736 179597 

celková aktiva 257283 250700 

kvóta vlastního kapitálu 57,03% 71,64% 
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Tabulka 3.15 ukazuje, že v roce 2007 aktivy je kryto 57,03% vlastního kapitálu, v roce 2008 

aktiva kryjí 71,64% vlastního kapitálu. Zbylá aktiva v roce 2007 pokrývají 42,97% cizího 

kapitálu v roce 2007, v roce 2008 28,36%.  

Grafické znázornění ukazatelů zadluženosti 

Graf 3.5 Ukazatele zadluženosti  

 

3.5 Soustavy ukazatelů 

Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu – ROE (rozklad Du Pont) 

Digram Du Pont je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu. Pyramidový rozklad byl 

vybrán z hlediska názorného pochopení látky, umožňuje zobrazit vzájemné souvislosti 

vstupujících složek. Pro výpočet byl použit vzorec 2.26, hodnoty jednotlivých složek 

zaznamenává tabulka 3.16. Grafickou podobu Du Pont diagramu znázorňuje schéma 3.1.  

Tabulka 3.16 Rozklad ROE: Rentabilita vlastního kapitálu 

 2007 2008 

ROA 146736 179597 

finanční páka 1,75 1,40 

aktiva celkem 257283 250700 

VK 146736 179597 

rentabilita vlastního kapitálu 31,64% 19,00% 
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Schéma 3.1: Pyramidový rozklad ROE 

3.6 Bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní a bonitní modely hodnotí finanční situaci z hlediska možného bankrotu a bonity 

podniku jednočíselnou charakteristikou. Zástupcem bankrotního modelu je vybráno 

Altmanovo Z-skóre, za bonitní model Kralickův Quicktest. Tyto modely jsou vybrány 

z důvodu jejich nejčastějšího využívání. 

Altmanův bankrotní model  

Model se vypočítá ze součtu hodnot pěti poměrových ukazatelů, kterým jsou přiděleny 

jednotlivé váhy. Výsledná hodnota zařazuje podnik do určitého pásma, které vyjadřuje míru 

bankrotu. Výpočet je proveden podle vzorce 2.27.  

Tabulka 3.17 Altmanovo Z-skóre 

 2007 2008 

A 0,29 0,42 

B 0,15 0,11 

C 0,75 0,56 

D 0,56 1,06 

E 2,57 2,46 

Z – skóre 4,27  4,61  

Tabulka 3.17 Altmanova Z-skóre vypovídá o dobré finanční situaci podniku. Podnik  

se nachází v pásmu prosperity.  

Kralickův Quicktest Bonity 

Kralickův Quicktest hodnotí bonitu podniku pomocí čtyř poměrových ukazatelů. Postup 

výpočtu je proveden dle vzorců 2.28 – 2.31, obodování dle tabulky 2.1 a finální hodnota 

vyčíslena dle vzorce 2.32.  
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Tabulka 3.18 Kralickův Quicktest bonity  

 2007 2008 

R1 0,32 0,19 

R2 -0,79 0,47 

R3 0,24 0,18 

R4 -21,5 4,3 

vyhodnocení 2 2,5 

Z výše uvedené tabulky 3.18 vyplývá, že daný podnik se nachází v pásmu šedé zóny. V roce 

2008 se přibližuje k hraniční hodnotě pásma bonity. 

3.7 Finanční analýza a její vypovídací schopnost 

Finanční analýza vytváří základ pro flexibilní adaptaci řízení podniku neustálým změnám 

ekonomického prostředí, ve kterém se nachází, umožňuje odhad změn ve vývoji stávajících 

trendů. Úlohou finanční analýzy je neustále vyhodnocovat a posuzovat současnou finanční  

a ekonomickou situaci podniku. Její výsledky mohou být podkladem pro tvorbu finančních 

plánů. Hodnotí strukturu majetku a kapitálu, nákladů a výnosů, využívá poměrových 

ukazatelů, pyramidových analýz či bonitních a bankrotních modelů. Odhaluje silné a slabé 

stránky finanční situace podniku, minulý, současný i jeho budoucí vývoj, v neposlední řadě  

i případné poruchy a nedostatečné hodnoty ukazatelů. 

