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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti ANAVO group, s. r. o. 

za období 2004 – 2008. V první části je popsána stručná charakteristika analyzované 

společnosti. Obsahovou náplní druhé části je teoretické vymezení finanční analýzy. 

Třetí část se týká samotné finanční analýzy společnosti, s uvedenými vyhodnocenými 

výsledky. Na základě těchto výsledků jsou v poslední části této práce navržena opatření, 

která by měla přispět ke zlepšení hospodaření společnosti. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, metody, rentabilita, stabilita, zadlužení  

 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 
 

This diploma thesis deals with financial analysis of the company ANAVO group s.r.o. 

in the period of 2004 - 2008. The first part of the thesis provides a brief description of 

parameters and structure of the analysed company. The second part contains theoretical 

definition of financial analysis. The third part concerns the financial analysis of the 

above-mentioned company itself, and it also presents its evaluated results. Based on 

these results, in the last part of the thesis are suggested measures, which should 

contribute to improvement of functioning of the analysed company. 

 

Key words: financial analysis, methods, profitability, cost-effectiveness, debt 
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Seznam zkratek 

apod.  a podobně 

CA  celková aktiva 

cca  asi tak 

CF  cash flow 

CP  cenné papíry 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  český statistický úřad 

DHNM dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EU  Evropská unie 

FA  finanční analýza 

Kč  koruna česká 

N  náklady 

PPP  pohotové platební prostředky 

příp.  případně 

ROA  rentabilita celkových aktiv (z anglického překladu Return on Assets) 

ROC  rentabilita nákladů (z anglického překladu Return on Cost) 

ROE  rentabilita vlastního jmění (z anglického překladu Return on Equity) 

s. r. o.  společnost s ručením  

tzv.  tak zvaný 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 
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1 Úvod, cíl práce 

 Finanční zdraví neboli „finanční kondice“ společnosti musí být známa dříve, než 

jsou v podniku přijata jakákoliv finanční či investiční rozhodnutí. Nejedná se zde pouze 

o momentální stav, nýbrž o vývojové tendence v čase, stabilitu, o porovnání výsledků se 

standardními hodnotami v oboru či porovnání s konkurenčními podniky. Východiskem 

finanční analýzy jsou údaje a ukazatelé běžně dostupné z finančního a manažerského 

účetnictví, vnitropodnikové evidence, kalkulací, apod. Finanční analýza je 

zpracovávána ekonomickým úsekem v podniku. Vše záleží hlavně na velikosti a 

struktuře podniku. 

 Výsledky finanční analýzy společně s výroční zprávou garantuje většinou 

ekonomický ředitel. Pokud se jedná o menší společnosti, pak je tato činnost spojena 

s prací v úsecích finančního či nákladového účetnictví, interního auditu apod. 

 V praxi se často objevuje názor, že finanční analýza není nutná. Za postačující 

údaje se zde uvádí údaje získané z účetních výkazů: výkazu zisku a ztráty, rozvahy či 

přehledu o peněžních tocích. Tyto údaje se v podniku shromažďují, jsou zde evidovány, 

třízeny a dokumentují o současném a minulém stavu hospodaření společnosti. Údaje 

z účetních výkazů ovšem nemají dostatečnou vypovídací schopnost pro finanční 

rozhodování. Neposkytují detailní a úplný obraz o hospodaření společnosti. Nelze zde 

vyčíst silné a slabé stránky, nebezpečí, příležitosti apod. K těmto účelům je využíváno 

právě finanční analýzy. 

 Cílem diplomové práce je vypracovat finanční zhodnocení společnosti Anavo 

group s. r. o., a na základě zanalyzovaných dat stanovit takové návrhy na opatření, které 

by pozitivně přispěly k efektivnějšímu chodu této společnosti. Diplomová práce je 

fakticky rozdělena do tří kapitol, a to teoretická vymezení finanční analýzy, vlastní 

finanční analýza vybrané společnosti a nakonec návrhy opatření. 

 Teoretické vymezení finanční analýzy jsou základním podkladem pro vlastní 

analytickou část této práce. Jsou zde definovány základní metody a konkrétní ukazatele 

potřebné k finanční analýze. 

 Finanční analýza vybrané společnosti vychází z poznatků teoretické části finanční 

analýzy, které následně převádí do praktické části. Díky jednotlivým výsledkům může 

být vyhodnoceno finanční zdraví společnosti. 

 Na konci analytické části finanční analýzy budou (v případě potřeby) navržena 

opatření, která by měla přispět ke zlepšení celkového finančního zdraví společnosti. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti1) 

 Obchodní společnost Anavo group s. r. o, se sídlem v Dolních Životicích vznikla 

v roce 2002 postupnou transformací z původní fyzické osoby pana Ladislava Šustera, 

zakladatele a nyní již jediného majitele, a svou výrobní činnost zaměřila na 

soustružnické práce a kovoobrábění pro své kooperanty na zakázku.  

 Výrobní profil společnosti je zaměřen na výrobu strojírenských dílů a příslušenství 

pro všechna průmyslová odvětví zejména pro papírenský průmysl a zdravotechniku, 

v jakostní třídě 11-192).  

 V druhovém třídění lze základní výrobní program specifikovat do skupin: 

§ výroba zakázková – dle výkresové dokumentace; 

§ jednoúčelové stroje a zařízení – nůžkové zvedací plošiny pro 

zdravotnictví (zvedací plošiny pro invalidní vozíky); 

§ soubor obráběných mechanických dílů různého zaměření. 

 

 Systém řízení společnosti vychází z realizace kompetencí v rámci přijatého 

organizačního řádu firmy, který definuje jednotlivé řídící stupně. Společnost disponuje 

kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni technicky zvládnout výrobu veškerých 

speciálních a technologicky náročných dílů. Podstatnou fází pro chod výroby je činnost 

obchodní, zajišť ující zakázky a kontakty s odbornou odběratelskou klientelou. Počet 

zaměstnanců se mění v závislosti na sezónních pracích odběratelů. Pohybuje se 

v rozmezí 14 – 20 zaměstnanců. 

 Anavo group s. r. o., společně s se společnostmi OPaLL-AGRI, s. r. o. (výroba a 

servis zemědělských strojů), OPTYS spol. s.r.o. (skladové prostory),  SVAM  CS  s.r.o. 

(přeprava a prodej  PHM),  TAURUS  metal  spol.s.r.o.(výroba  pozinkovaného  lešení), 

tvoří společně malou průmyslovou zónu v oblasti nad obcí Dolní Životice, která je 

označována, a to nejen místními obyvateli, jako místo zvané „Amerika“, viz příloha č. 

8. 

 

 

                                                 
1) Zdroj: [interní informace] 
2) Jakostní třídy oceli, čím vyšší číslo, tím vyšší jakost. 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 

 Pro vypracování analytické části finanční analýzy je zapotřebí nejprve stanovit a podrobně rozložit základní metody a ukazatele finanční 

analýzy. 

3.1 Úvod do finanční analýzy 
 Obecně se finanční analýza zabývá vztahem mezi podnikovými potřebami finančními zdroji a vývojem tohoto vztahu. Především by se 

tedy měla zaměřit na: 

§ hodnocení finančních potřeb společnosti a způsobu jejich krytí; 

§ užití a tvorbu finančních zdrojů společnosti, strukturu jednotlivých zdrojů a jejich použití; 

§ zajišť ování finanční rovnováhy společnosti, jeho solventnosti a likvidity. 

Finanční situaci ve společnosti sledují a vyhodnocují manažeři, bankovní ústavy, investoři, krátkodobí věřitelé a jiné skupiny. 

Z pohledu manažerů a finančního řízení společnosti je na prvním místě sledovaní platební schopnost společnosti, dále se zkoumá struktura 

zdrojů a finanční nezávislost a také ukazatelé rentability. 

Dlouhodobou likviditu a solventnost společnosti sledují především bankovní ústavy. Ty dále hodnotí v delším časovém období ziskovost, 

schopnost tvorby peněžních prostředků a celkovou stabilitu cash flow. 

Finanční analýzou si investoři kontrolují, zda se jejich prostředky, které investovali, řádně zhodnocují. Zajímají je hlavně vývoje ukazatelů 

rentability, tržní hodnoty, dále také sledují vztahy peněžních toků k dlouhodobým závazkům. 
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 Krátkodobí věřitelé si dle finanční analýzy kontrolují reálnost a možnost plnění smluv, sepsaných s konkrétní společností. Především se 

zajímají o platební schopnost společnosti, strukturu oběžných aktiv, krátkodobých závazků a o běh peněžního toku [1]. 

 

3.2 Informační zdroje a význam 

 Finanční analýzou musí být podloženo jakékoli finanční rozhodování. Také proto je finanční analýza (dále jen FA) jednou z prioritních fází 

při rozhodování finančního managementu. Její výsledky ovlivňují řízení financí, řízení a financování investic, oběžných aktiv, cenovou i 

dividendovou politiku podniku apod. „Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou nejen interní finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

výkaz o cash flow), výroční zprávy, různá statistická šetření, údaje manažerského účetnictví aj., ale i externí údaje o jiných podnicích (např. 

údaje z ČSÚ).“ viz [4]. Ty slouží k porovnání s jinými, přednostně konkurenčními, společnostmi. Ve většině případů se jedná o údaje účetní, kde 

musíme brát v úvahu, že jde o historické údaje, které neberou v úvahu inflaci. 

3.3 Metody finanční analýzy 
 Hlavními činiteli pro FA jsou finanční ukazatele (zjištěné, odvozené údaje). Ukazatele třídíme na:   

a) absolutní; 

b) rozdílové; 

c) poměrové; 

d) rychlostní. 

