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ANOTACE 

Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu ekonomických výsledků 

společnosti v období let 2005 – 2008. Finanční analýza je důležitým nástrojem 

řízení podniku. Zhodnocuje slabé a silné stránky společnosti. Dle ní se manažeři 

rozhodují, které problémové oblasti hospodaření je třeba změnit, aby zajistili 

zefektivnění činnosti společnosti a přispěli k jejímu dalšímu rozvoji. Práce si klade 

za cíl zhodnocení finanční situace podniku na základě poměrových ukazatelů 

a Du Pontova pyramidálního rozkladu. V závěru bakalářské práce jsou 

zhodnoceny ekonomické výsledky společnosti a navrhnuta opatření k jejich 

zlepšení. 

 

Klíčová slova: likvidita, aktivita, rentabilita, finanční stabilita, Du Pontův 

pyramidální rozklad 

 

Summary 

 

Bachelor's thesis is focused on financial analysis of the economic results of 

companiy in the period 2005 - 2008. Financial analysis is an important tool of 

management. Assesses the strong points and weak ones of the company. 

According to her managers decide which problem areas management should be 

changed to ensure streamlining of the company and contributed to its further 

development. Labour aims to assess its financial situation based on financial ratios 

and Du Pont´s pyramidal decomposition. In the final part, the thesis on the 

economic performance and the suggested measures for their improvement. 

Keywords: liquidity, activity, profitability, financial stability, Du Pont´s pyramidal 

decomposition 



   

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A aktiva 

BÚ bankovní úvěr 

CP cenné papíry 

Čas. rozlišení časové rozlišení 

DFN dlouhodobý finanční majetek 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

Dl. dlouhodobý 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

HV hospodářský výsledek 

Kapitál. fondy kapitálové fondy 

Kr. krátkodobý 

Kr. fin. maj. krátkodobý finanční majetek 

Obch. obchodní 

P  pasiva 

ROA return on assets, rentabilita celkového kapitálu 

ROE return of equity, rentabilita vlastního kapitálu 

Úč. období účetní období 

Zákl. základní 
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1. ÚVOD 

Téma finanční analýzy pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila, protože 

u firmy PRODINOX, s. r. o. se žádná neprovádí. Finanční analýza je pro mě 

zajímavá a doufám, že mi její nynější provedení dá zkušenost do budoucího 

profesního života. 

Analýza hospodaření podniku představuje významnou součást jeho řízení, 

protože na rozdíl od účetnictví neposkytuje informace jen o minulosti či 

momentálním stavu převážně stavových absolutních veličin. Představuje 

ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního 

hospodaření podniku. Poměřuje získané údaje z účetnictví mezi sebou navzájem, 

čímž rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. Finanční analýza je schopna objevit 

slabá místa a problémové oblasti v hospodaření podniku, včetně příčin těchto 

stavů. Na kvalitách řídících pracovníků pak záleží, jak tyto informace využijí, aby 

zajistili zefektivnění činnosti společnosti a přispěli k jejímu dalšímu rozvoji. Avšak 

nejen pro manažery společnosti má analýza hospodaření, přesněji její výsledky, 

velký význam. Banky potřebují vědět, zda společnost bude schopna splácet své 

úvěry. Vlastníci a společníci očekávají, že se jim prostředky vložené do podnikání 

zhodnotí. Nejen tedy pro řízení podniku, ale i pro jeho okolí je finanční analýza 

důležitá – zejména pro banky, zaměstnance, obchodní partnery či investory. [1] 

Má bakalářská práce si klade za cíl zhodnocení finanční situace podniku 

na základě absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů (finanční stability, 

likvidity a platební schopnosti, rentability, aktivity) a Du Pontova pyramidálního 

rozkladu v letech 2005 – 2008. Dalším cílem mé práce je identifikovat slabé 

stránky, které by mohly v budoucnu firmě působit problémy a silné stránky, o které 

by naopak mohla opírat svou činnost. V závěru práce hodlám navrhnout opatření 

vedoucí ke zlepšení hospodářského výsledku podniku. 

Data pro výpočet dílčích částí finanční analýzy jsou získána z interní firemní 

dokumentace, což znamená z rozvahy a výkazu zisku a ztrát (cash flow 

společnost nesestavuje). 
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2. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

2.1 Vznik a historie podniku 

Firma PRODINOX, s. r. o. vznikla dne 12. prosince 2000, kdy byla zapsána 

do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Název byl 

vytvořen ze slovního spojení „PRODUCT OF INOX“, které lze do českého jazyka 

přeložit jako „výrobky z nerezu“, což odpovídá i zaměření této společnosti. 

Začátky v podnikání jsou vždy nelehké – ani podnik PRODINOX, s. r. o. 

nebyl výjimkou.  Pánové Josef Boček a Kondrad Knoblauch, zakladatelé podniku, 

začínali s pouhými čtyřmi zaměstnanci a jednou dílnou se základním vybavením. 

Díky několikaletým zkušenostem zaměstnanců a jejich usilovné snaze bylo již 

tehdy dosahováno vysokých výkonů a špičkové kvality výrobků. Jejich jediným 

odběratelem byla v té době společnost Shop systems GmbH, která výrobky 

zakoupené od podniku PRODINOX, s. r. o. prodávala dále v Německu. 

Spokojenost na obou stranách tohoto obchodního spojení vedla v průběhu let 

k růstu zakázek a následnému rozšíření výroby i navýšení počtu pracovníků. 

Roku 2007 proběhla v podniku celková modernizace strojů a zařízení. Byla také 

postavena druhá výrobní hala, plnící současně funkci skladu. 

Co se týče hospodaření společnosti, kromě zanedbatelných ztrát v začátcích 

podnikání, bylo vždy dosahováno zisku. Hrubý obrat v roce 2005 dosáhl výše 

17 668 000 Kč a v roce 2008 dokonce 26 179 088 Kč (viz. graf č. 1). Mezi lety 

2008 a 2009 sice nastal pokles, způsobený hospodářskou krizí, podnik je však 

stále ziskový a věří v opětné zvýšení obratu. [4] 
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Graf č. 1: vývoj ročního obratu podniku za období let 2005 – 2009 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

2.2 Zakladatelé a sídlo podniku 

Jak již bylo řečeno, podnik byl založen roku 2000 Josefem Bočkem 

a Konradem Knoblauchem, kteří oba byli zároveň jednateli společnosti. 

Společníky byli Walter Boczek a Karl Boczek, který byl také prokuristou. Základní 

kapitál společnosti činil 200 000 Kč. Výše vkladů a obchodních podílů zakladatelů 

i společníků byla v té době následující: 

Josef Boček: vklad: 60 000 Kč 

 obchodní podíl: 30 % 

Konrad Knoblauch:  vklad: 60 000 Kč 

 obchodní podíl: 30 % 

Walter Boczek: vklad: 20 000 Kč 

 obchodní podíl: 10 % 

Karl Boczek: vklad: 60 000 Kč 

 obchodní podíl: 30 %. 

