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1. Úvod 
 

Předpokladem efektivního vyuţívání svěřených zdrojů je takové řízení firmy, které se opírá o 

znalost její úrovně hospodaření. Nástrojem tohoto poznání je finanční analýza určená jak 

externím uţivatelům (banky, investoři, stát, věřitelé, obchodní partneři) tak i uţivatelům 

interním (manaţeři, odboráři, zaměstnanci). Pouţitím celé řady poměrových ukazatelů lze 

získat data, která jsou vyuţitelná k posouzení minulé a současné finanční situace a k dalšímu 

zajištění budoucnosti podniku. Mimo to jsou také cenným prostředkem např. pro vzájemné 

porovnání standardních hodnot v oboru, odvětví nebo vzájemné porovnání přímo 

s konkurencí.  

 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví a stabilitu společnosti Unex, a. s. 

v časovém horizontu let 2006 – 2009. 

 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými východisky 

týkající se zejména pojmu finanční analýzy – její předmět, účel, zdroje informací pro finanční 

analýzu (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow a příloha účetní závěrky), uţivatelé finanční 

uţivatelé (interní a externí). Dále je vysvětleno finanční zdraví podniku a jsou popsány 

metody finanční analýzy – horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Předposlední částí této kapitoly je představení a interpretace výsledků ukazatelů rentability, 

zadluţenosti, likvidity a aktivity. Úvodní kapitolu uzavírají predikční modely zahrnující 

bankrotní a bonitní modely. 

 

Následující kapitola popisuje charakteristiku podniku, popis její činnosti, historii a je v ní 

proveden rozbor pomocí horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

 

Ve třetí kapitole s názvem „Analytická část“ jsou aplikovány teoretické poznatky, uvedené 

v první části práce, na vybranou společnost. Nejdříve je zpracována analýza poměrových 

ukazatelů v oblasti rentability, zadluţenosti, likvidity a aktivity. Následuje analýza a 

vyhodnocení bankrotních a bonitních modelů. Na základě zjištěných výsledků budou 

zrealizovány návrhy a doporučení ke zlepšení situace ve společnosti. 

 

Motto: “Co lidé nevědí, to je připravuje o peníze.“ 



 
 

2. Teoretická část 
 

V této části bude vysvětlena a popsána teorie finanční analýzy, její předmět a účel, zdroje 

informací pro finanční analýzu, uţivatelé a metody finanční analýzy. Ke zpracování byla 

vyuţita především tato literatura: (Valach, 1999), (Růčková, 2010), (Holečková, 2007), 

(Dluhošová, 2008), atd. 

 

2.1 Finanční analýza 

Neoddělitelným prvkem podnikového řízení s dlouholetou tradicí je finanční analýza. 

V České republice se stala v posledních 15 letech oblíbeným nástrojem při komplexním 

posuzování reálné ekonomické situace podniků a následné doporučení vhodných opatření 

vedoucích k celkovému zlepšení stávajícího stavu. Lze ji chápat jako ekonomické hodnocení, 

které vychází z účetní dokumentace. Za hlavní kritérium jsou povaţovány finanční výsledky, 

které pokud jsou správně interpretovány, podnik můţe získat cenné údaje důleţité pro jeho 

další rozvoj. Pokud dojde ke správnému pochopení a vyuţití těchto výsledků finanční 

analýzy, můţe být dosaţeno zkvalitnění finančního řízení. Naopak nekvalitní a nekomplexní 

zhodnocení ekonomické situace zapříčiní, ţe výsledky budou mít zkreslující charakter, na 

jehoţ základu mohou být učiněna mylná rozhodnutí a tím můţe následně dojít ke zhoršení 

finanční situace.
1
 
2
 

 

2.2 Předmět a účel finanční analýzy 

Smyslem a účelem finanční analýzy je provést s vyuţitím speciálních metodických 

prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho sloţky, 

případně při podrobnější analýze zhodnotit blíţe některou ze sloţek finančního hospodaření. 

Jedná se například o analýzu rentability, analýzu zadluţenosti, analýzu likvidity apod.
3
 

Z časového hlediska existují ve finanční analýze dvě roviny pohledu. V té první bereme 

v úvahu minulost – hospodaření firmy v minulých letech do současnosti – přičemţ 

hodnotících kritérií je celá řada. Fakt, ţe analýza podniku slouţí jako podklad pro finanční 

plánování, je druhou rovinou. Díky finanční analýze lze vyhotovovat krátkodobé plánování, 

spojené s běţným chodem společnosti, a zároveň strategické plánování pro dlouhodobý 

                                                           
1
 GRÜNWALD, Rolf; HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 

s. ISBN 978-86929-26-2. 
2 PAULAT, Vladislav. Finanční analýza v rukou manaţera, podnikatele a investora – 1. díl. 1. vyd. Praha: Profess 

Consulting, 1999. 120 s. ISBN 80-7259-006-5. 
3
 VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 236 s. ISBN 80-86119-21-1. 