 Absolutní ukazatele, obsažené v účetních výkazech, vyjadřují účetní položky jako např. aktiva, pasiva, náklady, výnosy atd. Využívají se 

při analýze trendů, procentním rozboru, indexové analýze, při konstrukci poměrových ukazatelů. 



- 12 - 
 

 Rozdílové ukazatele se používají pro analýzu finančních fondů. 

 Poměrové ukazatele, které vychází z absolutních ukazatelů, mají za úkol vyjadřovat vztah mezi položkami účetních výkazů. 

 Rychlostní ukazatele se využívají pro vytýčení rychlosti obratu jednotlivých položek majetku či zdrojů krytí, vyjadřují jakou intenzitou je 

majetek využíván [1]. 

3.3.1 Primární metody finanční analýzy 

 Mezi základní členění metod FA je možno zařadit analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a také soustav ukazatelů. 

§ analýza absolutních a rozdílových ukazatelů 

a) procentní rozbor (vertikální analýza); 

b) analýza trendů (horizontální analýza); 

c) analýza fondů finančních prostředků; 

§ poměrové ukazatele 

a) ukazatele likvidity (platební schopnosti); 

b) ukazatele finanční stability (zadluženosti); 

c) ukazatele rentability (ziskovosti); 

d) ukazatele aktivity (doby obratu); 

e) ukazatele tržní hodnoty (tento ukazatel zde nebudeme rozebírat, jelikož společnost Anavo group s. r. o., nevlastní cenné 

papíry); 
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§ soustavy ukazatelů 

a) Du Pontův pyramidální rozklad; 

b) Altmanova analýza. 

 Existuje řada dalších metod využitelných pro FA - např. metody regresního modelování, korelační analýza, faktorová analýza, bodové 

odhady, expertní systémy, techniky sestavování časových řad, výpočet bodu zvratu a řada dalších metod. 

3.4 Absolutní a rozdílové ukazatele 

3.4.1 Procentní rozbor (vertikální analýza) 

 U metody procentního rozboru převedeme ukazatele, vyjádřené v absolutních hodnotách, na procentní relativní vyjádření. Pro rozbor 

rozvahy se za základ, čili 100 %, považují buď aktiva celkem nebo pasiva celkem. Ostatní dílčí položky rozvahy se vyjadřují ve vztahu k tomuto 

základu. U rozboru výkazu a ztráty považujeme za základ celkové výnosy. 

 Výhody: 

§ porovnání v delším časovém období; 

§ srovnání výsledků společnosti v rámci oboru jako celku; 

§ porovnání výkazů v rámci vnitropodnikových útvarů; 

§ porovnání výsledků společnosti se srovnatelnými podniky. 

 Nevýhody: 

§ nelze vyčíst příčiny změn; 

§ absolutní základna pro výpočet se mění; 
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§ vykazované údaje nemusí být obsahově srovnatelné (různé metody odpisování, oceňování zásob apod.) [1, 2]. 

3.4.2 Analýza trendů (horizontální analýza) 

 „Tato dynamická analýza ukáže, zda se situace určité oblasti nebo celého podniku v čase zlepšuje, nebo zhoršuje.“ viz [4]. Často se zde 

využívá grafického znázornění. Vykazuje se zde změna absolutní i relativní procentní. Aby byla vypovídací schopnost co nejdůvěryhodnější, je 

dobré srovnávat více než dvě období. Srovnání ukazatelů v jednotlivých obdobích se provádí po řádcích horizontálně, proto je tato metoda 

označována také jako horizontální analýza [1, 2, 4]. 

3.4.3 Analýza finančních fondů 

 Ve FA nepředstavují finanční fondy zdroje krytí, nýbrž shrnutí některých absolutních ukazatelů, popřípadě rozdíl mezi konkrétními 

absolutními ukazateli.  

 Provozní kapitál (čistý pracovní kapitál) je vyjádřen jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků, neboli přebytek oběžného 

majetku nad krátkodobými dluhy. Tento vztah má velký význam, co se týče platební schopnosti společnosti. Dostatečné množství provozního 

kapitálu souvisí tedy s likviditou podniku. Určuje se např. dobou dodavatelského úvěru, dobou obratu pohledávek, dobou obratu zásob, 

postavením podniku na trhu apod. Pro úspěšné hodnocení managementu je dobré hospodaření s pracovním kapitálem důležitým kritériem. 

Provozní kapitál je významným ukazatelem především pro management podniku, krátkodobé věřitele, banky atd. Ve FA je tedy hodnocení změn 

pracovního kapitálu významnou činností. 

 

Přírůstek provozního kapitálu: provozní kapitál t    -     provozní kapitál t-1 
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kde  t konec sledovaného období; 

  t-1 počátek sledovaného období. 

 

 Zvýšení provozního kapitálu dosáhneme buď zvýšením oběžných aktiv nebo snížením krátkodobých závazků. Ke snížení tohoto kapitálu 

dojde v opačných situacích. Nabývá-li provozní kapitál záporných hodnot, mluvíme o tzv. „nekrytém dluhu“. 

 Dalším rozdílovým ukazatelem je peněžní finanční fond. Ten vypovídá o okamžité likviditě krátkodobých závazků (viz kapitola 3.5.1). 

Ten je nezávislý (relativně) na zvolených oceňovacích metodách. Používá se při interních FA pro hodnocení okamžité likvidity. 

 Peněžní finanční fond představuje rozdíl pohotových peněžních prostředků a okamžitě splatných krátkodobých závazků. Mluvíme-li o 

peněžně pohledávkovém finančním fondu, je třeba k pohotovým peněžním prostředkům přičíst ještě krátkodobé pohledávky. 

3.5 Poměrové ukazatele 

 Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanějším nástrojem pro FA. Mezi ukazatele finanční situace se nejčastěji řadí ukazatele likvidity a 

ukazatele zadluženosti (finanční stability podniku). 

3.5.1 Ukazatele likvidity 

 Likvidita představuje schopnost společnosti včas hradit své závazky. Pokud zkoumáme likviditu, neboli platební schopnost, společnosti, 

musíme srovnávat dvě věci. A to co má podnik uhradit a čím to může uhradit. Schopnost majetku přeměňovat se na peníze mají jednotlivé složky 

majetku odlišnou. Nejlikvidnější jsou hotovostní peníze, či peníze na běžných účtech. Naopak nejméně likvidní jsou pak stálá aktiva. Ukazatelé 

likvidity porovnávají v podstatě majetkové složky, se kterými je možno zaplatit s tím co je nutné zaplatit. Zpravidla se setkáváme s třemi druhy 

likvidity: 
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Okamžitá likvidita 

  
závazkysplatnéokamžitě

prostředkyplatebnípohotové
likviditaOkamžitá =    (1) 

 

 Ukazatel je označován také jako likvidita 1. stupně. Pohotovými platebními prostředky jsou zde myšleny hotovostní peníze, peníze na 

vázaných účtech, apod. Za optimální výsledné rozmezí se zde uvažuje dle [5] 0,9 – 1,1, tzn. 0,9 - 1,1 Kč PPP3) na 1 Kč okamžitě splatných 

závazků. 

 

Běžná likvidita 

 
závazkykrátkodobé

pohledávkykrátkodobé+PPP
=likviditaBěžná     (2) 

 

 Tento ukazatel se také označuje jako likvidita 2. stupně. Krátkodobé závazky i pohledávky jsou určeny časovým horizontem splatnosti do 1 

roku. Zde hovoříme o optimálním výsledku blížícímu se k hodnotě 1,5/1 Kč. 

  

 
závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
=likviditaCelková      (3) 

 

                                                 
3) Pohotové platební prostředky. 
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 Ukazatel označujeme také jako likvidita 3. stupně. Na první pohled jednoduchý vztah, který má ale pouze nízkou vypovídací schopnost, 

jelikož oběžná aktiva mohou tvořit i položky s velmi nízkou likviditou (zásoby zastaralých výrobků, jednoúčelových náhradních dílů apod.). Dle 

průměrné strategie by se měl tento stupeň likvidity pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5.  

 Podle konzervativní strategie by se hodnoty měly pohybovat nad těmito intervaly, dle agresivní strategie naopak pod intervaly. Záleží tedy 

na managementu podniku, jakou strategii zvolí. Zda dá přednost nízkému riziku či vysokým výnosům [2, 3, 5]. 

 

3.5.2 Ukazatele finanční stability  

 U hodnocení finanční závislosti společnosti vycházíme z dlouhodobějšího hlediska. Finanční stabilita podniku je charakterizovaná dle 

struktury zdrojů financování. „Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování odpovídající složení jeho prostředků 

a zabezpečující rentabilní hospodaření a rozvoj podniku.“ viz [2]. 

 Podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech 

 
aktivacelková

kapitálvlastní
=aktivechcelkovýchnazdrojůvlastníchPodíl   (4) 

 Tento vztah vypovídá o tom, do jaké míry je společnost schopna pokrýt své hospodářské prostředky z vlastních zdrojů, tedy jak vysoká je 

její finanční samostatnost. Na úrovni tohoto ukazatele závisí plno faktorů jako např. obor podnikání, rentabilita činnosti, způsob odpisování atd. 

 Faktor míry zadlužení  

  
zdrojevlastní

zdrojecizí
=zadluženímíryFaktor      (5) 
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 Faktor míry zadlužení vyjadřuje míru věřitelského rizika. Čím vyšší hodnotu bude ukazatel dosahovat, tím větší riziko nesplacení 

pohledávek věřitelé podstupují.  

 

 Zadluženost (obecně) 

 
zdrojecizí

zdrojevlastní
tZadluženos =        (6) 

Ukazatel zadluženosti je recipročním ukazatelem faktoru míry zadlužení. Informuje o finanční struktuře podniku. Tento vztah souvisí 

s cenou kapitálu nebo-li s náklady, které jsou spojeny se získáním určitého druhu kapitálu. V případě cizích zdrojů je cenou úrok, u vlastních 

zdrojů pak podíl na zisku (u s. r. o.). 