Roku 2006 Kondrad Knoblauch i Walter Boczek zemřeli a došlo ke změně 

majetkového rozložení v podniku – Kondrad Knoblauch přenechal svůj podíl 
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majoritním vlastníkem společnosti. Výše vkladů a obchodních podílů po těchto 

změnách vypadala následovně: 

Josef Boček: vklad: 120 000 Kč 

 obchodní podíl: 60 % 

Karl Boczek: vklad: 80 000 Kč 

 obchodní podíl: 40 % 

Sídlo podniku se v době jeho založení nacházelo v Hlučíně a jeho 

provozovna v nedaleké obci Píšť. V roce 2007 se do Píště přesunulo i sídlo 

podniku. [4] 

 

 
Obrázek č. 1: sídlo firmy 

Zdroj: [6] 

2.3 Předmět podnikání a charakteristika produktů 

Dle výpisu z obchodního rejstříku je předmětem podnikání firmy 

PRODINOX, s. r. o. „koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej; 

zámečnictví“. Zde spadá: 

o výroba a prodej nerezových tovarů 

o opravy výrobků z nerezových materiálů. 
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Jde zejména o různé druhy závěsů, držáků, stojanů aj. závěsných zařízení 

z leštěné nerezi. Mohli bychom se s nimi setkat v obchodech s oblečením či se 

sportovním vybavením. Museli bychom však vycestovat za hranice, protože 

všechny tyto výrobky jsou určeny výhradně na vývoz do Německa. 

Druhou, avšak velmi malou, část výroby podniku tvoří soukromé zakázky. 

Nejčastěji jde o zhotovení zábradlí, balkonů, schodišť apod. a o drobné opravy 

kovových částí pro jiné společnosti. [4] 

2.4 Organizační struktura podniku 

Vedení podniku tvoří v současné době jednatel Josef Boček a jeho společník 

Karl Boczek. Pod jednatele spadají finanční a výrobní ředitel, který je nadřízeným 

mistra. Ten má na starosti řadové zaměstnance výrobních dílen. (viz. obrázek 

č. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: organizační struktura podniku PRODINOX, s. r. o. 

Zdroj: vlastní sestavení 

 

Nyní v podniku pracuje dvanáct zaměstnanců – tři strojaři, tři zámečníci, tři 

svářeči a tři pracovníci výstupní kontroly. Počet zaměstnanců je stálý, s drobnými 

nárůsty v době letních prázdnin, kdy si zde přicházejí brigádně vydělat zejména 

studenti. [4] 

  

jednatel = ředitel 

finanční ředitel výrobní ředitel 

mistr 

zaměstnanci 
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3. ANALÝZA DOSAVADNÍHO FINANČNÍHO STAVU FIRMY 

Finanční analýza představuje významnou součást řízení podniku, protože 

zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí 

a skutečností. Na rozdíl od účetnictví neposkytuje informace jen o minulosti či 

momentálním stavu převážně stavových absolutních veličin. Představuje 

ohodnocení minulosti, současnosti a přepokládané budoucnosti finančního 

hospodaření podniku. Poměřuje získané údaje z účetnictví mezi sebou navzájem, 

čímž rozšiřuje jejich vypovídací schopnost.  

Účelem analýzy je provést diagnózu finančního hospodaření podniku, 

podchytit jeho složky, případně blíže zhodnotit některou ze složek finančního 

hospodaření (například rentabilitu, zadluženost, likviditu apod.)  

Za uspokojivou finanční situaci podniku, neboli jeho „finanční zdraví“, je 

považován uspokojivý stav rentability a likvidity podniku. Rentabilita znamená, že 

podnik je v danou chvíli schopen naplňovat smysl své existence. Po přenesení do 

praxe lze říci, že je schopen trvale dosahovat takové míry zhodnocení vloženého 

kapitálu (míry zisku), která je investory (akcionáři) požadována vzhledem k výši 

rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. Likvidita je schopnost podniku 

včas uhrazovat splatné závazky. [1] 

Zdroje dat a informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza je úzce spojena zejména s finančním účetnictvím, z jehož 

výkazů čerpá data a informace. Jedná se o rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přehled 

o peněžních tocích (cash flow). Dalšími zdroji jsou vnitropodnikové účetnictví, 

ekonomická statistika, peněžní a kapitálový trh. [1] 

Ukazatelé používané pro finanční analýzu 

Množství ukazatelů používaných pro finanční analýzu je značný, a proto jsou 

různě tříděny. Mezi nejdůležitější způsoby klasifikace patří: 

o ukazatelé stavové (absolutní): poskytují údaje o změně objemových 

ukazatelů za určitý časový interval; 
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o ukazatelé rozdílové

o 

: vznikají rozdílem ukazatelů stavových vykazovaných 

ke stejnému okamžiku; 

ukazatelé nefinanční

o 

: přebírají se z podnikových výkazů a používají se pro 

doložení příčin dosažených ekonomických výsledků; 

ukazatelé poměrové

Metody finanční analýzy 

: vznikají podílem dvou ukazatelů, a to stejnorodých 

ukazatelů pro výpočet procenta změny nebo nestejnorodých ukazatelů. [2] 

Základní metody finanční analýzy aplikované na výše uvedené soustavy 

ukazatelů jsou: 

o Analýza stavových (absolutních) ukazatelů

o 

: analýza trendů (horizontální 

analýza), procentní rozbor (vertikální analýza); 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů

o 

: analýza cash flow, analýza 

fondů finančních prostředků; 

Analýza poměrových ukazatelů

o 

: finanční stability, likvidity a platební 

schopnosti, rentability a aktivity; 

Analýza soustav ukazatelů

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

: Du Pontův pyramidální rozklad. [2] 

Absolutní ukazatele používáme k horizontální a vertikální analýze (analýze 

vývojových trendů a analýze komponent). Ty jsou výchozím bodem rozboru 

účetních výkazů a slouží k prvotní orientaci v hospodaření podniku. Upozorňují 

na problémové oblasti, které je potřeba podrobit zkoumání a umožňují vidět 

absolutní údaje výkazů v souvislostech. [5] 

Horizontální analýza – analýza vývojových trendů 

Zkoumá změny ukazatelů v čase. Ty lze vyjádřit pomocí bazického či 

řetězového indexu nebo v procentech. Použijeme-li k těmto výpočtům účetní 

výkazy za více období, můžeme sestavit časové řady vývoje daných ukazatelů. 

Tak se zjišťují průběhy změn a dlouhodobější trendy vývoje ukazatelů. [2, 5] 
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Horizontální analýza rozvahy sledovaného podniku

Z ní je zřejmé, že majetek podniku stoupal, ale roku 2008 přišel jeho 

poměrně značný pokles. Příčinou nebyl dlouhodobý majetek podniku, nýbrž 

majetek oběžný. Zásoby zůstaly stejné jako v roce 2007, ale velmi se snížila 

hodnota krátkodobých pohledávek (zejména těch z obchodních vztahů), 

krátkodobého finančního majetku a peněz na bankovních účtech. 

 - pro potřeby této analýzy 

jsem sestavila časovou řadu ukazatelů z rozvahy za období let 2005 – 2008 (viz 

příloha č. 1). 

Z vývoje pasiv je patrný nárůst vlastního kapitálu, zapříčiněný růstem 

výsledku hospodaření běžného účetního období. Co se týče cizích zdrojů, ty rostly 

až do roku 2007, kdy přišel pokles. Zatímco dlouhodobé závazky podniku zůstaly 

stejné za poslední dvě sledovaná období, krátkodobé závazky klesly téměř 

na polovinu, a to i přesto, že závazky z obchodních vztahů, závazky 

k zaměstnancům i závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

podniku vzrostly. Za poklesem cizích zdrojů podniku stojí rapidní pokles daňových 

závazků vůči státu a jeho datací. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty sledovaného podniku

 

 – zde se 

zaměřím pouze na hospodářský výsledek podniku. 