Základním metodickým nástrojem analýzy jsou finanční ukazatele. Výběr ukazatelů závisí  

na tom, co chceme změřit a odpovídat zkoumanému problému. V rámci vypracování této 

práce jsem se setkala i s dalšími souvislostmi, které jsou i dle mého názoru, důležitým 

aspektem při vyhodnocování finanční situace podniku metodou finanční analýzy, často jsou 

opomíjeny a také v práci nejsou zmiňovány. Samy o sobě si zaslouží samotnou kapitolu  

či dokonce samostatnou práci. Jedná se především o interpretaci dat v souvislosti s historií, 

inflací  

či neméně důležitým pracovním prostředím. Poukázala bych alespoň na ty, které jsou z mého 

pohledu nejpodstatnější. Výklad je inspirován prací doktorky Petry Růčkové [12] a profesora 

Miloslava Synka, CSc. [17]. 

Doktorka Růčková poukazuje především na aspekty orientace na historické účetnictví 

z důvodu oceňování majetku a závazků na principu historických cen. V úzké návaznosti  

na tento aspekt, zmiňuje vliv inflace na jednotlivé finanční výkazy. Inflace se dotýká 

vyjadřování hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, respektive odpisů dlouhodobého 

majetku, což je spojeno s vykazováním obzvláště vysokého avšak nereálného zisku. Inflace 

z pohledu externího uživatele je problémem objektivně posoudit finanční situaci podniku, 

neboť je opomíjena současná cenová úroveň. Tato problematika postihuje i oblast zásob, 
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peněžních prostředků a pohledávek. Dalším problémem je srovnatelnost údajů v časové řadě  

a s ostatními podniky. I přes jednotné normy finančního účetnictví v České republice, 

existuje problém vyplývající z rozdílné účetní politiky podniků např. rozdílné odpisování, 

hledisko aplikace účetních zásad a metodiky účetnictví. V neposlední řadě zde existuje i vliv 

nepeněžních faktorů, které nepřímo souvisí s účetními výkazy. Jedná se především o kvalitu 

pracovní síly, firemní značku, úroveň managementu apod.   

Profesor a kandidát věd Miloslav Synek poukazuje na problematické využívání pouze 

finančních ukazatelů jako nástroje finanční analýzy. Za hlavní problém považuje využití 

samotných finančních ukazatelů jako hodnotícího systému podniku, a to především 

 následujících důvodů: 

 historický charakter absolutních i poměrových ukazatelů (výsledky po skončení 

účetního období), jejich orientace na krátkodobé cíle a jednorozměrný pohled  

na činnost podniku orientovaný pouze na čísla, 

 historický charakter a tím i krátkodobé cíle nepostihují strategické oblasti, které  

by bylo možné těmito ukazateli hodnotit, 

 nebezpečí možné manipulace s výsledky hospodaření, jsou-li používány k vytýčení 

cílů (rentabilita vlastního kapitálu a čistého zisku), 

 poukazují na důsledky, neodhalují příčiny či některá hlediska činnosti podniku 

nepostihují téměř vůbec (vliv prostředí, spokojenost zákazníka aj.), 

 mnohdy neprůhledné a nespolehlivé. 

Z výše uvedených nedostatků a tím i nevýhod finančních ukazatelů poukazuje na vhodnost 

kombinace s ukazateli nefinančními. Tyto hodnotící systémy lépe povedou k dlouhodobé 

prosperitě podniku. Samozřejmě i nefinanční ukazatele mají své výhody (dlouhodobá 

strategie) a nevýhody (faktor času, nákladů aj.). 
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ZÁVĚR 

Finanční řízení podniku představuje velmi důležitou stránku podnikové činnosti. Pozornost  

je soustředěna zejména na proces rozhodování, neboť situace v ekonomickém okolí podniku  

se neustále mění. Podnik musí disponovat relevantními informacemi, aby byl schopen na tyto 

neustálé změny adekvátně reagovat. V dnešní době se jedná především o rozhodování 

v podmínkách nejistoty, k čemuž přispívá i současná hospodářská krize, která tento nejistý 

budoucí vývoj finanční situace podmiňuje. Podnik potřebuje tyto informace, aby mohl 

předpovědět budoucí vývoj svých poměrů. Tímto se dostáváme k finanční analýze, jejímž 

úkolem je tyto informace podniku poskytovat. Finanční analýza je nástrojem pro hodnocení 

finančně-ekonomické situace podniku, jeho rentability, likvidity, solventnosti, ale také 

finanční stability. Všechny tyto faktory totiž determinují dlouhodobou prosperitu.  