 

 Dalším ukazatelem, který je často používán je poměr stálých a celkových aktiv: 

 

 Podíl stálých aktiv 

 
aktivacelková

aktivastálá
=aktivstálýchPodíl       (7) 

 

 Podnik je schopen se přizpůsobovat různým změnám zaměstnanosti (v závislosti na nevyužitých fixních nákladech) tím více, čím nižší je 

poměr stálých aktiv na celkových aktivech. Velmi nízký podíl stálých aktiv na celkových aktivech (zejména u výrobních podniků) ovšem 

naznačuje nízkou míru investování a tím zaostalost a slabou technickou úroveň společnosti. 

 Dalším používaným vztahem je úrokové zatížení společnosti: 
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 Úrokové zatížení 

 
úrokyplacené+výsledekýhospodářsk

úrokyplacené
=zatíženíÚrokové    (8) 

 

 Ukazatel zachycuje, jak velkou část celkově vytvořeného efektu činí úroky. „Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si 

dovolit i vyšší podíl cizích zdrojů – existuje totiž velká pravděpodobnost, že nebude muset fakticky splatit své dluhy, neboť  v okamžiku jejich 

splatnosti bude moci získat úvěr na další období.“ viz [2], [1, 2]. 

3.5.3 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability zachycují ve společnosti schopnost produkovat zisk a tím zhodnocovat vložený kapitál. Obecně se dá rentabilita 

vyjádřit poměrem (čistého, hrubého) zisku a nějakého základu (náklady, výnosy, vlastní kapitál, celková aktiva, tržby atd.). Čím je hodnota 

ukazatele větší, tím lépe pro podnik. Nejčastěji se používají dva poměrové ukazatele: 

 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) 
 

 
aktivacelková

ziskčistý
=ROA         (9) 

 
 Ukazatel ROA bývá často považován jako primární ukazatel míry rentability, protože srovnává zisk s celkovými aktivy bez ohledu zda-li se 

jedná o cizí nebo vlastní zdroje. 
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 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
   

  
kapitálvlastní

ziskčistý
=ROE         (10) 

             

 Ukazatel ROE nám dává informace o zúročení vlastního kapitálu společnosti. Hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili 

vlastníci. Plní proto funkci při rozhodování o možných variantách při investování volného kapitálu. 

 Dalším ukazatelem, který je často používán, je tzv. rentabilita tržeb: 

 

 Rentabilita tržeb 

 
tržby

ziskčistý
tržebaRentabilit =       (11) 

Tento ukazatel informuje o úspěšnosti společnosti na trhu, záleží hlavně na cenách výrobků či služeb, na zisku, který je zahrnut do těchto 

cen a především na hospodárnosti podnikových činností. Zisk zde lze brát v úvahu jako čistý (pak se jedná o ziskovou marži), nebo hrubý, před 

zdaněním a úroky.  

Mezi doplňkové ukazatele rentability můžeme dále uvést rentabilitu nákladů: 

  

 Rentabilita nákladů (ROC) 

  
nákladycelkové

ziskčistý
ROC =        (12) 

 Tento ukazatel vystihuje, kolik Kč čistého zisku vyprodukujeme na 1 Kč celkových nákladů, tzn., že nám vyjadřuje, kolik stojí podnik 

vyprodukovat čistý zisk. 
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3.5.4 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity měří celkovou rychlost obratu aktiv nebo jejich jednotlivých složek. Toto měření vykazuje, s jakou efektivností 

společnost hospodaří se svými aktivy. Hodnotí se vázanost kapitálu v určitých formách aktiv. Ukazatelé aktivity vykazují, kolikrát se obrátí jistý 

druh majetku za určitý časový interval, tzv. počet obrátek nebo také měří dobu, po kterou je majetek vázán v nějaké formě tzv. doba obratu (ve 

dnech). Obecně platí, že snahou je počet obrátek zvyšovat a dobu obratu snižovat. Nejčastěji se zde uvádí tyto poměrové ukazatele: 

 Obrat aktiv 

  
aktivacelková

tržby
=aktivObrat        (13) 

  Tento komplexní ukazatel měří efektivnost využívání celkových aktiv. Vyjadřuje, kolikrát se nám celková aktiva obrátí za 1 rok. Tento 

obrat by měl být minimálně na úrovní hodnoty 1. 

 Doba obratu aktiv 

  
tržbydenní

aktivacelková
=aktivobratuDoba       (14) 

 Dalším důležitým vztahem v oblasti aktivity je obrat a doba obratu zásob: 

 Obrat zásob 

  
zásobyprůměrné

tržby
=zásobObrat       (15) 
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Doba obratu zásob 

 
spotřebadenní

zásobaprůměrná
=zásobobratuDoba     (16) 

 Vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku, než dojde k jejich spotřebě. Denní spotřebu vypočteme jako poměr 

tržeb a počtem dní v roce4). 

 Obrat pohledávek 

  
stykuobchodníhozpohledávky

tržby
=pohledávekObrat    (17)  

 Doba obratu pohledávek 

 
uvěrobchodnínatržbydenní

stykuobchodníhozpohledávky
=pohledávekobratuDoba   (18) 

 Ukazatel měří dobu, která v průměru trvá mezi prodejem na obchodní úvěr a zaplacením této pohledávky (přijetím peněz). Jedná se tedy o 

počet dní, kdy nám jsou odběratelé dlužni. 

 Obrat závazků 

  
stykuobchodníhozzávazky

tržby
=závazkůObrat     (19) 

                                                 
4) Obvykle bereme v potaz přijetí konvence 360 dní za rok. 
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 Doba obratu závazků 

 
uvěrobchodnínanákupydenní

stykuobchodníhozzávazky
=závazkůobratuDoba   (20) 

 Jedná se o počet dní, který uplyne mezi nákupem zásob a jejím zaplacením. Ukazatel vyjadřuje počet dní, kdy podnik využívá bezplatného 

úvěru. 

 Příznivá situace, při porovnání doby obratu pohledávek a závazku, nastává v případě, kdy počet dní doby obratu pohledávek je nižší než 

počet dní doby obratu závazků. 

 

3.6 Soustavy ukazatelů 

3.6.1 Du Pontův pyramidální rozklad 

 Díky vzájemně složitě propojeným vazbám v ekonomické realitě, které můžeme alespoň z části zachytit provázanými ukazateli, známe 

způsob, kterým lze dosáhnout zvýšení vypovídací schopnosti soustav poměrových ukazatelů. Jedním z příkladů pyramidové struktury 

poměrových ukazatelů je právě Du Pontův pyramidální rozklad (diagram). 

 Podle prof. Dvořáčka (1997): „Pyramidální rozklad vychází z názoru, že cílem vrcholového managementu je maximalizovat výnos na 

vlastní jmění, neboť  tento ukazatel je kritériem výhodnosti kapitálu investovaného do dané společnosti. Protože však aktiva podniku nepocházejí 

pouze z vlastních, ale i z cizích zdrojů, dochází k nutnosti hodnocení efektivnost použití celkových aktiv (výnos na aktiva) a k hodnocení 

zesilujícího (multiplikačního) vlivu cizích zdrojů na objem zisku podniku – pokud cizí kapitál přinese podniku více než sám stojí, zvýší se 
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rentabilita vlastního kapitálů. V tomto případě cizí kapitál zvedá rentabilitu vlastního kapitálu podobně jako páka zvedá břemeno, proto se 

hovoří o tzv. finanční páce.“ 

 Schéma Du Pontova pyramidálního rozkladu je naznačeno v Příloze č. 9. 

3.6.2 Altmanova analýza 

 Altmanova analýza je v České republice oblíbená, a to proto, že vychází z poměrně jednoduchého výpočtu. Ten je stanoven součtem pěti 

poměrových ukazatelů, z nichž každý má odlišnou váhu. „Záměrem původního Altmanova modelu bylo zjistit, jak by bylo možné odlišit velmi 

jednoduše firmy bankrotující od těch, u nichž je pravděpodobnost bankrotu minimální.“ viz [5]. Altmanův model je řazen mezi jednoduché 

techniky FA. Základní tvar rovnice pro společnosti, které neobchodují veřejně s cennými papíry, vypadá následovně [5]: 

 Altmanův Z model: 

  54321 x998,0+x42,0+x107,3+x847,0+x717,0=Z    (21) 

 

kde x1 
aktivacelková

kapitálnícovpra
; 

  x2 ROA; 

  x3 
aktivacelková

EBIT
; 

  x4 
zdrojecizí

kapitálvlastní
; 
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  x5 
aktivacelková

tržby
. 

 

 Základním pravidlem pro vyhodnocení Altmanovy analýzy je: 

  Z faktor > 2,9  finančně zdravý podnik 

 1,2        < Z faktor < 2,9  dílčí finanční potíže 

  Z faktor < 1,2  značné finanční potíže 

 Společnost Anavo group s. r. o., je ovšem podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, definována jako malý 

podnik5). Použití výše uvedeného vztahu by neúměrně zdražovalo analýzu malého firmy. Proto je lepší zde lepší vycházet z modifikace v podobě 

Z - skóre, která není vázána na znalost tržní hodnoty společnosti [5]: 

 Z – skoré 

  4321 1,05y6,72y3,26y6,56yŹ +++=       (22) 

                                                 
5)-    je zde zaměstnáno méně než 50 zaměstnanců; 
- aktiva, uvedená v rozvaze nepřevyšují 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 250 mil. Kč (účtuje-li v soustavě 

podvojného účetnictví); 
- je nezávislý, což znamená, že žádná jiná osoba nebo více osob společně, které nesplňují výše uvedené požadavky, nemají 25% a větší podíl na jeho základním 

kapitálu ani na jeho hlasovacích právech [6]. 
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kde   y1 
aktivacelková

kapitálpracovníčistý
; 

   y2 
aktivacelková

ziskyzadržené
; 

   y3 
aktivacelková

EBIT
; 

   y4 
závazkůhodnotaúčetní

kapitáluvlastníhohodnotaúčetní
. 