Tabulka č. 1: struktura hospodářského výsledku podniku PRODINOX, s. r. o. 

HV 2005 2006 2007 2008 

Z provozní činnosti 946 065 1 357 029 4 056 150 3 957 351 

Z finanční činnosti - 205 573 - 87 630 - 160 930 - 180 301 

Za běžnou činnost 602 432 1 152 519 2 960 420 2 983 880 

Z mimořádné činnosti 0 0 0 0 

Za účetní období 602 432 1 152 519 2 960 420 2 983 880 
Zdroj: vlastní sestavení 

 

V tabulce č. 1 jasně vidíme, že hospodářský výsledek podniku má rostoucí 

tendence. Velký nárůst hospodářského výsledku z provozní činnosti v roce 2007 

byl způsoben výstavbou nové výrobní haly a tím i zvýšením kapacity výroby 
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podniku. Není zde žádný závažný jev, který by bylo nutno zkoumat při vertikální 

analýze, proto se při ní zaměříme jen na tržby podniku. 

Vertikální analýza – procentní rozbor  

Metoda této analýzy spočívá v tom, že se na jednotlivé údaje z účetních 

výkazů pohlíží v relaci k nějaké veličině – zjišťuje se procentní podíl jednotlivých 

položek výkazu na zvoleném základu. Relativní procentní vyjádření má vyšší 

vypovídací schopnost, protože nám umožňuje srovnávání v časové řadě, 

porovnání s podniky stejného oboru bez ohledu na jejich velikost apod. Při analýze 

rozvahy bývají položky vyjádřeny jako procento z celkových aktiv (při majetkové 

struktuře) či pasiv (při kapitálové struktuře). U výkazu zisků a ztrát se jako bilanční 

suma používá hodnota celkových výnosů nebo tržeb. [2, 5] 

Protože výkaz zisků a ztrát zachycuje údaje intervalové a rozvaha údaje 

stavové, je nutné vypočíst průměrnou výši rozvahových položek za dané období 

(viz příloha č. 3). 

Vertikální analýza rozvahy sledovaného podniku

Z níže uvedené tabulky č. 2 a grafu č. 2 je patrné, jak se vyvíjela aktiva firmy 

v letech 2006 – 2008. Zatímco v roce 2006 oběžná aktiva převyšovala svým 

procentuálním podílem na celkových aktivech dlouhodobý majetek, od roku 2007 

tomu bylo díky výstavbě nové haly naopak. Rozdíl v roce 2008 ještě vzrostl, 

z důvodu nakoupení nových výrobních strojů. Podnik PRODINOX, s. r. o. 

ke svému podnikání vůbec nevyužívá dlouhodobý finanční majetek (např. cenné 

papíry), což je ovšem u výrobních podniků obvyklé. 

 – zde hodnotím, jak se 

na celkové majetkové struktuře podniku podílela aktiva a jak pasiva. 
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Tabulka č. 2: struktura aktiv podniku PRODINOX, s. r. o. 

 2006 2007 2008 

Kč % Kč % Kč % 

Celková A 4 714 296 100,00 7 007 911 100,00 7 451 103 100,00 

Dl. majetek 2 147 695 45,56 4 048 872 57,78 5 051 244 67,79 

DNM 0 0,00 0 0,00 0 0 

DHM 2 147 695 45,56 4 048 872 57,78 5 051 244 67,79 

DFM 0 0,00 0 0,00 0 0 

Oběžná A 2 565 211 54,41 2 959 039 42,22 2 399 859 32,21 

Zásoby 974 719 20,68 1 078 929 15,40 878 304 11,79 

Dl. pohledávky 468 187 9,93 0 0,00 0 0 

Kr. pohledávky 443 819 9,41 954 568 13,62 819 561 11,00 

Kr. fin. maj. 678 486 14,39 925 542 13,21 701 995 9,42 

Čas. rozlišení 1 390 0,03 0 0,00 0 0 
Zdroj: vlastní sestavení 

 

Graf č. 2: struktura aktiv podniku (v %) 

 

Zdroj: vlastní sestavení 
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Tabulka č. 3: struktura pasiv podniku PRODINOX, s. r. o. 

 2006 2007 2008 

Kč % Kč % Kč % 

Celková P 4 714 296 100,00 7 007 911 100,00 7 451 103 100,00 

Vlastní kapitál 379 200 8,04 2 067 940 29,51 3 192 150 42,84 

Zákl. kapitál 200 000 4,24 200 000 2,85 200 000 2,68 

Kapitál. fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy 10 000 0,21 20 000 0,28 20 000 0,27 

HV min. let - 708 276 - 15,02 - 208 530 - 2,98 0 0,00 

HV úč. období 877 476 18,61 2 056 470 29,34 2 972 150 39,89 

Cizí zdroje 4 335 096 91,96 4 939 972 70,49 4 258 953 57,16 

Rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dl. závazky 1 970 951 41,81 3 521 327 50,25 3 325 000 44,62 

Kr. závazky 2 364 145 50,15 1 418 646 20,24 933 953 12,53 

BÚ a výpomoci 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Čas. rozlišení 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Zdroj: vlastní sestavení 

 

Graf č. 3: struktura pasiv podniku (v %) 

 

Zdroj: vlastní sestavení 
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Z vývoje pasiv podniku v tabulce č. 3 a grafu č. 3 (výše) je patrné, že podnik 

snižoval podíl cizích zdrojů financování aktiv a podíl vlastních zdrojů financování 

naopak zvyšoval. Dlouhodobé závazky podniku se udržují za období let 2006 – 

2008 na přibližně stejné úrovni, a to od 41 % do 51 % z cizích zdrojů. Bankovní 

úvěry nejsou využívány vůbec. Celková pasiva mají vzrůstající tendenci, což je 

způsobeno především nárůstem hospodářského výsledku za účetní období. 

Největší nárůst byl zaznamenán mezi roky 2006 a 2007. 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát sledovaného podniku

 

 – při této 

analýze zhodnotím, jak se na celkových tržbách podniku podílejí tržby z prodeje 

zboží, výrobků a služeb, dlouhodobého majetku a materiálu, cenných papírů 

a podílů. 

Tabulka č. 4: struktura tržeb podniku PRODINOX, s. r. o. 

Tržby 
2006 2007 2008 

Kč % Kč % Kč % 

Za prodej zboží 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Za prodej výrobků a 
služeb 17 351 889 99,81 21 793 147 98,01 24 215 406 100,00 

Z prodeje dl. majetku 25 000 0,14 420 000 1,89 0 0,00 

Z prodeje materiálu 8 482 0,05 23 435 0,11 0 0,00 

Z prodeje CP a podílů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Celkem 17 385 371  100,00 22 236 582 100,00 24 215 406 100,00 
Zdroj: vlastní sestavení 

 

Z tabulky č. 4 je patrné, že nyní veškeré tržby podniku plynou z prodeje 

výrobků a služeb. Cenné papíry a podíly, ani zboží podnik neprodává, což je při 

jeho zaměření pochopitelné. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku nastaly 

v letech 2006 a 2007 z důvodů výstavby nové haly a s tím spojené renovace 

výrobního vybavení. Co se týče prodeje materiálu, nulové tržby za rok 2008 

naznačují zlepšení řízení zásob – nevznikají zbytečné zásoby výrobního 

materiálu, které by bylo nutno prodat. 
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3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Umožňují 

nám získat rychlý přehled o základních finančních charakteristikách podniku. Jsou 

také vhodné pro prostorové srovnání zkoumaného podniku s odvětvovými 

standardy (průměry).  