Jak již bylo zlehka naznačeno, informace poskytované finanční analýzou jsou objektem zájmu 

vedení podniku, ale také dalších subjektů, které do kontaktu s daným podnikem přicházejí. 

Jedná se například o investory, banky a ostatní věřitele apod.  

Finanční analýza hodnotí minulý a současný vývoj finanční situace podniku, na jehož základě 

doporučuje vhodná řešení do předpokládané budoucnosti. Jejím cílem je poznat finanční 

zdraví podniku, identifikovat jeho slabiny a determinovat silné stránky. Umožňuje sestavit 

prognózu finančních perspektiv podniku. Účelem finanční analýzy je komplexně vyjádřit 

majetkovou a finanční situaci podniku a připravit podklady pro rozhodování managementu.  

Cílem bakalářské práce bylo přiblížení problematiky finanční analýzy jako metodologie 

hodnocení finančně-ekonomické situace podniku. Práce pohlížela na finanční analýzu 

z teoretického hlediska, přiblížila základní pojmy finanční analýzy, do popředí vysunula 

poměrové ukazatele a jejich soustavy. Nastínila také bankrotní a bonitní modely jako 

souhrnné indexy hodnocení. Praktická část této práce se věnovala aplikaci teoretických 

poznatků na vybraných ukazatelích. 

Data pro výpočet ukazatelů byla čerpána z rozvahy a výkazu zisku a ztráty konkrétního 

výrobního podniku za léta 2007 a 2008. Jako první byly analyzovány ukazatele rentability, 

jenž se řadí k nejdůležitějším ukazatelům hodnocení podnikatelské činnosti hodnotící 

výnosnost vloženého kapitálu a tím i celkové úspěšnosti daného podniku. V rámci analýzy 

těchto ukazatelů byly analyzovány ukazatele ROA, ROE a ROS. Na základě jejich vývoje  

lze usuzovat, že podnik je efektivní a je schopen zhodnotit vložený kapitál. Dokazuje to i stále 

pozitivní vývojový trend. Další analýza byla zaměřena na oblast likvidity.  
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V této oblasti podnik vykazoval sice dobré výsledky, ale vzhledem k narůstajícím zásobám, 

může být nelikvidní. Analýza ukazatelů aktivity hodnotí situaci podniku jako uspokojivou. 

Následující analýza finanční stability odhalila potenciální problém krátkodobé i dlouhodobé 

zadluženosti. Z pohledu krátkodobé zadluženosti by problém mohl nastat při požadavku 

okamžitého splácení podnikových dluhů, dlouhodobá zadluženost by naopak mohla být vyšší, 

podnik by tak nehradil velkou část svých závazků vlastními prostředky.  

Finanční analýza byla završena výpočtem bankrotního a bonitního modelu, jež hodnotí 

finanční situaci jako celek. V rámci bankrotních modelů, zastoupených Altmanovým Z-skóre, 

nevykazoval podnik nežádoucí vývoj. Podnik se zařadil do pásma prosperity. Z pohledu 

bonitního modelu, reprezentovaným Kralickovým Quicktestem, se podnik nacházel v pásmu 

„šedé zóny“. Nicméně další vývoj směřoval k pásmu bonity.  

Celkovou situaci, z pohledu vybraných ukazatelů, lze považovat za stabilní. Je třeba však 

zdůraznit, že se jednalo jen o modelový příklad a pro adekvátní analýzu je nutné sledovat 

vývoj finanční situaci podniku v delší časové řadě a s využitím adekvátních metod. 

Z teoretických základů a jejich následné aplikace v praktické části můžeme usoudit,  

že samostatně postavené finanční ukazatele jako elementární metoda finanční analýzy 

nenabývají na takovém významu, jako kdyby byly kombinovány s ukazateli nefinančními. 