  Vyhodnocení: 

  Ź  faktor > 2,6  uspokojivá situace 

 1,1        < Ź  faktor < 2,6  „šedá zóna“     Ź  faktor < 1,1 

 vážné finanční potíže 
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4 Finanční analýza vybraného podniku 

 Finanční analýza společnosti Anavo group s. r. o., bude provedena za pět po sobě jdoucích období a to za období 2004 – 2008. Čím je 

analyzována delší časová řada, tím je přesnější prognóza budoucího vývoje podniku. Vybraná společnost má charakter spíše malého podniku. 

K dispozici budou účetní výkazy: rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

 V praxi je běžné, že se nepoužívají všechny metody FA najednou. Vypočítané výsledky6) budou dále převedeny do grafické podoby, neboť  

poskytují lepší orientaci v dané problematice. 

4.1 Výpočet absolutních a rozdílových ukazatelů  

4.1.1 Procentní rozbor (vertikální analýza) 

 Cílem vertikální analýzy je zjistit, jak se jednotlivé položky podílely na bilanční sumě, příp. na sumě tržeb. Jelikož se jedná o procentní 

vyjádření, je možné údaje porovnávat s odvětvovými průměry, či konkurenčními podniky. 

4.1.1.1 Vertikální analýza rozvahy 

 Při výpočtu se postupuje tak, že jednotlivé položky rozvahy vztahujeme k celkové bilanční sumě. Jedná se o rozbor majetkové a kapitálové 

struktury společnosti. Majetková struktura společnosti porovnává a hodnotí složení stálých a oběžných aktiv, jejichž složení a poměr závisí na 

předmětu činnosti firmy a také na finanční politice firmy (likvidní, či investiční strategie). Kapitálová struktura společnosti hodnotí, z jakých 

zdrojů vzniká majetek společnosti. 

                                                 
6) Všechny vstupní údaje se nachází v přílohách č. 1 a 2. 



- 28 - 
 

 V následující tabulce je procentuálně vyjádřeno zastoupení jednotlivých položek, ze kterých se skládá rozvaha firmy Anavo group, s. r. o. 

 Výrobní podnik by měl mít majetkovou strukturu složenou spíše ze stálých aktiv Důvodem je zpravidla náročnější výrobní program než u 

poskytování služeb a podnik s nimi může dosahovat vyšší výnosnosti. Je ale také důležité, aby si podnik zajistil svou likviditu, takže je nezbytné 

udržovat také oběžnou část majetku. Se strukturou majetkových zdrojů souvisí také otázka rizika. Čím rizikovější majetkovou strukturu podnik 

udržuje, tím by měly být aktiva výnosnější a naopak [5]. 

 V tabulce č. 1 je zaznamenána jak majetková tak kapitálová struktura analyzované společnosti: 

Tabulka č. 1: Rozbor vertikální analýzy rozvahy [%] 

  Majetková struktura 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Stálá aktiva 42,64 26,86 29,13 30,18 27,13 

Oběžná aktiva 56,65 73,10 70,84 69,70 72,76 

Ostatní aktiva 0,71 0,04 0,03 0,12 0,11 

 Kapitálová struktura 
Vlastní kapitál 37,34 60,32 68,34 52,97 53,76 
Cizí kapitál 59,64 36,63 31,66 45,23 44,47 

Ostatní pasiva 3,02 3,05 0,00 1,80 1,77 
         zdroj: [vlastní zpracování] 

 V procentuálním vyjádření lze struktura rozvahy jednoduše zhodnotit. V grafu č. 1 je uveden rozbor vertikální analýzy aktiv, vyjádřený 

v procentech. Na první pohled je zřejmé, že se majetková struktura skládá spíše z oběžného majetku, jehož poměr k celkovým aktivům postupně 

mírně narůstá. To sice znamená, že firma je dostatečně likvidní, ale na druhou stranu z toho také vyplývá, že společnost velmi málo investuje do 

stálých aktiv. To může naznačovat zaostalost a nízkou technickou úroveň dlouhodobého hmotného majetku [2, 5].  
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 Stálá aktiva v roce 2004 dosahují 43 % z celkových aktiv. V průběhu dalších let tento poměr klesá a nedostane se nad hranici 30 % stálých 

aktiv z celkových aktiv. Z podrobnějšího rozboru vertikální analýzy aktiv (viz Příloha č. 3) lze usoudit, že podnik má většinu svých oběžných 

aktiv vázaných v krátkodobém finančním majetku, příp. v krátkodobých pohledávkách. Dá se říci, že většinu svého nerozděleného zisku má 

vázáno v krátkodobém finančním majetku. 

Graf č. 1 Vertikální analýza aktiv [%] 
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  zdroj: [vlastní zpracování] 

 Obdobně je zaměřen i další graf, který zachycuje rozbor vertikální analýzy kapitálové části rozvahy. V roce 2004 činily vlastní zdroje 37 

% z celkových pasiv, v následujícím období 60 % a v roce 2006 68 % z celkových pasiv. Nutno poznamenat, že do této doby společnost 
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využívala cizí zdroje pouze ve formě krátkodobých závazků. Tudíž využívala tzv. „bezúročné půjčky“. Rostoucí vlastní kapitál v letech je 

příčinou postupné kumulace nerozděleného zisku.  

 V roce 2007, v rámci inovace technologie, zažádala společnost Anavo group, s. r. o., o dotaci z EU na nový řezací CNC stroj v hodnotě cca. 

1 250 000 Kč. V rámci této dotace vynaložila nemalé prostředky na studii proveditelnosti, která byla součástí podmínek pro získání této dotace. 

Nakonec ovšem byla dotace zamítnuta. Proto se jednatel společnosti, pan Ladislav Šuster, rozhodl využít dlouhodobého bankovního úvěru. 

Z tohoto důvodu také podíl vlastních zdrojů v letech 2007 a 2008 klesl na 53 % a 54 % k celkovým pasivům. Je třeba také zdůraznit, že i 

v posledních dvou obdobích mají na cizích zdrojích větší podíl krátkodobé závazky, tudíž „bezplatná půjčka“. 

Graf č. 2 Vertikální analýza pasiv [%] 
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4.1.1.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 U výkazu zisku a ztráty se vertikální analýza (čili procentní rozbor výnosů a nákladů) používá spíše u interních analýz, jelikož má pouze 

význam pro zpřesnění [5]. Výpočet vertikální analýzy účetních výkazů je uveden v Příloze č. 3 a 4. 

4.1.2 Analýza trendů (horizontální analýza) 

 Trendovou analýzou se hledá odpověď na otázky: „O kolik korun se změnily jednotlivé položky finančních výkazů v čase anebo o kolik 

procent se změnily jednotlivé položky v čase?“ [5].  

 Rozbor analýzy trendů je zpracován v meziročním porovnání jako řetězový index, který je v praxi běžnější, z důvodu vyšší vypovídací 

schopnosti zjištěných údajů. Při absolutním vyjádření postupujeme následovně: 

  Absolutní vyjádření = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období  

  Procentuální vyjádření, které je přehlednější a lze jej použít také pro srovnání s oborovými průměry či konkurencí, se pak vyjádří podle 

vzorce: 

  

 100×
období předchozí

období předchozí -obdobíběžné
=změnaílnocentuáPr  [%] (23) 

4.1.2.1 Horizontální analýza rozvahy 

 Pro interpretaci horizontální analýzy je dobré vždy si zvýraznit ty hodnoty, které se zásadně změnily a zásadně tím zasáhly do chodu 

podniku. V následující tabulce jsou označeny základní složky aktiv. Tyto údaje jsou dále zaznamenány v grafické podobě, viz graf níže.  
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Tabulka č. 2 Horizontální analýza základních položek rozvahy - aktiva 
Absolutní změna [tis. Kč] Procentuální změna [%] 

 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Dlouhodobý majetek -209 393 1 190 -237 -13,98 30,56 70,88 -8,26 

Oběžná aktiva 1282 976 3 742 195 76,23 16,66 62,28 6,52 

Zásoby 60 -8 129 -121 400 -10,67 192,54 -61,73 

Krátkodobé pohledávky 42 -244 1 317 770 3,35 -18,81 125,07 32,49 

Krátkodobý fin. majetek 1 412 835 1 097 -217 197,21 39,24 37,02 -5,34 

AKTIVA CELKEM 1 514 583 2 543 432 36,57 20,38 64,92 2,05 
          zdroj: [vlastní zpracování] 

 Z tabulky vyplývá, že celkový majetek společnosti Anavo group, s. r. o., postupně roste. Vliv na tento růst mají především oběžná aktiva, 

poněvadž ta rostla v absolutních číslech nejvíce. V roce 2005 stoupla oproti minulému roku o 76 %. Tento jev je způsoben změnou právní formy 

podnikání. Pan Šuster sice založil s. r. o. v roce 2002 (do té doby podnikal na živnostenský list), ovšem některé složky majetku, nebo jejich část 

postupně převáděl do s. r. o., až do roku 2004. Z toho důvodu lze u některých položek zaznamenat za rok 2005 takový nárůst (zásoby, 

krátkodobý finanční majetek). 