Jde o číselný vztah, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace. 

Vypočítávají se vydělením jedné položky (popř. skupinou položek) jinou položkou 

(popř. opět skupinou položek) z podnikových výkazů, mezi nimiž existují co 

do obsahu určité souvislosti. Můžeme sestavit poměrový ukazatel ze dvou 

ukazatelů nestejnorodých (zde se při výpočtu poměru používají ukazatele 

nefinanční) nebo stejnorodých (tak vypočteme procento změny resp. vztahu mezi 

ukazateli). [1, 2, 3] 

Analýza finanční stability 

Finanční stabilita podniku neboli jeho zadluženost je charakterizována 

strukturou zdrojů financování, které zabezpečují rozvoj a rentabilní hospodaření 

podniku. Ukazatelé finanční stability dávají informace o skladbě materiálu a míře 

zadluženosti podniku. [1, 2] 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech

 [%]  (1) 

 – je jedním z nejčastěji používaných 

ukazatelů pro hodnocení finanční stability podniku. Udává, jak vysoká je finanční 

samostatnost podniku, čili do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodářské 

prostředky vlastními zdroji. Jeho úroveň závisí na oboru podnikání, rentabilitě 

činnosti, dostupnosti a podmínkách úvěrů aj. Změny tohoto ukazatele vyjadřují 

použití cizích zdrojů na financování obnovy hospodářských prostředků nebo 

na rozvoj činnosti. Spolu s ukazatelem solventnosti bývá považován 

za nejvýznamnější ukazatel pro hodnocení finanční situace podniku. [1, 2] 

Ukazatel věřitelského rizika

 [%] (2) 

 – je základním ukazatelem zadluženosti. Čím 

vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je zadluženost podniku a také riziko věřitelů. [1] 
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Ukazatel úrokového krytí

 (3) 

 – zjišťuje, zda jsou zajištěny nároky na splácení 

úroků a hodnotí přiměřenost úrovně zadlužení z hlediska jeho dopadu na zisk. 

Informuje nás o tom, kolikrát celkový efekt reprodukce převyšuje úrokové platby. 

[1] 

 

Tabulka č. 5: výsledky analýzy finanční stability podniku PRODINOX, s. r. o. 

 2005 2006 2007 2008 

Podíl vl. zdrojů na A podniku - 5,5216 % 16,3055 % 38,9944 % 47,4923 % 

Věřitelské riziko 105,5216 % 83,6945 % 61,0057 % 52,5077 % 

Úrokové krytí 3,9527 16,9904 31,4992 28,5271 
Zdroj: vlastní sestavení, výpočty viz. příloha č. 4 

 

Z tabulky č. 5 můžeme vyčíst, že podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech 

podniku za poslední roky stoupá, což je pozitivní jev. Znamená to, že zadluženost 

podniku se zmenšuje. V roce 2008 již tento podíl dosáhl téměř 50 %. 

Co se týče věřitelského rizika, čím je jeho hodnota vyšší, tím je zadluženost 

podniku větší a zvyšuje se tím tedy i riziko pro věřitele. V roce 2005 bylo sice 

vysoké, ale podařilo se jej velmi snížit – roku 2008 již dosahuje jen poloviny 

hodnoty z roku 2005. Má stále klesající tendenci, což je v souladu s růstem podílu 

vlastních zdrojů na aktivech podniku. Jde také o kladný jev. 

Úrokové krytí vypovídá o tom, kolikrát efekt reprodukce převyšuje úrokové 

platby – vidíme, že má rostoucí tendenci, což je možné označit za pozitivní. V roce 

2008 sice mírně poklesl, ale stále se udržuje na uspokojivé výši. 

Analýza likvidity a platební schopnosti podniku 

Z hlediska finančního řízení je likvidita brána jako momentální schopnost 

podniku uhradit splatné závazky. Je měřítkem krátkodobé nebo okamžité 

solventnosti (tedy schopnosti podniku zajistit prostředky na úhradu svých 

závazků). Předpokládá se, že peníze na úhradu dluhů (závazků) podniku budou 
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získány prodejem aktiv (zejména výrobků, případně i jiných složek aktiv, jako jsou 

třeba zásoby materiálu apod.) či rovnou úhradou v případě peněz na bankovních 

účtech nebo v pokladně. Této schopnosti aktiv transformovat se do hotovostní 

formy říkáme likvidnost. [1] 

Ukazatelé posuzující likviditu v podstatě porovnávají majetkové složky, 

kterými je možno platit s tím, co je nutno zaplatit. Stálá aktiva se v ukazatelích 

likvidity neuvažují, protože mají nejdelší dobu likvidnosti. [2] 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně)

  (4) 

 – nazývá se také peněžní likviditou a je 

to nejpřesnější z uvedených ukazatelů likvidity. Vyjadřuje schopnost podniku 

uhradit právě splatné dluhy. Za přiměřenou je pokládána hodnota 0,5 – 0,7. 

Finanční majetek ve vzorci představuje peníze v pokladně, na bankovních účtech 

a krátkodobý finanční majetek [1, 2, 7] 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně)

  (5) 

 – spíše než samotnou hodnotu 

ukazatele, je užitečné sledovat její vývoj v čase. Přesto však lze stanovit přibližnou 

optimální velikost pohotové likvidity, a to v rozmezí 1 – 1,5. Považuje se 

za praktičtější než běžná likvidita. Jejich srovnání však přináší jistý poznatek – je-li 

pohotová likvidita podstatně nižší, poukazuje to na nadměrnou váhu zásob 

ve struktuře aktiv podniku. [1, 2, 7] 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně)

 (6) 

 – ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky podniku, čili kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnil všechna svá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Má 

poměrně malou vypovídací schopnost, protože oběžná aktiva mohou obsahovat 

položky s velmi nízkou likviditou či neprodejné přebytečné zásoby. Za optimální 

bychom mohli označit běžnou likviditu nabývající hodnot 1,6 – 2,5. [1, 2, 7] 
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Tabulka č. 6: vývoj likvidity podniku PRODINOX, s. r. o. 

 2005 2006 2007 2008 

Okamžitá likvidita 0,1401 0,5711 0,7593 0,7371 

Pohotová likvidita 0,5179 0,9721 1,7896 1,3229 

Běžná likvidita 0,7299 1,7718 2,4987 2,7048 
Zdroj: vlastní sestavení, výpočty viz příloha č. 5 

 
Graf č. 4: vývoj likvidity podniku 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

 

Okamžitá likvidita se kromě roku 2005 drží na průměrné až lehce 

nadprůměrné úrovni, což značí, že podnik má dostatek finančních prostředků 

na krytí krátkodobých závazků. 