 
 

rozvoj podniku. Pro zpracování finanční analýzy vyhodnocujeme hospodaření podniku za 

předešlá období. Finanční plánování vychází z hodnot získaných finanční analýzou a dále 

zkoumá finanční perspektivy konkrétního podniku. Finanční analýza nespadá pouze do 

finančního řízení, ale můţe být součástí SWOT analýzy, kde dochází k vyhodnocení silných 

stránek, které souvisejí s budoucím zhodnocením majetku a slabých stránek vedoucích 

logicky k problémům. Zdravý podnik je schopen naplňovat smysl své existence, coţ znamená 

schopnost dosahovat takové míry zhodnocení vloţeného kapitálu, která je poţadována 

investory vzhledem k výši rizika.
4
 

 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Počáteční informace pouţité pro finanční analýzu by měly být úplné a kvalitní a lze je čerpat 

z různých zdrojů, které lze rozdělit do následujících oblastí: 

- Finanční informace – účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace, 

prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o vývoji 

měnových relací a úrokových měr. 

- Kvantifikovatelné nefinanční informace – firemní statistiky produkce, odbytu, 

zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 

- Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých 

útvarů firem, komentáře manaţerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení a prognózy. 

 

Z finančního účetnictví lze čerpat většinu informací, proto ho můţeme povaţovat za hlavní 

zdroj ekonomických dat. Z těchto získaných výsledků je moţné provádět ekonomické 

rozhodování. Hlavním úkolem finanční analýzy je právě získávání potřebných údajů 

z finančních výkazů a jiných zdrojů a příprava podkladů pro rozhodování o dalších krocích. 

Účetnictví poskytuje údaje, které mají převáţně podobu stanovených absolutních veličin 

uváděných k určitému datu (např. rozvaha), anebo mají podobu tokových veličin za určité 

období (např. VZZ, přehled o peněţních tocích). Úspěšnost finanční analýzy se odvíjí od 

kvality údajů. Struktura účetních výkazů je pevně stanovena Ministerstvem financí a jsou 

součástí účetní závěrky v soustavě podvojného účetnictví. Součástí výkazů je také příloha 

obsahující další informace o podnikatelském subjektu, způsobu oceňování, účetních 

metodách, peněţních tocích a doplňující údaje k rozvaze a VZZ.
5
 

                                                           
 
4
 
5
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, vyuţití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 139 s. 

ISBN 978-80-3308-1. 



 
 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha zachycuje bilanční formou stav veškerého majetku podniku – aktiva a zdroje jeho 

krytí – pasiva k určitému okamţiku (danému dni) v peněţním vyjádření. Jde o získání 

věrného obrazu ve třech základních oblastech. První oblastí je majetková situace podniku, u 

níţ se zjišťuje, v jakých konkrétních druzích je majetek vázán a jak je oceněn, na kolik je 

opotřeben, jak rychle se obrací, optimálnost sloţení majetku apod. Další oblast jsou zdroje 

financování, z nichţ byl majetek pořízen. Zde je nutné se zajímat o výši vlastních a cizích 

zdrojů financování a jejich strukturu. Informace o finanční situaci podniku, kde se zjišťuje, 

jakého zisku podnik dosáhl, jak jej rozdělil, či zprostředkovaná informace, zda je podnik 

schopen dostát svým závazkům, jsou zahrnuty v poslední oblasti. Celkový úhrn, jehoţ 

podstatou je stejná výše jednotlivých poloţek obou stran je pak nazývána základní bilanční 

rovnice, která říká, ţe aktiva = pasiva. Z toho vyplývá, ţe podnik můţe mít jen tolik majetku, 

na který má zdroje krytí. 

Výsledkem minulých investičních rozhodnutí jsou aktiva, která jsou uspořádána jednak podle 

funkce tak podle času, po který je majetek v podniku vázán. Aktiva se tak člení na stálá aktiva 

zahrnující majetkové sloţky, které jsou potřebné pro činnosti podniku a postupně se 

opotřebovávají, oběţná aktiva, která se obvykle spotřebovávají najednou nebo proces jejich 

transformace v peníze není delší jak 1 rok. Jejich úloha spočívá v zajišťování plynulost 

reprodukčního procesu. Další způsob, jak je moţné členit aktiva, je podle stupně likvidnosti 