 Je třeba všimnout si také roku 2007, kdy porostly hodnoty celkových aktiv o 65 %, krátkodobých pohledávek o 125 %, a dlouhodobého 

majetku o 71 % v závislosti na nákupu, již zmiňovaného, CNC stroje. Koupí tohoto stroje se zvýšil objem tržeb o 26 %, což nárůsty 

zmiňovaných položek vysvětluje. Také oběžná aktiva v tomto roce razantně stoupla o 62 %. Tyto skokové nárůsty je možno názorně vidět i 

z následujících grafů. 
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Graf č. 3 Horizontální analýza základních položek rozvahy – aktiva [%] 
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         zdroj: [vlastní zpracování] 

 .  

 V roce 2007 také razantně porostly zásoby, a to z důvodu nákupu 1 tuny nerezové oceli, která byla zakoupena za účelem dlouhodobé 

spolupráce s odběratelem. Ten ovšem tuto zakázku ukončil dříve, než stačila společnost spotřebovat veškeré množství. 

 Poslední sledované období, tzn. rok 2008 je možno označit, z pohledu majetkové tvorby, za rok stagnace. Společnost neinvestovala, ani 

neinovovala svůj stálý majetek. Příčinou poklesu stálých aktiv činí snížení hodnoty majetku, neboli odpisy. 
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Graf č. 4 Horizontální analýza základní struktury oběžných aktiv [%] 
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     zdroj: [vlastní zpracování] 

 Oproti růstu celkových aktiv v minulých obdobích, vzrostly tyto aktiva v roce 2008 pouze o 2,05 %. Z výše uvedeného grafu lze také 

vyčíst, že přebytek zásob z roku 2007, byl v následujícím roce spotřebován, což je možné hodnotit jako kladný jev, díky kterému nevážou zásoby 

kapitál. 

 Stejně důležitá, jako je stránka majetková, je i stránka kapitálová. V následující tabulce je zaznačena horizontální analýza pasiv za období 

2004 – 2008.    

Tabulka č. 3 Horizontální analýza základních položek rozvahy - pasiva 
Absolutní změna [tis. Kč] Procentuální změna [%] 

 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Vlastní kapitál 1 579 1 051 1 096 180 120,63 36,39 27,82 3,57 
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Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rezervní fond 0 5 0 0 0 100 0 0 
VH minulých let 1 123 1 573 1 051 -4 1 369,51 130,54 37,83 -0,10 
VH běžného období 456 -527 45 184 40,64 -33,4 4,28 16,79 
Cizí zdroje -337 71 2 475 14 -16,12 4,05 135,62 0,33 
Krátkodobé závazky -337 -400 1 016 411 -16,12 -22,81 75,04 17,34 
Bankovní úvěry 0 471 1 459 -397 0 0 309,77 -20,57 

PASIVA CELKEM 1 282 976 3 742 195 36,57 20,38 64,92 2,05 
         zdroj: [vlastní zpracování] 

 V oblasti vlastních zdrojů dochází, až na rok 2006, jehož příčina poklesu bude popsána v další subkapitole, u výsledku hospodaření za 

běžné období k postupnému navyšování, což je pozitivní jev. Nárůst o 1 370 % nerozděleného zisku v roce 2005 je výsledkem již zmiňovaného 

přechodu společnosti z fyzické osoby na právnickou, kdy nerozdělený zisk z minulého roku 2004 činil pouze 82 000 Kč. V roce 2008 došlo 

k poklesu nerozděleného zisku, z důvodů využití pro soukromé účely majitele.  

 V kategorii cizích zdrojů je zajímavý rok 2007, které narostly o 135 %, což je zapříčiněno především využitím dlouhodobých ale i 

krátkodobých zdrojů financování. Opět je to důsledek nákupu nového stroje.   
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Graf č. 5 Horizontální analýza základních položek rozvahy – pasiva [%] 
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     zdroj: [vlastní zpracování] 

4.1.2.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Co se výkazu zisku a ztráty týče, je potřeba zaměřit se na všechny formy hospodářského výsledku (VH) a také na vztah tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a výkonové spotřeby. Je třeba hledat odpověď na otázku, jak jednotlivé položky ovlivnily VH. Jedná se o první krok k analýze 

rentability tržeb [5]. 

Tabulka č. 4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Absolutní změna [tis. Kč] Procentuální změna [%] 

 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Provozní VH 671 -769 107 267 45,06 -35,60 7,69 17,82 
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Finanční VH -4 -3 -106 -25 44,44 23,08 662,50 20,49 

VH za účetní období 456 -527 45 184 40,64 -33,40 4,28 16,79 

VH před zdaněním 667 -772 1 242 45,07 -35,96 0,07 17,59 

Tržby za prodej VVS* 631 430 2531 1173 7,29 4,63 26,04 9,57 
Výkonová spotřeba 192 1597 989 -515 5,26 41,56 18,18 -8,01 

*Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   zdroj: [vlastní zpracování] 

 Z tabulky je zřejmé, že podobný dynamický vývoj jako VH za běžné období má i provozní VH, jelikož (v této společnosti) tvoří většinu 

celkového VH. Rok 2006, kdy jednotlivé zisky (až na finanční), klesly v průměru o cca 35 %, byl neúspěšným rokem z několika příčin. Za 

společnost vystupovali 2 jednatelé. Majitel a v případě potřeby také jeho zástupce. Panu Šuster, majitel společnosti, měl vážnou dopravní 

nehodu, kdy byl nucen být několik měsíců mimo podnik. Zastupovala jej tedy 2. osoba. Po opětovném příchodu majitele do podniku, byla za 

nějaký čas zjištěna nadměrná spotřeba materiálu. Po provedení kontroly byla průkazně zjištěna vina na straně zastupované osoby, 

v nepřítomnosti majitele. Zjištěné materiálové ztráty se pohybovaly v rozmezí minimálně 200 000 – 400 000 Kč. Dalším činitelem, 

zodpovědným za pokles VH, je podle majitele společnosti nárůst cen materiálu. Tento problém nechce společnost kompenzovat nadměrnějším 

zvyšováním cen za své výrobky a služby, z důvodu velké konkurence na trhu.  

 K výrazné změně došlo také v oblasti finanční VH za rok 2007 o 663 % oproti minulému období. Příčinou je platba úroků z bankovního 

úvěru. 

  V následujícím grafu je zaznačen vývoj jednotlivých VH. 



- 38 - 
 

Graf č. 6 Horizontální analýza základních položek výkazu zisku a ztráty [tis. Kč] 
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        zdroj: [vlastní zpracování] 
 
 V níže uváděném grafu je zachycena dynamika poměru tržeb za vlastní výrobky a služby a výkonové spotřeby. Již na první pohled je 

zřejmé, že se v roce 2006 musela stát nějaká výraznější událost (viz popis výše pod tabulkou č. 4), která takto výraznou změnu poměru ovlivnila. 

V roce 2004 činila výkonová spotřeba 42 % z celkových tržeb za vlastní výrobky a služby, v roce 2005 to bylo 41 %. Ve sledovaném roce 2006 

stouply tyto náklady až na 56 %. Tržby za prodané výrobky a služby za tento rok stouply, oproti roku 2005, o 431 000 Kč, kdežto výkonová 

spotřeba stoupla o 1 597 000 Kč. V dalších letech pak dochází k postupnému poklesu těchto nákladů, kdy v roce 2008 činí výkonová spotřeba 44 

% z celkových tržeb za prodané výrobky a služby. 
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Graf č. 7 Horizontální analýza tržeb z prodeje vlastních výrobků a výkonové spotřeby [%] 
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4.1.3 Analýza finančních fondů 

 Kromě vertikální a horizontální analýzy je také důležité doplnit tzv. „rozdílové ukazatele“, jako je čistý pracovní kapitál nebo peněžní 

finanční fond. 

 Analýza finančních fondu je spojována s likvidností společnosti. Z grafu lze vidět, že v prvním roce došlo k tzv. „nekrytému dluhu“, kdy 

oběžná aktiva, příp. krátkodobý finanční majetek byly nižší než krátkodobé závazky. V následujících obdobích došlo k obratu a oba ukazatele 
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začaly nabírat kladných rostoucích hodnot, což je možno pro tuto analyzovanou část hodnotit kladně. Na druhou stranu, zbytečné zadržování 

finančních prostředků bezúčelně znamená snižování rentability. 
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Graf č. 8 Analýza finančních fondů [tis. Kč] 

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

2004 2005 2006 2007 2008

roky

ti
s.

 K
č

Čistý pracovní kapitál Pěněžní finanční fond

       
 zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2 Výpočet poměrových ukazatelů 

4.2.1 Ukazatele likvidity 

 Jak už vyplynulo z vertikální analýzy aktiv, společnost disponuje nadměrným množstvím oběžných aktiv (vzhledem ke své majetkové 

struktuře). Z tabulky č. 5 je vidět, že tomu tak opravdu je. Vyšší hodnoty jsou lepší pro věřitele, nižší pro investory.  
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 Společnost Anavo group, s. r. o., se pohybuje, až na rok 2004, vysoko nad hodnotami běžnými ve svém oboru7). 

Tabulka č. 5 Ukazatele likvidity 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Doporučené 

hodnoty8) 

Okamžitá likvidita 0,66 2,54 3,64 2,15 1,79 0,9 – 1,1 

Běžná likvidita 0,94 1,95 2,97 2,71 2,51 1,0 - 1,5 

Celková likvidita 0,95 2,00 3,02 2,80 2,54 1,5 - 2,5 

zdroj: [vlastní zpracování] 

 Z hlediska kvality provedení analýzy likvidity je lepší, sledovat výše uváděné ukazatele v kratším časovém horizontu (čím častěji, tím 

lépe). A to proto, že častější sledování poskytne objektivnější vyhodnocení likvidnosti podniku [5]. 