Pohotová likvidita byla v roce 2005 pod optimálním stavem, roku 2006 byla 

lehce podprůměrná, roku 2007 dokonce nadprůměrná a v roce 2008 se dostala na 

průměrnou optimální hodnotu. Nejvíce tuto likviditu v podniku PRODINOX, s. r. o. 

ovlivňuje výše krátkodobých pohledávek v jednotlivých letech. Navíc kromě roku 

2005 nejsou odchylky od optima velké, takže se podnik nemusí znepokojovat. 
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Běžná likvidita dosahovala opět v roce 2005 podprůměrných hodnot, avšak 

od roku 2006 naopak hodnot průměrných až lehce nadprůměrných. Krátkodobé 

závazky jsou plně kryty oběžnými aktivy, vše je zatím v pořádku, ale podnik by si 

však měla dát pozor na případné překročení doporučené horní hranice běžné 

likvidity. Vysoká likvidita je sice příznivá pro věřitele, nemusí však být až tak 

příznivá pro samotný podnik – může značit špatnou strukturu oběžných aktiv.  

Analýza rentability 

Rentabilitou se rozumí schopnost podniku produkovat zisk a zhodnocovat tím 

kapitál do podniku vložený. Je také formou vyjádření míry zisku, která slouží 

v tržní ekonomice jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. 

Informace pro analýzu rentability získáváme z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Protože ale výkaz zisku a ztrát zachycuje údaje intervalové a rozvaha údaje 

okamžikové, je nutné opět využít přílohy č. 3, která uvádí průměrné hodnoty 

rozvahových položek. [1, 2] 

Obecně je rentabilita definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu, 

vzhledem k různým způsobům vymezení vloženého kapitálu. Nejčastěji se 

používají tito ukazatelé: 

Rentabilita celkového kapitálu (return on assets – ROA)

 [%] (7) 

 – vyjadřuje celkovou 

produkční sílu, čili celkovou efektivnost podniku. Odráží výnosnost celkového 

kapitálu vloženého do podniku bez ohledu na jeho původ. Bývá považován 

za rozhodující ukazatel míry rentability. Oproti následujícímu ukazateli rentability 

bývá tento považován za správnější, protože z celkového zisku nelze vymezit 

přesně tu část, která odpovídá použití jen vlastního kapitálu. [1, 2] 

Rentabilita vlastního kapitálu (return of equity – ROE)

 [%] (8) 

 – vyjadřuje výnosnost 

neboli zúročení vlastního jmění vloženého do podnikání. Plní tak úlohu kritéria při 

rozhodování o variantách investování volného kapitálu – investoři tak zjišťují, zda 

je jejich kapitál náležitě reprodukován vzhledem k riziku investice. [1, 2] 
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Rentabilita tržeb

 [%] (9) 

 – je často používaným ukazatelem rentability prováděným 

ne na podkladě rozvahy, ale výkazu zisku a ztráty. Charakterizuje úspěšnost 

podniku na trhu – říká nám, kolik procent zisku přinese 1 Kč tržeb. Závisí 

především na cenách výrobků či služeb, výši zisku zakalkulovaného do těchto cen 

a hospodárnosti podnikové činnosti. [1, 2] 

Rentabilita nákladů

 [%]  (10) 

 – říká nám, kolik procent zisku přinese 1 Kč 

vynaložených nákladů. Tento ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci, 

protože se podniky snaží o snižování nákladů. Měl by se pohybovat nad 10% 

hranicí. [8] 

 
Tabulka č. 7: vývoj rentability podniku PRODINOX, s. r. o. (v %) 

 2005 2006 2007 2008 

ROA 16,88 19,67 36,30 44,23 

ROE - 305,71 120,62 93,08 93,13 

Rentabilita tržeb 3,87 6,63 13,31 12,32 

Rentabilita nákladů 3,98 6,77 15,36 14,05 
Zdroj: vlastní sestavení, výpočty viz příloha č. 6 

 

Z tabulky č. 7 (výše) a grafu č. 5 (níže) je patrné následující: Rentabilita 

celkového kapitálu se stále zvyšuje, což je jev pozitivní. Znamená to, že 

efektivnost podniku roste. Rentabilita vlastního kapitálu byla nejnižší v roce 2005. 

Bylo to zapříčiněno výší částky neuhrazené ztráty minulých let, která již byla 

v letech 2007 a 2008 nulová. Vzhledem k tomu, že rentabilita celkového kapitálu 

má stále rostoucí tendence a rentabilita vlastního kapitálu nabývala poměrně 

vysokých hodnot, opomeneme-li její propad roku 2005, lze celkově situaci 

rentability vlastního kapitálu hodnotit jako poměrně uspokojivou. Co se týče 

rentability tržeb a nákladů, můžeme říct, že je situace příznivá. Jejich hodnoty 
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rostou, vrcholu dosáhly roku 2007 a pokles v roce 2008 je malý. Celou rentabilitu 

podniku je tedy možno hodnotit kladně. 

 
Graf č. 5: vývoj rentability podniku 

 

Zdroj: vlastní sestavení 
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Analýza aktivity 

Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Hodnotí se vázanost kapitálu v určitých formách aktiv, a to měřením obratu 

celkových aktiv nebo jejich jednotlivých složek. 

Měření může být dvojího charakteru – měří se počet obrátek aktiv (čili 

kolikrát se majetek obrátí za časový interval) nebo dobu obratu aktiv (tj. doba, 

po kterou je majetek v určité formě vázán). Nejčastěji se sleduje obrat zásob, 

obrat pohledávek a obrat stálých aktiv (především hmotného investičního 

majetku). [1, 2] 

Rychlost obratu zásob (obratovost zásob)

 [počet obrátek za rok] (11) 

 – patří mezi nejčastěji používané 

ukazatele aktivity.  Jeho výsledkem je absolutní číslo, znamenající počet obrátek 

neboli přeměn v ostatní formy majetku až po prodej hotových výrobků a opětný 

nákup zásob za jedno účetní období. Protože jsou zásoby položkou rozvahy 

vyčíslenou k určitému datu, použiji pro alespoň částečné odstranění jejího 

statického charakteru průměrné hodnoty z přílohy č. 3. 

Ve vzorci by bylo teoreticky správnější zaměnit položku tržeb za celkové 

náklady, protože výše zisku je vzhledem k rychlosti obratu zásob irelevantní. 

Avšak tržby se používají tradičně, proto je ponechám. [1, 2] 

Doba obratu zásob

  

 – tento ukazatel se považuje za ukazatel intenzity využití 

zásob. Obecně platí, že čím vyšší je rychlost obratu zásob a kratší doba obratu 

zásob, tím lépe, avšak jen do určité míry a za dodržení určitých podmínek – vztah 

mezi optimální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob však řeší samostatná 

součást finančního řízení podniku, což je již mimo rámec tématu mé bakalářské 

práce. [1] 

  [dny] (12) 
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Rychlost obratu pohledávek (obratovost pohledávek) – v počtu obrátek 

udává, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány na peněžní prostředky. [1] 

 [počet obrátek/rok] (13) 

Doba obratu pohledávek – ukazuje nám, jak dlouho (kolik dní) se majetek 

podniku vyskytuje ve formě pohledávek, tedy za jak dlouhé období jsou 

pohledávky průměrně spláceny. Hodnotu tohoto ukazatele lze vztáhnout k politice 

podniku v oblasti prodeje a porovnat jej s dohodnutými platebními podmínkami. 