Čísla sice mají své opodstatnění, ale vypovídací schopnost je omezena spíše na krátkodobé 

cíle. Pokud by se mělo jednat o kompletní finanční analýzu a její významnost pro podnik jako 

ukazatele efektivnosti a finanční stability, je třeba zvážit otázku dalšího výzkumu 

aplikovaného přímo na konkrétní firmě s přesně vybranými ukazateli korespondujícími s cíli 

podniku, včetně ukazatelů nefinančních. Je nutné zvolit přesně takové ukazatele, které jsou 

pro daný podnik při posuzování finančního zdraví nejlépe vypovídající.   
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PŘÍLOHA I: PODKLADY K ZÍSKÁNÍ ÚVĚRU 

Při financování svého podnikání řada podniků využívá úvěry. K jeho získání však banka 

vyžaduje určité informace, které vyhodnotí a podle výsledku bonity klienta se rozhodne úvěr 

poskytnout či neposkytnout. Každá banka má své hodnotící systémy a požadavky, nicméně 

jejich základ se víceméně nemění.  Tato kapitola se zaměří na banky jako uživatele finanční 

analýzy z hlediska praxe. Získané informace vycházejí z interních zdrojů Československé 

obchodní banky (ČSOB). 

Při poskytování úvěrů pro podnikatele jsou nezbytné následující podklady od klienta (jsou 

shodné jak pro fyzickou osobu podnikatele, tak osobu právnickou): 

 aktuální výpis z obchodního rejstříku (u fyzických osob podnikatelů živnostenský 

list), 

 daňové přiznání za poslední dva ucelené roky včetně příloh – vše s razítky podání  

na finančním úřadu, 

 potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení,  

 potvrzení o zaplacení daně za poslední účetní rok, 

 rozepsanou (nejlépe smluvně podchycenou) zakázkovou náplň. 

Na výše uvedených podkladech je úvěrový pracovník oprávněn poskytnout klientovi 

podnikatelský úvěr. Nicméně před samotným vyhodnocením klienta a jeho zařazením  

do správné bonity, si pracovník ověří klienta: 

 v centrálním registru úvěrů, 

 na černé listině v systému banky, 

 na justici.cz v insolvenčním rejstříku a taktéž ověří obchodní rejstřík. 

Poté se klient na podkladě účetních výkazů zařadí do patřičné bonity (bonity jsou většinou 3). 

Od bonit se následně odvíjejí podmínky a závazky plnění klienta vůči bance. Je logické,  

že klient v nejlepší bonitě má nejvýhodnější úrokovou sazbu a zmírněné podmínky  

pro čerpání a dorovnávaní poskytnutého úvěrového limitu. 

Ve výkazech je důležitá celá ekonomika klienta, nejdůležitější však je obrat, finanční 

výsledek, hospodářský výsledek, základní kapitál – vlastní jmění a poměr závazků  

k pohledávkám. 
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Důležitým faktorem pro získání úvěru je také obor činnosti. Aktuálně jsou mezi rizikové 

obory zařazeny obory zprostředkování obchodu, automobilový průmysl, tiskárenský průmysl, 

cestovní kanceláře, internetové obchody, realitní a developerské společnosti, aj. 

Úvěrů je celá škála, řadí se obecně do třech kategorií: 

 kreditní karta (úvěrová karta) pro podnikatele, 

 účelový úvěr pro podnikatele (např. na technologii, automobil, rekonstrukci nebo 

koupi či výstavbu nemovitosti, apod.), 

 provozní financování firmy (tj. povolené přečerpání účtu, kontokorent, apod.). 

Mezi nejméně rizikové klienty aktuálně patří členové profesních komor, což jsou lékaři, 

lékárníci, auditoři, inženýři v investiční výstavbě. 

Tito klienti mají zvýhodněné podmínky a taktéž zvýhodněnou úrokovou sazbu.  