(schopnost majetku přeměnit se na hotové peníze). Základní členění pasiv je provedeno podle 

vlastnictví zdrojů – vlastní kapitál a cizí zdroje. Vlastní kapitál, který byl do podnikání vloţen 

nebo vytvořen hospodářskou činností. Cizí kapitál zahrnuje zapůjčené zdroje na určitou dobu 

získaných od jiných právnických nebo fyzických osob.
6
 

Tabulka 2.1 – Struktura rozvahy 
Označení Poloţka Označení Poloţka 

 AKTIVA CELKEM  PASIVA CELKEM 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběţná aktiva A.V. Výsledek hospodaření běţného účetního 

období 

C.I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.I. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.II. Krátkodobé závazky 

                                                                                                                                                                                     
 
6
 BLÁHA, Zdeněk; JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozšířené vydání. Praha: Management 

Press, 2006. 194 s. ISBN 80-7261-145-3. 



 
 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.III. Krátkodobé úvěry a výpomoci 

D. Ostatní aktiva B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D.I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

  C.I. Časové rozlišení 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-

86929-44-6. 

 

 

2.3.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka tvoří přehled o výnosech (tj. získané peníze z prodeje 

svých výrobků a sluţeb) a nákladech (tj. kolik peněz firma vydala během určitého období 

např. mzdy zaměstnanců, za materiál, daně, energie) podílejících se na výsledku hospodaření 

za určité období. Vyhotovuje se společně s rozvahou ke konci účetního období. Příčinou 

sníţení ekonomického procesu jsou výše zmiňované náklady a jsou dále spojeny s úbytkem 

peněz, vznikem závazku nebo úbytkem nepeněţního aktiva. Naopak zvýšení ekonomického 

prospěchu docílí výnosy. Ty jsou spojeny s přírůstkem peněz či jiného aktiva nebo také 

výjimečně se sníţením nebo zánikem závazku. U obou částí VZZ platí věcná a časová 

souvislost např. je tudíţ věčně provázán s výnosem a spojen s příslušným účetním obdobím, 

nebo v případě reţijních nákladů alespoň s účetním období. VZZ zachycuje zvlášť výsledek 

hospodaření za činnost provozní, finanční a mimořádnou – veden stupňovitou formou. 

Výstupem je výpočet výsledku hospodaření za účetní období (EAT) a výsledek hospodaření 

před zdaněním (EBT).
7
 

Tabulka 2.2 – Výkaz zisku a ztrát 
Poloţka 

+ OBCHODNÍ MARŢE 

+ Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

-  Provozní náklady 

= Provozní výsledek hospodaření 

+ Výnosy z finanční činnosti 

-  Náklady z finanční činnosti 

= Finanční výsledek hospodaření 

-  Daň z příjmu za běţnou činnost 

= Výsledek hospodaření za běţnou činnost (VHp + VHf – DB) 

+ Mimořádné výnosy 

-  Mimořádné náklady 

-  Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření 

= Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-

86929-44-6. 

 

 

                                                           
7
 LANDA, Martin. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 176 s. ISBN 978-80-251-1994-5. 



 
 

2.3.3 Cash flow  

Reálný tok peněţních prostředků firmy za určité období udává výkaz cash flow. Peněţní toky 

představují přírůstky a úbytky peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů. Peněţní 

prostředky zahrnují peníze v hotovosti včetně cenin, peněţní prostředky na účtech a peníze na 

cestě. Mezi peněţní ekvivalenty patří např. obchodovatelné cenné papíry, termínované vklady 

s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou. Členění výkazu cash flow koresponduje se základními 

podnikovými činnostmi rozdělenými podle hlavních oblastí řízení na hlavní výdělečnou 

činnost, investiční činnost a financování podniku. Z tohoto výkazu lze vyčíst způsob získání 

peněţních prostředků podnikem a jejich následné vyuţití a je důleţitým ukazatelem řízení 

likvidity firmy zejména z důvodu existence časového nesouladu mezi vznikem nákladů a 

jejich zachycením. Cash flow lze sestavovat přímou nebo nepřímou metodou.
8
 

 

2.3.4 Příloha účetní závěrky 

Sestavení přílohy popisným způsobem nebo ve formě tabulek zajišťuje přehlednost a 

srozumitelnost předkládaných informací. Všechny informace vycházejí z účetních záznamů 

účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje 

se uvádějí ve většině případů v celých tisících Kč – pokud se nerozhodne jinak. V příloze jsou 

uvedeny údaje pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní 

jednotky z hlediska externích uţivatelů potřebné pro srovnání s minulostí a odhad budoucího 

vývoje. Mezi základní informace patří obecné údaje, informace o pouţitých účetních 

metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování, doplňující informace 

k rozvaze, přehled o peněţních tocích (viz výše).
9
 

 

2.4 Uživatelé finanční analýzy10 11 

Informace vyplývající z finanční analýzy jsou důleţité jak pro osoby působící uvnitř podniku, 

tak pro externí subjekty, se kterými přichází podnik do kontaktu. Kaţdá skupina prosazuje své 

specifické zájmy a poţadavky, které se odráţí v rozdílném rozhodování a řízení daných 

ekonomických úloh firmy. 
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2.4.1 Interní uţivatelé 
 

- Vlastníci podniku 

Tuto skupinu zajímá především vývoj ukazatelů ziskovosti, kapitálových výnosů a trţních 

ukazatelů. Dle těchto ukazatelů si mohou ověřit, zda jimi vloţené prostředky v podniku jsou 

zhodnocovány a řádně vyuţívány. 