[1, 2] 

  

 [dny] (14) 

Obrat celkových aktiv – vyjadřuje stav využití aktiv podniku. Tento ukazatel 

udává počet obrátek za účetní období a jeho zvýšení je obecně považováno 

za pozitivní jev. [3] 

 [počet obrátek za rok] (15) 

 

Tabulka č. 8: vývoj aktivity podniku PRODINOX, s. r. o. 

 2006 2007 2008 

Doba obratu zásob 20,8964 20,4296 15,0993 

Doba obratu pohledávek 11,7347 9,8039 9,1616 

Obrat celkových aktiv 2,9669 2,7264 3,5895 
Zdroj: vlastní sestavení 

 

Jak je patrné z tabulky č. 8 (výše) a grafů č. 6 a č. 7 (na následující straně), 

doba obratu zásob stále klesá, v roce 2008 dokonce rapidně. Tento jev lze označit 

za kladný. 

Doba obratu pohledávek podniku má klesající tendence a i v roce 2007, kdy 

nabývala nejvyšší hodnoty, se dala obecně považovat za nízkou. Znamená to, že 
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odběratelé jsou spolehliví a platí své závazky vůči podniku PRODINOX, s. r. o. 

včas. 

 Co se týče obratu celkových aktiv, stoupá, a tudíž je tato situace pro podnik 

příznivá. Vezmeme-li v úvahu také dobrý vývoj doby obratu zásob, můžeme 

celkovou aktivitu podniku označit za příznivou (zejména díky vývoji v roce 2008) 

a doporučit udržování těchto hodnot nebo trendu tohoto vývoje i do dalších let. 
 

Graf č. 6: vývoj aktivity podniku – doba obratu zásob a pohledávek 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

 

Graf č. 7: vývoj aktivity podniku – obrat celkových aktiv 

 

Zdroj: vlastní sestavení 
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3.3 Analýza finančního stavu pomocí Du Pontova pyramidálního 

rozkladu 

V předchozí kapitole byl finanční stav podniku popisován a hodnocen 

jednotlivými poměrovými ukazateli, kteří byli postaveni vedle sebe bez vzájemných 

matematických vazeb. Ekonomická realita je však složitější a je třeba zvýšit 

vypovídací schopnost těchto ukazatelů tím, že je seskupíme do vzájemně 

propojených pyramidových soustav ukazatelů. 

Jedním z těchto soustav je i Du Pontův pyramidální rozklad (diagram), který 

byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont 

de Nemours. 

Vychází z názoru, že cílem vrcholového managementu podniku je 

maximalizovat zisk na vlastní jmění, protože tento je kritériem výhodnosti kapitálu 

investovaného do dané společnosti. 

Jeho výhodou je to, že na základě poměrně malého počtu ukazatelů lze 

dospět k závěrům strategického charakteru, které se týkají finančního vývoje 

celého podniku. Také nám umožňuje vyčíslit, jak změna ukazatele na nižším 

stupni pyramidálního rozkladu ovlivní vrcholový ukazatel (tedy výnos na vlastní 

jmění). 

Protože aktiva podniku pocházejí nejen z vlastních, ale i z cizích zdrojů, 

hodnotíme v první úrovni rozkladu efektivnost použití celkových aktiv a zesilujícího 

(multiplikačního) vlivu cizích zdrojů na objem zisku podniku. Další nižší úroveň 

rozkladu nám umožňuje analyzovat v levé větvi pyramidy ziskovost podnikatelské 

činnosti a v pravé větvi obrat celkových aktiv tak, vybyla dosažena úroveň tržeb 

a zisku analyzovaná v levé části pyramidy. [2] 

Oproti originálu poněkud upravená podoba Du Pontova rozkladu, kterou 

použiji k analýze já, vypadá následovně1

 

 [2]: (viz obrázek č. 3 na další straně) 

                                            
1 Pokud cizí kapitál přinese podniku více, než sám stojí, zvýší tím rentabilitu vlastního 

kapitálu – tento jev je také nazýván jako „finanční páka“, protože cizí kapitál „zvedá“ rentabilitu 
(výnosnost) vlastního kapitálu – odtud se odvozuje název ukazatele (multiplikátor) v první úrovni 
pyramidálního rozkladu. [2] 
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Obrázek č. 3: schéma Du Pontova pyramidální rozkladu (diagramu) 

Zdroj: [2] 

 

Stanovení ukazatelů Du Pontovy pyramidy a jejich hodnot 

Nejprve pomocí symbolů označím ukazatele Du Pontovy pyramidy 

a vymezím jejich obsahovou náplň. Jako zdroj informací využiji hodnoty z výkazů 

zisku a ztráty podniku (viz příloha č. 2) a průměrné hodnoty rozvahových položek 

podniku (viz příloha č. 3). [2] 
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Tabulka č. 9: údaje potřebné k Du Pontovu rozkladu pro podnik PRODINOX, s. r. o. 

Symbol Ukazatel 
Hodnota ukazatele 

2006 2007 2008 

Z čistý zisk 1 152 519 2 960 420 2 983 880 

E vlastní jmění 379 200 2 067 940 3 192 150 

A aktiva celkem 4 714 296 7 007 911 7 451 103 

F stálá aktiva 2 147 695 4 048 872 5 051 244 

O oběžná aktiva 2 565 211 2 959 039 2 399 859 

P ostatní aktiva 1 390 0 0 

T tržby (výnosy) 17 385 379 22 236 582 24 215 406 

N celkové náklady 17 025 576 19 276 403 21 231 580 

NA náklady na prodané zboží 0 0 0 

NB výrobní spotřeba 11 820 142 13 420 048 14 896 329 

NC osobní náklady 4 571 371 4 083 311 4 708 551 

ND Daně 7 200 6 000 18 236 

NE Odpisy 355 955 328 512 551 770 

NF finanční náklady 88 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  161 169 180 355 

NG ostatní a mimořádné náklady 0 0 0 
Zdroj: [2], vlastní sestavení 

 

Na základě uvedených symbolů vypočtu poměrové ukazatele Du Pontova 

rozkladu a následně jejich změny. Dále zjistím jaký má jejich změna vliv na změnu 

celkového syntetického ukazatele (výnosu na vlastní jmění). Použiji následující 

vzorce [2]: 

1) celková změna syntetického ukazatele (výnosu na vlastní jmění, ROE): 

 (16) 

2) vliv změny výnosu aktiv na změnu syntetického ukazatele (ROA): 

  (17) 
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3) vliv změny multiplikátoru jmění na změnu syntetického ukazatele: 

  (18) 

4) vliv změny ziskové marže na změnu syntetického ukazatele: 

  (19) 

5) vliv změny obratu aktiv na změnu syntetického ukazatele: 

  (20) 

6) vliv změny nákladovosti položky NA na změnu syntetického ukazatele: 

  (21) 

7) vliv změny vázanosti stálých aktiv na změnu syntetického ukazatele: 

 (22) 

8) vliv změny vázanosti oběžných aktiv na změnu syntetického ukazatele: 

  (23) 

9) vliv změny vázanosti ostatních aktiv na změnu syntetického ukazatele: 

   (24) 
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Po dosazení do vzorců (16) až (24) vypočteme hodnoty změn jednotlivých 

ukazatelů a po jejich tabelování a vypočtení jejich procentuální změny (viz tabulky 