 Okamžitá likvidita by se měla pohybovat maximálně do výše hodnoty 1,0. Z níže uvedeného grafu je patrné, že tomu tak vůbec není. Tato 

celkově vysoká likvidnost podniku je sice dobrá z pohledu splácení svých závazku, ale z pohledu výnosnosti už je to horší. Podnik zbytečně váže 

peníze tam, kde se nemají možnost zhodnotit. Tím se podniku snižuje rentabilita. 

 Při porovnání celkové likvidity společnosti s oborovým průměrem lze s jistotou říci, že podnik Anavo group, s. r. o., váže velké množství 

nevyužitých oběžných aktiv v majetku. Oborové hodnoty celkové likvidity, zjištěné postupně od roku 2005, jsou následující: 

Tabulka č. 6 Obrové hodnoty celkové likvidity 

 2005 2006 2007 2008 
Oborové hodnoty 1,63 1,52 1,26 1,3 

        zdroj: [8] 

                                                 
7) zdroj: [8] 
8)  Jedná se o doporučené hodnoty dle [5] 
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Graf č. 9 Ukazatele likvidity 
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        zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2.2 Ukazatele finanční stability 

 Ukazatele finanční stability informují společnost o tom, v jakém rozsahu cizí zdroje financují aktiva podniku. Obecně platí, že čím vyšší je 

objem závazků, tím větší pozornost je nutné věnovat vytváření prostředků na jejich splácení do budoucna [5]. 
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Tabulka č. 7 Ukazatele finanční stability [%] 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Podíl VK na CA* 37,34 60,32 68,34 52,97 53,76 
Faktor míry zadlužení 159,74 60,73 46,33 85,40 82,72 
Zadluženost 62,60 164,65 215,84 117,09 120,89 
Podíl stálých aktiv 42,64 26,86 29,13 30,18 27,13 
Úrokové zatížení  0 0  0  6,96 7,33 

*vlastní kapitál, celková aktiva     zdroj: [vlastní zpracování] 

 Podíl VK na CA, vypočítaný dle vztahu (4), poukazuje na finanční samostatnost podniku. V roce 2005 došlo skoro ke 100% navýšení 

podílu VK na CA, což způsobil nárůst nerozděleného zisku z minulého období. V letech 2007 a 2008 se podíl VK snížil z důvodu pořízení CNC 

stroje, čímž došlo k nárůstu CA. Při porovnání s oborovými hodnotami (kdy hodnoty byly následující: 

Tabulka č. 8 Oborové hodnoty podílu VK na CA [%] 

 2005 2006 2007 2008 
Oborové hodnoty 50,98 54,9 59,41 59,76 

      zdroj: [8] 

 Je možné si všimnout rostoucí dynamiky samostatnosti v oborovém průměru. V našem případě se dá říci, že poslední čtyři období je podnik 

z větší části finančně samostatný. 

 Faktor míry zadlužení, který lze vypočíst podle vztahu (5), vyjadřuje míru věřitelského rizika. Čím vyšší je hodnota, tím větší riziko 

věřitelé podstupují. V prvním roce tento ukazatel vypovídá o velmi vysokém riziku nesplacení. Zde to ovšem může být zavádějící, jelikož 

veškeré dluhy, které ten rok společnost má, jsou bezúročné krátkodobé závazky (závazky z obchodních vztahů, závazky vůči státu a 
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zaměstnancům). V následujících dvou obdobích ukazatel klesá, což můžeme přičíst narůstajícímu kumulovanému zisku. V roce 2007 a 2008 

ukazatel opět stoupá. Příčina spočívá ve využití dlouhodobého úvěru na nákup CNC stroje. 

 Ukazatel zadluženosti vypovídá o kapitálové struktuře podniku. Je opačným vztahem faktoru míry zadlužení, tudíž i hodnoty nabývají 

opačných hodnot, v závislosti na faktoru míry zadlužení. V roce 2006 má společnost dvojnásobně větší vlastní kapitál, než cizí zdroje. V dalších 

dvou letech se tento poměr sníží v důsledku využití dlouhodobého bankovního úvěru. 

 Podíl stálých aktiv, vypočítaný podle vztahu (7), vypovídá o schopnosti podniku přizpůsobit se různým změnám zaměstnanosti v závislosti 

na poptávce po produkci. Z tabulky (a následně z grafu) je patrné, že analyzovaná společnost vykazuje celkem nízký poměr stálých aktiv, až na 

rok 2004. Jelikož se jedná o výrobní podnik, hodnoty by měly být vyšší. Je zde tedy možné hovořit o jakési slabé technologické vybavenosti 

podniku. 

 Úrokové zatížení, podle vztahu (8), vypovídá o tom, kolik činní úroky z celkově vytvořeného efektu (z VH). V našem případě je jasné, že 

úrokové zatížení, vzniklé v posledních dvou obdobích, je minimální a další dlouhodobý úvěr, jako forma cizích zdrojů, by bylo reálné využít. 



- 46 - 
 

Graf č. 10 Ukazatele finanční stability [%] 

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008

roky

 %
Podíl VK na CA Faktor míry zadlužení Zadluženost

Podíl stálých aktiv Úrokové zatížení

 
zdroj: [vlastní zpracování] 

 
 

4.2.3 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability zachycují, jak je podnik schopný vyprodukovat zisk a tím zhodnocovat vložený kapitál. Rentabilita je úzce spjata 

s likviditou [5]. 

Tabulka č. 9 Ukazatele rentability [%] 

  2004 2005 2006 2007 2008 
ROA 32,00 32,96 18,23 11,53 13,19 
ROE 85,71 54,64 26,68 21,77 24,54 
Rentabilita tržeb 12,91 15,69 8,36 6,02 6,05 
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ROC 14,73 18,60 9,11 6,36 6,40 
zdroj: [vlastní zpracování] 

 V tabulce č. 7 jsou zachyceny jednotlivé rentability. Na první pohled je patrné, že rentabilita tohoto podniku postupně klesá. V níže 

uvedeném grafu lze tento celkový pokles rentabilit zpozorovat ještě lépe. 

 ROA je považována za rozhodující míru výnosnosti, jelikož porovnává zisk s celkovými aktivy, bez ohledu na jejich zdroje financování. I 

když je tendence vývoje ROA spíše klesající, při srovnání s oborovými hodnotami (viz tabulka č. 8), je na tom společnost Anavo group, s. r. o., 

v letech 2005 - 2006 relativně lépe. V následujícím roce již oproti oborovým hodnotám ztrácí a v posledním roce je na tom analyzovaná firma 

opět lépe – tj. 13,19 % oproti oborovému průměru, který má hodnotu 9,09 %. To způsobil především nárůst zisku oproti zisku minulého roku 

2007 o 16 %, kdežto aktiva porostla pouze o 2 %. 

 ROE hodnotí výnosnost vloženého kapitálu vlastníky či akcionáři (v našem případě pouze vlastníkem). I zde je patné, že se jedná o celkový 

pokles tohoto ukazatele. Je to důsledkem toho, že hodnota zisku se každoročně moc nemění, za to vlastní kapitál roste v závislosti na 

kumulovaném zisku z minulých let. I tak jsou ale vypočítané hodnoty vyšší než jsou hodnoty oborové.  

Tabulka č. 10 Oborové hodnoty: Výroba hutních a kovodělných výrobků [%] 

  2005 2006 2007 2008 
ROA 11,18 12,56 15,45 9,09 

ROE 14,68 16,08 18,62 10,10 

Rentabilita tržeb 6,85 8,22 12,28 6,98 
zdroj: [8] 
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 Ukazatel ROE vykazuje za rok 2004 zhodnocení skoro 86 %, což je zapříčiněno, jak již bylo výše uváděno, změnou právní formy 

podnikání a postupným přechodem z živnostenského podnikání na obchodní společnost. V tomto roce činil VK pouze základní kapitál, 

nerozdělený zisk 82 000 Kč a VH za běžné období.  

 Rentabilita tržeb a rentabilita nákladů spolu úzce souvisí, to ostatně vyplývá i z grafu č. 11. V roce 2005 a 2006 se ukazatel rentability tržeb 

pohybuje nad oborovými průměry, dále ale dochází ke stagnaci, kdy v roce 2008 činí rentabilita tržeb pouze 6,05 %, což znamená náklady 94 

haléřů z jedné koruny tržeb. Oborové hodnoty rentability tržeb jsou sice v roce 2008 dosti blízko hodnotě naší analyzované společnosti, i tak je 

ale potřeba se zaměřit na snižování nákladů. 

 Ukazatele jednotlivých typů rentabilit postupně klesají. Důvod je ten, že výsledky dosažených zisků jsou v jednotlivých letech takřka 

stejné, nerostoucí, stagnující. Kdežto CA, VK, tržby i náklady rok od roku stoupají. Například tržby od roku 2004 do 2008 porostly cca o 250 %, 

ale zisk z obou období byl téměř konstantní. 
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Graf č. 11 Ukazatele rentability [%] 
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zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2.4 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity podávají odpověď na otázku, jak je hospodařeno s aktivy a jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu. 

Zabývají se především oběžnými aktivy a krátkodobými závazky [5]. 

Tabulka č. 11 Ukazatele aktivity 
   2004 2005 2006 2007 2008 

Počet obrátek za rok 
Obrat aktiv 2,48 2,10 2,18 1,92 2,18 
Obrat zásob 579,47 134,13 187,54 92,88 282,08 
Obrat pohledávek 6,93 7,76 11,93 7,68 6,74 



- 50 - 
 

Obrat závazků 4,16 5,74 9,28 7,68 7,61 
Doba obratu [dny] 

Doba obratu aktiv 145,21 171,34 165,14 187,98 165,08 
Doba obratu zásob 0,62 2,68 1,92 3,88 1,28 
Doba obratu pohledávek 51,98 46,41 30,17 46,87 53,43 
Doba obratu závazků 86,60 62,77 38,79 46,87 47,32 

zdroj: [vlastní zpracování] 

 Ukazatele obratu aktiv a doby obratu jsou na sobě přímo závislé. Klesne-li obrat, musí stoupnout doba obratu a naopak. Součinem těchto 

dvou hodnot dostaneme počet dní, za které ukazatele analyzujeme (v našem případě 360 dní). Z tabulky č. 9 je patrné, na jakých základních 

ukazatelích aktivity je analýza prováděna. 