Banka vyhodnocuje a posuzuje bonitu klienta min. 1x do roka, avšak hlídá plnění podmínek 

min. 1x měsíčně. 
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PŘÍLOHA II: ROZVAHA 

Označení 

 

 

a 

AKTIVA             

 

 

b 

Číslo 

řádku 

 

c 

Běžné účetní období Minulé úč. 

období 

Brutto 

1 

Korekce 

2 

Netto 

3 

Netto 

4 

  AKTIVA CELKEM                      (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 276083 25383 250700 257283 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002         

B. Dlouhodobý majetek                              (ř. 04 + 13 + 23) 003 51358 22314 29044 35098 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                  (ř. 05 až 12) 004 10493 6227 4266 3257 

B. I.        

1. 

Zřizovací výdaje 005         

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006         

3. Software 007 3793 1573 2220 34 

4. Ocenitelná práva 008 6700 4654 2046 3163 

5. Goodwill  009         

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010         

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011       60 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012         

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                      (ř. 14 až 22) 013 40865 16087 24778 31841 

B. II.       

1. 

Pozemky 014 1597   1597 4329 

2. Stavby 015 16936 3311 13625 22859 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 20542 12776 7766 4436 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017         

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018         

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019         

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 1790   1790 217 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021         

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022         

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                     (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 

B. III.      

1. 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 024         

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025         

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026         

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027         

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028         

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029         

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030         
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Označení 

 

 

a 

AKTIVA             

 

 

b 

Číslo 

řádku 

 

c 

Běžné účetní období Minulé úč. 

období 

Brutto 

1 

Korekce 

2 

Netto 

3 

Netto 

4 

C. Oběžná aktiva                               (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 220595 3069 217526 214672 

C.  I. Zásoby                                                          (ř. 33 až 38) 032 81343 531 80812 62878 

C.  I.       

1. 

Materiál 033         

2. Nedokončená výroba a polotovary 034         

3. Výrobky 035         

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036         

5. Zboží 037 81249 531 80718 61374 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 94   94 1504 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                             (ř. 40 až 47) 039 2025 0 2025 3199 

C.  II.      

1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 040 25   25   

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041         

3. Pohledávky - podstatný vliv 042         

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 

043         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044         

6. Dohadné účty aktivní 045       1199 

7. Jiné pohledávky 046 2000   2000 2000 

8. Odložená daňová pohledávka 047         

C.  III. Krátkodobé pohledávky                             (ř. 49 až 57) 048 121800 2538 119262 116881 

C.  III.      

1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 100182 2538 97644 113522 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 15087   15087   

3. Pohledávky - podstatný vliv 051         

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 

052 2800   2800 2800 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053         

6. Stát - daňové pohledávky 054 3041   3041 8 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 368   368 356 

8. Dohadné účty aktivní 056 10   10   

9. Jiné pohledávky 057 312   312 195 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                    (ř. 59 až 62) 058 15427 0 15427 31714 

C.  IV.     

1. 

Peníze 059 94   94 339 

2. Účty v bankách 060 15333   15333 31375 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061         

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062         

D.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 64 až 66) 063 4130 0 4130 7513 

D.  I.       

1. 

Náklady příštích období 064 1727   1727 383 

2. Komplexní náklady příštích období 065         

3. Příjmy příštích období 066 2403   2403 7130 
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Označení 

 

 

a 

PASIVA             

 

 

b 

Číslo 

řádku 

 

c 

Běžné  

účetní období 

 

5 

Minulé 

účetní období 

 

6 

  PASIVA CELKEM                                  (ř. 68 + 86 + 119) 067 250700 257283 

A. Vlastní kapitál                            (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 179597 146736 

A.  I. Základní kapitál                                                (ř. 70 až 72) 069 4000 4000 

A.  I.       

1. 

Základní kapitál 070 4000 4000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071     

3. Změny základního kapitálu  072     

A.  II. Kapitálové fondy                                               (ř. 74 až 78) 073 0 0 

A.  II.      

1. 

Emisní ážio 074     

2. Ostatní kapitálové fondy 075     

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076     

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077                                 

5. Rozdíly z přeměn společností 078     

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

                                                                              (ř. 80 + 81) 

079 1263 1262 

A.  III.      

1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 400 400 

2. Statutární a ostatní fondy 081 862 862 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                  (ř. 83 + 84) 082 140220 94952 

A.  IV.    

1. 