č. 10 - 12) z nich můžeme vyvozovat závěry ohledně kladného či záporného 

ovlivňování hospodaření podniku (veškeré tyto výpočty k Du Pontovu rozkladu 

jsou uvedeny v příloze č. 8): 
 

Tabulka č. 10: vliv změny jednotlivých analytických ukazatelů, nákladovosti a vázanosti aktiv na 

změnu celkového syntetického ukazatele 

Značka Název ukazatele 
2006/2007 2007/2008 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

 celková změna 
syntetického ukazatele - 1,6078 - 52,90 % - 0,4968 - 34,70 % 

 vliv změny výnosů aktiv 1,1680 38,43 % - 0,0623 - 4,35 % 

 vliv změny 
multiplikátoru - 2,7758 - 91,33 % - 0,4345 - 30,36 % 

 vliv změny ziskové 
marže 1,4890 48,99 % - 0,0902 - 6,30 % 

 vliv změny obratu aktiv - 0,3210 - 10,56 % 0,0279 1,95 % 

Zdroj: vlastní sestavení  

 
Tabulka č. 11: vliv změny vázanosti aktiv na změnu celkového syntetického ukazatele 

Značka Název ukazatele 
2006/2007 2007/2008 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

 vliv změny vázanosti 
stálých aktiv - 0,4273 - 14,06 % - 0,0992 - 6,93 % 

 vliv změny vázanosti 
oběžných aktiv 0,1057 3,48 % 0,1271 8,88 % 

 vliv změny vázanosti 
ostatních aktiv 0,0006 0,02 % 0,0000 0,00 % 

Zdroj: vlastní sestavení 
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Tabulka č. 12: vliv změny nákladovosti na změnu celkového syntetického ukaztatele 

Značka Název ukazatele 
2006/2007 2007/2008 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

 vliv změny nákladovosti 
položky NA 0,0000 0,00 % 0,0000 0,00 % 

 vliv změny nákladovosti 
položky NB 1,0116 33,28 % - 0,1061 - 7,41 % 

 vliv změny nákladovosti 
položky NC 1,0505 34,56 % - 0,0985 - 6,88 % 

 vliv změny nákladovosti 
položky ND 0,0019 0,06 % - 0,0044 - 0,31 % 

 vliv změny nákladovosti 
položky NE 0,0755 2,48 % - 0,0730 - 5,10 % 

 vliv změny nákladovosti 
položky NF - 0,0288 - 0,95 % - 0,0018 - 0,13 % 

 vliv změny nákladovosti 
položky NG 0,0000 0,00 % 0,0000 0,00 % 

Zdroj: vlastní sestavení 

Výsledky Du Pontova rozkladu 

Pro hodnocení hospodaření podniku za období let 2006 – 2007 budu 

vycházet z tabulky č. 13 na další straně. Zde je patrný velký pokles rentability 

vlastního kapitálu, neboli výnosu na vlastní jmění, a to o více než 50 %. Tento stav 

zapříčinil zejména vliv změny multiplikátoru vlastního jmění a nedokázal jej zvrátit 

ani velmi kladný vliv změny ziskové marže (pokud by všechny ukazatele 

pyramidálního rozkladu zůstaly nezměněny, pak by změna ziskové marže 

způsobila nárůst rentability vlastního kapitálu o téměř 49 %). 

Co se týče období let 2007 – 2008, rentabilita vlastního kapitálu bohužel také 

poklesla, jak je patrné z tabulky č. 14 na další straně. Sice méně oproti 

předchozímu období, ale přece. Šlo o téměř 35 % a opět byl tento stav zapříčiněn 

negativní změnou multiplikátoru vlastního jmění. Vliv změny obratu aktiv 

nedokázal tuto situaci zvrátit, protože byl oproti změně multiplikátoru téměř 

zanedbatelný.  
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Tabulka č. 13: výsledky Du Pontova rozkladu za období 2006/2007 

celková změna výnosu na vlastní jmění - 52,90 % 

v tom: 1. vliv změny multiplikátoru - 91,33 % 
 2. vliv změny výnosu na aktiva + 38,43 % 
  2.1 vliv změny ziskové marže + 48,99 % 
   2.1.1 vliv změny nákladovosti NA + 0,00 % 

   2.1.2 vliv změny nákladovosti NB - 13,28 % 

   2.1.3 vliv změny nákladovosti NC + 58,56 % 

   2.1.4 vliv změny nákladovosti ND + 0,06 % 

   2.1.5 vliv změny nákladovosti NE + 2,48 % 

   2.1.6 vliv změny nákladovosti NF + 1,17 % 

   2.1.7 vliv změny nákladovosti NG + 0,00 % 

  2.2 vliv změny obratu aktiv - 10,56 % 
   2.2.1 vliv změny vázanosti fixních aktiv - 14,06 % 

   2.2.2 vliv změny vázanosti oběžných aktiv + 3,48 % 

   2.2.3 vliv změny vázanosti ostatních aktiv + 0,02 % 
Zdroj: [2], vlastní sestavení 

 

 Tabulka č. 14: výsledky Du Pontova rozkladu za období 2007/2008 

celková změna výnosu na vlastní jmění - 34,70 % 

v tom: 1. vliv změny multiplikátoru - 30,36 % 
 2. vliv změny výnosu na aktiva - 4,35 % 
  2.1 vliv změny ziskové marže - 6,30 % 
   2.1.1 vliv změny nákladovosti NA + 0,00 % 

   2.1.2 vliv změny nákladovosti NB + 7,41 % 

   2.1.3 vliv změny nákladovosti NC - 6,88 % 

   2.1.4 vliv změny nákladovosti ND - 0,31 % 

   2.1.5 vliv změny nákladovosti NE - 6,10 % 

   2.1.6 vliv změny nákladovosti NF - 0,42 % 

   2.1.7 vliv změny nákladovosti NG + 0,00 % 

  2.2 vliv změny obratu aktiv + 1,95 % 
   2.2.1 vliv změny vázanosti fixních aktiv - 6,93 % 

   2.2.2 vliv změny vázanosti oběžných aktiv + 8,88 % 

   2.2.3 vliv změny vázanosti ostatních aktiv + 0,00 % 
Zdroj: [2], vlastní sestavení 
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4. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
HOSPODAŘENÍ 

V předchozí kapitole č. 3 jsem provedla finanční analýzu podniku včetně 

Du Pontova pyramidálního rozkladu. Z výsledků této analýzy budu nyní vycházet. 

Zatímco negativně působící vlivy je třeba potlačit, faktory a pozitivním působením 

je třeba udržet nebo ještě více prohloubit. V této kapitole vytipuji problémové 

oblasti podniku a navrhnu opatření na jejich nápravu. 

Shrnutí výsledků provedených analýz 

Z horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů podniku jsem zjistila, že 

hospodářský výsledek podniku má rostoucí tendenci. Zásoby zůstávají na stejné 

hladině, ale snížila se hodnota krátkodobých pohledávek. Cizí zdroje rostly až 

do roku 2007, kdy přišel pokles, a to zejména krátkodobých závazků – přesněji 

daňových závazků vůči státu a jeho dotací. Díky výstavbě nové haly a renovaci 

výrobního zařízení se na celkových aktivech podniku podílejí větší částí od roku 

2007 stálá aktiva. Dlouhodobý finanční majetek podnik nevyužívá vůbec, což je 

u výrobních podniků obvyklé a tržby podniku plynou pouze z prodeje výrobků 

a služeb.  