  Obrat aktiv je až na rok 2007 vyšší než hodnota 2,00. Což lze vzít v úvahu jako kladný jev. Rok 2007 lze přisoudit inovaci technologie 

v podniku. Ve srovnání s oborovými hodnotami9) si společnost Anavo group, s. r. o., vede lépe.  

 Zásoby a jejich množství v podniku jsou diskutovanou položkou. Jak zajistit, aby zásoby zbytečně nevázaly kapitál. Vysoké množství 

zásob znamená náklady na udržování, skladování apod. Analyzovaná společnost se vyrábí především na zakázku, což ji umožňuje předem znát 

potřebný objem zásob. Obecně platí, že čím vyšší obratovost a nižší doba obratu, tím lépe. Doba obratu je na velmi dobrém stupni zhodnocení, 

menší výkyvy nastaly v roce 2007, kdy zůstala na skladě 1 tuna nerezi (viz kapitola 4.1.2.1). Ukazatele aktivity zásob z roku 2004 vybočují 

z pomyslné křivky, kdy počet obrátek činí 579 za rok a doba obratu je 0,62 dne. Důvodem je opět přechod na obchodní společnost v tomto roce. 

 Aktivita pohledávek a zásob spolu velice souvisí. Tento vztah je velmi důležitý z pohledu dodržování obchodně úvěrové politiky. Obecně 

platí, že doba obratu pohledávek by měla být nižší, než doba obratu závazků. V opačném případě by mohlo dojít k tzv. „platební neschopnosti“. 

Z následujícího grafu lze vyčíst, že rozdíly mezi dobami obratu závazků a pohledávek jsou každým rokem nižší. V roce 2007 je dokonce doba 

                                                 
9) Obrat aktiv: oborové hodnoty: rok 2005 1,63 obrátek/rok; 2006 1,56 obrátek/rok; 2007 1,26 obrátek/rok; 2008 1,30 obrátek/rok. 
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obratu závazků a pohledávek rovna 47 dnům a následující rok už se dá hovořit o, již zmiňované, platební neschopnosti. Tento vývoj jednoznačně 

nelze hodnotit jako kladný. Společnost Anavo group, s. r. o., ovšem disponuje vysokým podílem krátkodobého finančního majetku (na celkových 

aktivech) tzn., že v případě, kdyby nastal stav platební neschopnosti, by mohla tyto své závazky uhradit z těchto zdrojů.. Na druhou stranu, větší 

nárůst pohledávek od roku 2007 byl způsoben nově nakoupenou technologií, tím se zvýšil objem výroby. Nelze to jednoznačně pokládat za 

neochotu odběratelů hradit své závazky (v podmínkách ČR je obvyklá doba obratu pohledávek kolem 60 dní [5].). 

Graf č. 12 Doba obratu [dny] 
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4.3 Výpočet soustav ukazatelů 

4.3.1 Du Pontův pyramidální rozklad 

 Metoda rozkladu podle Du Ponta slouží ke zjištění, jak jsou ovlivňovány jednotlivé syntetické ukazatele těmi analytickými. Na vrcholu 

pomyslné pyramidy stojí syntetický ukazatel ROE. V tabulce č. 10 jsou zaznamenány jednotlivé změny analytických i syntetických ukazatelů. 

Pomocné výpočty jsou v Příloze č. 7. Barevně jsou v tabulce rozlišeny jednotlivé větve a úrovně Du Pontova pyramidálního rozkladu. 
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Tabulka č. 12 Relativní změna pyramidálního rozkladu za jednotlivá období [%] 

  04 - 05 05 - 06 06 - 07 07 - 08 

ROE -36,25 -51,17 -18,42 12,76 

ROA 2,37 -42,26 -41,47 14,33 

Multiplikátor -38,62 -8,91 23,05 -1,57 

Ziskovost 16,11 -45,16 -30,03 0,72 

Aktivita -13,74 2,90 -11,44 13,62 

Celková nákladovost 16,11 -45,16 -30,03 0,72 

Vázanost aktiv -13,74 2,90 -11,44 13,62 

Výkonová spotřeba/tržby 19,65 -47,49 -21,21 0,42 

Osobní náklady/tržby -7,02 -2,93 -6,77 0,30 

Odpisy DHNM/tržby -0,08 0,55 -0,61 0,00 

Tvorba rezerv/tržby -0,01 -0,04 -0,02 0,00 

Jiné provozní náklady/tržby 0,70 0,33 -0,40 -0,02 

Jiné finanční  náklady/tržby -0,04 0,34 -0,73 0,00 

Daň z příjmů z běžné činnosti/tržby 2,92 4,08 -0,30 0,00 

Fixní aktiva/tržby 7,96 -0,81 -3,54 7,35 

Oběžná aktiva/tržby -22,20 3,70 -7,88 6,25 

Ostatní aktiva/tržby 0,49 0,01 -0,02 0,02 
zdroj: [vlastní zpracování] 

 V prvním sledovaném období (04-05) stojí za důsledkem snížení ROE o 36,25 % tzv. „finanční páka“, kdy v roce 2005 došlo k většímu 

poměru navýšení VK nerozděleným ziskem, oproti poměru navýšení celkových aktiv. Ukazatel ziskovosti porostl o 16,11 %, což bylo 

zapříčiněno především poklesem výkonové spotřeby k tržbám. Hlavním ukazatelem, který ovlivnil vázanost aktiv o 13,74 %,  byla vázanost 

oběžných aktiv. 
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 Ve druhém sledovaném období (05-06) došlo k poklesu ROE o 51 % především poklesem ziskovosti. Hlavním činitel je třeba označit 

poměr výkonové spotřeby k tržbám. Výkonová spotřeba narostla, jak již bylo řečeno výše, jednak manipulací materiálu z podniku bez vědomí 

majitele, který byl indisponován a dále zvýšením cen materiálu, na úkor zvýšení cen vlastních produktů. 

 Zhodnocení VK ve třetím sledovaném období (06-07) je sice taky záporné, ovšem nejedná se již o tak drastický pokles jako v dvou 

předchozích obdobích. Pokles činí 18 %. ROA klesla podobně jako v minulém období o 41 %, ovšem multiplikátor, který měl doposud také 

tendenci poklesu, dosáhl navýšení a to o 23 %. Důsledkem je investice do dlouhodobého majetku. Také ziskovost opět klesá, důvodem je možné 

označit vysokou nákladovost podniku. Kdy za toto sledované období tržby porostly o cca 6 000 000 Kč (což odpovídá nárůstu o 45 %), ale čistý 

zisk se zvětšil pouze o cca 40 000 Kč (což činí nárůst o 4 %). 

 V posledním období (07-08) došlo konečně k relativně kladnému zhodnocení VK, kdy ve sledovaném období 2007 – 2008 došlo k nárůstu 

ukazatele o 12,76 %. ROA se zlepšila oproti minulému období o 14 %, což dokazuje i obrat aktiv, který se zvýšil. Nepatrně a to o 0,72 % stoupla 

(konečně do plusových hodnot) také ziskovost, což je možné brát jako první krok ke snižování nákladovosti. 

 Jak je možné vidět, tak dynamika vývoje ROE má, až na poslední sledované období, klesající tendenci. To je způsobeno především 

kumulací nerozděleného zisku a téměř nulovým, někdy i klesajícím vývojem zisků v poměru s rostoucími tržbami během jednotlivých období.

  

4.3.2 Altmanova analýza 

 Asi nelze přepokládat, že Altmanův model je přesnou kopií tržní situace v České republice, jelikož byl převzat z podmínek americké tržní 

ekonomiky. I přes to je tato analýza velmi oblíbenou formou bankrotního modelu [5]. Výsledky v tabulce č. 11, dosažené touto analýzou, 



- 55 - 
 

vypovídají, že hrozba bankrotu by společnosti Anavo group, s. r. o, neměla hrozit ani v několika dalších letech podnikání. Je zde brán v úvahu 

vztah (22), podle kterého jsou hodnoty převyšující hodnotu 2,6 uspokojivé. 

Tabulka č. 13 Altmanovo Z - skóre 
  
  

2004 2005 2006 2007 2008 

6,56 provozní kapitál/celková aktiva -0,196 2,392 3,106 2,937 2,892 

3,26 zadržené zisky/celková aktiva 0,081 0,824 1,577 1,317 1,289 

6,72 EBIT/celková aktiva 2,837 3,013 1,603 1,046 1,209 

1,05 účetní hodnota VK/účetní hodnota závazků 1,095 2,338 3,928 2,231 1,744 
Z - skóre 3,82 8,57 10,21 7,53 7,13 

zdroj: [vlastní zpracování] 
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5 Návrhy opatření 
 Hodnocení finanční výkonnosti podniku společnost Anavo group, s. r. o., bylo provedeno na základě získaných účetních výkazů (rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty) za období 2004 -2008. Tyto účetní výkazy byly postupně podrobeny jednotlivým metodám finanční analýzy jako jsou 

absolutní a rozdílové ukazatele, dále poměrovým ukazatelům a vybraným soustavám ukazatelů. 