Nerozdělený zisk minulých let 083 140220 94952 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084     

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 34114 46522 

B. Cizí zdroje                                      (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 68622 108291 

B.  I. Rezervy                                                              (ř. 88 až 91) 087 0 0 

B.  I.       

1. 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088     

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089     

3. Rezerva na daň z příjmů 090     

4. Ostatní rezervy 091     

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až  102) 092 535 1384 

B.  II.       

1. 

Závazky z obchodních vztahů 093 36   

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094     

3. Závazky - podstatný vliv 095     

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 

096     

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097     

6. Vydané dluhopisy 098     

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099     

8. Dohadné účty pasivní 100     

9. Jiné závazky 101   -1 868 

10. Odložený daňový závazek 102 500 516 
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Označení 

 

 

a 

PASIVA             

 

 

b 

Číslo 

řádku 

 

c 

Běžné  

účetní období 

 

5 

Minulém 

účetní období 

 

6 

B.  III. Krátkodobé závazky                                      (ř. 104 až 114) 103 68087 84836 

B.  III.      

1. 

Závazky z obchodních vztahů 104 41494 69910 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 17258   

3. Závazky - podstatný vliv 106     

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 

107     

5. Závazky k zaměstnancům 108 2059 1517 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 1199 892 

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 5401 12198 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 439   

9. Vydané dluhopisy 112     

10. Dohadné účty pasivní 113 172 274 

11. Jiné závazky 114 65 45 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 116 až 118) 115 0 22071 

B.  IV.     

1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 116     

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117   22071 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118     

C.  I. Časové rozlišení                                               (ř. 120 + 121) 119 2481 2256 

C.  I.       

1. 

Výdaje příštích období 120 2481 2256 

2. Výnosy příštích období 121     
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PŘÍLOHA III: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

a b   řádku sledovaném minulém 

c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží  01 611 301 647 354 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 502 993 545 410 

+ Obchodní marže                                                                                                    (ř. 01-02) 03 108 308 101 944 

II. Výkony                                                                                                            (ř. 05+06+07) 04 12 651 4 660 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 11 183 4 660 

  2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 

3 Aktivace 07 1 468 0 

B.   Výkonová spotřeba                                                                                              (ř. 09+10) 08 44 112 31 108 

B.   1 Spotřeba materiálu a energie 09 11 861 10 979 

B. 2 Služby 10 32 251 20 129 

+ Přidaná hodnota                                                                                              (ř. 03+04-08) 11 76 847 75 496 

C.   Osobní náklady 12 41 007 32 413 

C.   1 Mzdové náklady 13 29 720 23 515 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 10 561 8 270 

C. 4 Sociální náklady 16 726 628 

D.   Daně a poplatky 17 592 153 

E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 4 012 4 058 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                                      (ř. 20+21 ) 19 13 456 382 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 13 453 362 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 3 20 

F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu                  (ř. 23+24 ) 22 11 469 47 

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 11 469 47 

F.   2 Prodaný materiál 24 0 0 

G.   Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

25 386 -4 320 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 13 540 22 527 

H.   Ostatní provozní náklady 27 5 847 7 450 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření                 /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ 30 40 530 58 604 
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Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

a b   řádku sledovaném minulém 

c 1 2 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                           ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 

  VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem  

34 0 0 

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 

  VIII

. 

  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 

   IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M

. 

    Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 

X. Výnosové úroky 42 260 235 

N.     Nákladové úroky 43 262 1 077 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 8 008 5 798 

O.   Ostatní finanční náklady 45 4 474 2 335 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost                                                                         (ř. 50 + 51) 49 9 948 14 703 

Q.   1      -splatná 50 9 964 14 856 

Q. 2      -odložená 51 -16 -153 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                                   (ř. 30 + 48 - 49) 52 34 114 46 522 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                                  (ř. 56 + 57) 55 0 0 

S.   1      -splatná 56 0 0 

S. 2      -odložená 57 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření                                                              (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                                             (ř. 52 + 58 - 59) 60 34 114 46 522 

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)                                     (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 44 062 61 225 

 