Analýza finanční stability (zadluženosti) nám ukázala, že podíl vlastních 

zdrojů na celkových aktivech podniku stoupá, což znamená, že se zadluženost 

podniku zmenšuje. Také úrokové krytí má stále stoupající tendenci a věřitelské 

riziko naopak klesá. Všechny tyto jevy jsou ryze pozitivními. 

 Po provedení analýzy likvidity neboli schopnosti podniku splácet své 

závazky jsem zjistila, že podnik má dostatek finančních prostředků na krytí 

krátkodobých závazků. I běžnou likviditu lze označit od roku 2006 za uspokojivou, 

podnik by si však měl dát pozor na překročení její doporučené horní hranice – je 

sice příznivá pro věřitele, pro samotný podnik již tak příznivá ale být nemusí. Může 

značit špatnou strukturu oběžných aktiv. 

Z analýzy rentability (výnosnosti) podniku je patrné, že rentabilita celkového 

kapitálu se stále zvyšuje, jde tedy o pozitivní jev. Rentabilita vlastního kapitálu byla 
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nejnižší v roce 2005, což zapříčinila výše částky neuhrazené ztráty minulých let, 

která již byla v letech 2007 a 2008 nulová. Opomeneme-li tento propad v roce 

2005 a vezmeme-li v úvahu, že rentabilita celkového kapitálu má stále rostoucí 

tendence a rentabilita kapitálu vlastního nabývala poměrně vysokých hodnot, lze 

celkově situaci rentability vlastního kapitálu hodnotit jako poměrně uspokojivou. 

O rentabilitě tržeb a nákladů můžeme říct, že je příznivá. 

Analýza aktivity neboli efektivnosti využití aktiv podniku ukázala, že doba 

obratu zásob stále klesá, což je dobře. Doba obratu pohledávek má klesající 

tendence a i v roce 2007, kdy dosáhla nejvyšší hodnoty, se dala považovat 

za nízkou – odběratelé podniku PRODINOX, s. r. o. jsou tedy spolehliví a platí své 

závazky včas. Doba obratu celkových aktiv stoupá a vezmeme-li v úvahu také 

dobrý vývoj doby obratu zásob, můžeme celkovou aktivitu podniku označit 

za příznivou. 

Jak již bylo zmíněno výše, rentabilita vlastního kapitálu podniku je pouze 

poměrně uspokojivá. Podrobněji se touto problematikou zabývá Du Pontův 

pyramidální rozklad, uvedený v podkapitole č. 3.3. Z něj je patrné, že za velké 

poklesy rentability vlastního kapitálu mezi obdobími let 2006/2007 i let 2007/2008 

může především pokles multiplikátoru vlastního jmění neboli podílu celkových 

aktiv na vlastním jmění podniku. Pokles multiplikátoru může mít dvě příčiny: 

o snížení celkových aktiv podniku – k tomu došlo jen mezi roky 2007 a 2008, 

navíc v porovnání s tempem růstu celkových aktiv mezi roky 2005 až 2007 

jde o pokles nepříliš velký. 

o zvýšení vlastního kapitálu – k tomu dochází stále, a to z několika důvodů. 

Mezi lety 2005 a 2006 začal podnik tvořit rezervní fondy; zatímco roku 2005 

dosahovala neuhrazená ztráta minulých let hodnoty téměř dvou milionů 

korun, od roku 2007 je nulová; výsledek hospodaření běžného účetního 

období má stále stoupající tendenci.  

Návrhy na zlepšení hospodaření podniku 

Celkově lze říci, že společnost je zdravá a neustále se rozvíjející – ať počtem 

pracovníků, výší svého majetku nebo svých zisků. Finanční stabilita, likvidita 
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i aktivita podniku jsou v pořádku. Jediný drobný problém nastává u rentability 

podniku. Jak je však zmíněno výše, hlavní příčinou poklesů výnosnosti vlastního 

kapitálu je jeho zvýšení – tvorbou rezervních fondů, snížením neuhrazené ztráty 

minulých let a růstem zisku. Podnik by měl přijmout určitá opatření ke zlepšení 

rentability vlastního kapitálu, a to např. zvýšení stavu cizího kapitálu na úkor 

kapitálu vlastního. 

Samozřejmě také používání finanční analýzy by pomohlo zefektivnit činnost 

podniku a pomohlo řídícím pracovníkům při rozhodování a finančním plánování 

budoucích období. 
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5. ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala analýzou hospodaření podniku 

PRODINOX, s. r. o. Finanční analýza totiž představuje významnou součást řízení 

podniku – na rozdíl od účetnictví neposkytuje informace jen o minulosti či 

momentálním stavu, ale představuje také předpokládanou budoucnost finančního 

hospodaření podniku. Poměřuje získané údaje z účetnictví mezi sebou navzájem, 

čímž rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. Je schopna objevit nejen slabá místa 

a problémové oblasti v hospodaření podniku, ale také zjistit příčiny těchto stavů. 

Její výsledky mají význam nejen pro manažery společnosti, ale také pro její okolí – 

zejména pro banky, zaměstnance, obchodní partnery či investory. 

Cílem mé práce bylo zhodnocení finanční situace podniku 

PRODINOX, s. r. o. na základě absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů 

(finanční stability, likvidity a platební schopnosti, rentability, aktivity) a Du Pontova 

pyramidálního rozkladu v letech 2005 – 2008. Dalším cílem mé práce bylo 

identifikovat silné a slabé stránky podniku a navrhnout opatření vedoucí 

ke zlepšení jeho hospodářského výsledku. 

V kapitole č. 2 jsem obeznámila čtenáře s charakteristikou podniku – jeho 

vznikem, zakladateli, výší obratu, předmětem podnikání, charakteristikou produktů 

i jeho organizační strukturou. Následující kapitola již byla zaměřena na analýzu 

dosavadního finančního stavu společnosti za období let 2005 – 2008. Zde jsem 

zhodnotila pomocí absolutních ukazatelů a jejich horizontální a vertikální analýzy 

vývoj jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, včetně jejich podílu 

na zvoleném základu. Pomocí poměrových ukazatelů jsem dále zjistila, jaká je 

finanční stabilita, likvidita a platební schopnost, rentabilita a aktivita podniku. 

Poslední částí 3. kapitoly bylo hodnocení činnosti společnosti pomocí Du Pontova 

pyramidálního rozkladu, konkrétně ukazatel rentability vlastního kapitálu, který je 

rozkládán na dílčí vlivy. Zde jsem se zaměřila na vývoj v letech 2006 až 2008. 

V poslední kapitole před závěrem (č. 4) jsem interpretovala výsledky finanční 

analýzy a navrhla opatření ke zlepšení hospodaření podniku, přesněji ke zvýšení 

rentability vlastního kapitálu. 
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Ráda bych také uvedla, že pravidelná kontrola hospodaření společnosti 

pomocí finančních ukazatelů, poskytne podniku větší přehled o finanční situaci 

a umožní rozpoznat nežádoucí tendence a přijmout nápravná opatření. Zda však 

v budoucnu bude analýza hospodaření součástí finančního řízení podniku, záleží 

na podnikovém vedení.  
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