 Z analýzy rozvahy vyplývá, že má majetková struktura podniku rostoucí tendenci. Což je určitě možno hodnotit jako pozitivní. Při 

provedení vertikální analýzy je ovšem patrné, že podnik vybočuje z oborových hodnot, co se týče poměru stálých a oběžných aktiv. V roce 2004 

činily stálá aktiva 43 % z celkových aktiv, postupně ale tento poměr klesal až na hranici kolem 30 % stálých aktiv z celkového majetku, což pro 

výrobní společnost, která by měla být vybavena spíše větším poměrem stálých aktiv, nemusí být optimální stav.  

 Co se  týče kapitálové struktury, společnost Anavo group, s. r. o. , postupně navyšuje podíl vlastních zdrojů, nad cizími. Z vlastních zdrojů 

své aktivity financuje nejvíce v roce 2006, kdy vlastní kapitál činí 68 % z celkových pasiv. Nutno podotknut, že do roku 2007 využívala cizích 

zdrojů pouze ve formě krátkodobých závazků, což je možno označit za využívání bezúročných půjček. V roce 2007 společnost využila 

financování ve formě bankovního úvěru k nákupu řezacího stroje CNC, čímž se také snížil poměr vlastního financování na 53 % z celkových 

pasiv.  

 Při výpočtu čistého pracovního kapitálu  je patrné, že se tento ukazatel v čase kladně vyvíjí, což zabezpečuje likvidnost podniku. 

 Poměrové ukazatele naznačují, že podnik je vysoce likvidní, což bylo možné hodnotit jak pozitivní jev, kdyby ovšem takto likvidita nebyla 

místy i trojnásobně vyšší, než jsou doporučené, či oborové hodnoty. Likvidita společnosti Anavo group, s. r. o., měla do roku 2006 stoupající 

tendenci, kdy v tomto roce činila okamžitá likvidita 3,64, což je dokonalý důkaz toho, že má společnost zbytečné množství  financí vázáno 

v oběžných aktivech. Jelikož zásoby spotřebovává průběžně, jedná se především o krátkodobý finanční majetek (krátkodobé pohledávky 

výrazněji rostou až od roku 2007, což je příčinou nákupu nového stroje a tím i zvýšení objemu výroby, tím pádem i zvýšení krátkodobých 

pohledávek). Takto bezúčelně využité peněžní prostředky nejen že neplní svůj účel, ale postupně ztrácí hodnotu vlivem inflace. Společnost by se 
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měla snažit takto neúčelně využité peněžní prostředky nějakou formou zhodnocovat a ponechat si pouze takovou část, která by stačila ke splácení 

svých závazků. Zhodnocení lze dosáhnout investicemi do stálého majetku (což bych doporučoval, vzhledem k zaměření podniku, více), příp. 

investicemi do cenných papírů, kde by docházelo ke zhodnocení ve formě dividend.  

 Z ukazatelů finanční stability plyne, že podíl stálých aktiv na celkových je celkem na nízké úrovni, což naznačuje mírnou technologickou 

zaostalost. Nízké úrokové zatížení (kolem 7 %) v posledních dvou letech  signalizuje podniku (a je to také můj návrh opatření) další možnost 

využití dlouhodobého financování, čímž by snížil poměr financování vlastními zdroji a umožnil tak větší zhodnocení zisku, protože cizí zdroje 

jsou obecně levnější než zdroje vlastní.  

 Rentabilita společnosti má v čase klesající vývoj, což určitě jako pozitivní hodnotit nelze. Tržby sice každoročně rostly, ovšem s nimi také i 

spojené náklady, tyto náklady dokonce postupně narůstaly s větší dynamikou než tržby (období 2006-2007, důvody jsou uvedeny viz kapitola 

4.1.2.2). Tržby od roku 2004 do 2008 porostly cca o 250 %, ale zisk z obou období byl téměř konstantní. Nutno také podotknout, že dynamika 

růstu cen nákladů neodpovídá dynamice růstu cen za výrobky a služby společnosti a to z důvodu vysoké konkurence. Obecně zde rentabilita 

klesá takřka nerostoucím ziskem a naopak rostoucími jmenovateli jako jsou vlastní kapitál, celková aktiva, či tržby. Zde bych se podíval na 

otázku nákladovosti a to především v oblasti výkonové spotřeby. Pro bych zde jednoznačně navrhl provést kalkulací nákladů. Na druhou stranu 

zde společnost Anavo group, s . r. o., vykazuje,  až na rentabilitu tržeb v posledních dvou sledovaných letech, lepší nebo minimálně vyrovnané 

hodnoty, než jsou hodnoty oborové. 

 Co se aktivity týče, společnost vykazuje vcelku kladně hodnocená čísla. Doba obratu závazků je, až na poslední rok, větší než doba obratu 

pohledávek, co je pozitivní. V posledním sledovaném období je sice doba obratu pohledávek delší o 6 dní, to ovšem nemusí nutně znamenat stav 

platební neschopnosti a už vůbec ne v případě, kdy je k dispozici tak vysoké množstvím krátkodobého finančního majetku. 
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 Z Du Pontova pyramidálního rozkladu je patrné, že u ROE dochází každoročně k poklesu. Výjimkou je poslední rok. Převážný podíl na 

tomto poklesu má v prvním sledovaném období multiplikátor, v dalších dvou letech pak hlavně vysoká nákladovost, z toho důvodu je nutné 

provést, již zmiňovanou, kalkulaci nákladů. 

 Z hlediska bankrotního modelu, je na tom společnost velmi dobře. V následujících několika obdobích jí bankrot nehrozí. 

 Společnost Anavo group, s. r. o., by také měla zvýšit úsilí ve vyhledávání nových odběratelů. Na základě kalkulací stanovit ceny svých 

výrobků a služeb. V případě dlouhodobějších poptávek ze stran odběratelů nabídnout možnosti slev, benefitů apod. 
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6 Závěr 

 Finanční analýza společnosti patří mezi nedílnou součást finančního rozhodování a řízení podniku. Její aplikací lze dosáhnout hodnocení 

společnosti za minulá i současná období a na základě těchto výsledků se lze rozhodovat, jak se bude v podniku dále pokračovat, aby bylo 

dosahováno lepších výsledků hospodaření podniku. 

 Ve své diplomové práci jsem se zabýval zpracováním finanční analýzy společnosti Anavo group, s. r. o., za období 2004 – 2008. Práci jsem 

rozdělil do čtyř základních částí. V té první je stručně popsána charakteristika analyzované společnosti. V druhé části popisuji teoretická 

vymezení finanční analýzy. Z teoretické části finanční analýzy jsem postupně vybral základní metody jako jsou: vertikální a horizontální analýza, 

analýza finančních fondů, analýza ukazatelů likvidity, finanční stability, rentability a aktivity, dále také Du Pontův pyramidální rozklad a 

Altmanova analýza. Dále je provedena samotná finanční analýza dané společnosti, kde jsou aplikovány jednotlivé metody finanční analýzy na 

poskytnuté účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za daná období. Poslední částí jsou návrhy opatření, která by mohla společnosti zlepšit 

finanční a majetkovou situaci a optimalizovat tak cíle, kvůli kterým je podnikání obecně prováděno. 

 Majetková struktura podniku se skládá převážně z oběžných aktiv, což v případě výrobního podniku není ideální situace. Podnik by se měl 

snažit tyto oběžná aktiva alespoň z části přeměnit na stálá aktiva, či jinak investovat tyto nevyužitá aktiva. 

 Kapitálová struktura je tvořena převážně vlastními zdroji, a v případě cizích zdrojů podnik využívá především krátkodobých závazků, 

jelikož jsou tyto závazky dostatečně kryty krátkodobými pohledávkami (až na poslední rok) není třeba tuto situaci považovat až tak za negativní. 

Společnost sice poslední dvě období využívá bankovních úvěrů, ovšem ze zjištěných hodnot úrokového zatížení je zřejmé, že by společnost 

mohla bankovních úvěrů, či jiných dlouhodobých cizích zdrojů využívat více, čímž by si také snížila náklady na celkový kapitál. 

 Likvidnost této společnosti dostatečná, dokonce až přebytečně vysoká, což signalizuje již zmiňované nevyužívání oběžných aktiv 

(především krátkodobého finančního majetku). 
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 I když má rentabilita společnosti klesající tendenci, stále se (až na rentabilitu tržeb v posledních dvou obdobích) pohybuje nad či na úrovni 

oborových hodnot rentabilit kovodělných výrobních společností. Problémem je, že čistý zisk se za jednotlivá období kladně vyvíjí jen velmi 

pozvolna, či jeho vývoj dokonce klesá. Celkové výnosy každoročně stoupají, tím ovšem stoupá i nákladovost (dokonce v období 2006 a 2007 

s větší dynamikou než výnosy). Zde je opravdu třeba věnovat se podrobně kalkulacím nákladů.  Jednotlivé rentability mají tendence poklesu 

z důvodu stagnace zisků a rostoucího vývoje jmenovatelů (VK, CA, tržby, náklady). 

 Co se týče aktivity podniku, je situace vcelku příznivá. Zásoby jsou spotřebovávány dostatečně, čímž nevážou zbytečné náklady na kapitál. 

Poměr splácení závazku a pohledávek je také uspokojivý, až na poslední rok, který lze ovšem krýt přebytečným množstvím krátkodobého 

finančního majetku. 

 Z hlediska bankrotního modelu nehrozí společnosti Anavo group, s. r. o.,  rizika spojená s bankrotem. Společnost v tomhle ohledu vykazuje 

velmi dobré finanční zdraví. 

  

 Práce pro mne byla přínosem. Naučil jsem se pracovat s účetními výkazy, postupně analyzovat  a vyhodnocovat zjištěné hodnoty pomocí 

různých metod.  

Doufám, že má práce a následné návrhy opatření, byť  by jen z části, pomohou ke zlepšení hospodaření daného podniku. 
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