- Manažeři 

Dlouhodobé a operativní řízení je pro podnik velmi důleţité a proto se bez informací 

získaných z finanční analýzy neobejdou. Tyto podklady jsou určeny pro správné rozhodování 

při získávání finančních prostředků, při zajišťování optimální majetkové struktury, pro 

alokaci peněţních prostředků, nebo při rozhodování týkajících se rozdělení disponibilního 

zisku. 

- Zaměstnanci  

Zaměstnanci se zajímají o výsledky analýzy z důvodu přirozeného zájmu neboť jim jde o 

zachování jistoty zaměstnání a mzdového ocenění. Dále sledují prosperitu a hospodářskou 

stabilitu. Provize z realizované zakázky můţe být motivací pro zlepšování výsledků 

hospodaření. 

 

2.4.2 Externí uţivatelé 

- Stát a jeho orgány 

Důvodem zájmu státu a jeho orgánů o finančně-účetní data zejména statistika, kontrola 

daňových povinností, poskytování dotací, kontrola podniků se státní majetkovou účastí apod. 

- Banky a věřitelé 

Zadluţenost a solventnost podniku sledují právě tyto subjekty, aby se pak podle získaných 

informací rozhodli, zda poskytnou dluţníkovi peněţní prostředky či nikoliv, za jakých 

podmínek a v jaký výši za co nejmenší podstoupené riziko. Poskytnutí úvěru závisí na bonitě 

dluţníka, která je prováděna analýzou jeho finančního hospodaření. Banka posuzuje strukturu 

jeho majetku a finanční prostředky, kterými je majetek financován. Je analyzována ziskovost 

podniku, ta má ukázat zda podnik potřebuje půjčit finanční zdroje z důvodu špatného 

hospodaření, anebo pro potřebu financovat majetek pro podnikatelskou činnost. Dalším 

důleţitým kritériem pro sjednávání úvěru jsou ukazatele rentability, které mají vypovídací 

schopnost o efektivnosti hospodaření podniku. 

 

 



 
 

- Obchodní partneři 

Do této kategorie spadají jak dodavatelé tak odběratelé. Největší prioritou pro dodavatele je 

znalost, jestli je podnik včas a řádně dostát svým závazkům. U dlouhodobých dodavatelů 

jejich zájem směřuje k celkové stabilitě podniku. Zákazníci (odběratelé) mají taktéţ zájem na 

této stabilitě, aby jejich výroba nebyla ohroţena špatnou finanční situací nebo dokonce 

neočekávaným bankrotem jejich dodavatele. 

- Konkurenti 

Konkurenční boj mezi firmami je tvrdý. K tomu, aby jeden podnik byl lepší neţ druhý, jsou 

zapotřebí informace z finanční analýzy (např. rentabilita, zisková marţe, cenová politika, 

investiční aktivity, výše a hodnota zásob), které mohou být porovnány s výsledky hospodaření 

konkurenční firmy. 

- Auditoři, účetní, daňoví poradci podniku 

Pomáhají odhalit slabiny v hospodaření, navrhují řešení problémů a nejrůznější opatření. 

 

2.5 Finanční zdraví podniku 

S dnešními sledovanými trendy rostoucí globalizace v ekonomické sféře a nárůstu 

obchodování na kapitálových trzích souvisí vysoká mobilita kapitálu a potřeba rychle a 

efektivně vyhodnocovat finanční situaci firem obchodovatelných na těchto trzích. Tyto trendy 

vedou k zostřování konkurence a potřebě neustálého zvyšování efektivnosti vyuţívání zdrojů. 

Pro firmy se stává nezbytnou nutností aplikovat moderní metody finančního řízení 

napomáhající k udrţení konkurenceschopnosti a zachování dobrého finančního zdraví. 

Anglosaská literatura např. označuje finanční zdraví jako uspokojivou finanční situaci 

podniku. Za finančně zdravý podnik je moţné povaţovat takový podnik, který je v danou 

chvíli perspektivně schopen naplňovat smysl své existence.
12

 

Existující podnikatelský subjekt lze povaţovat méně či více za zdravý, i kdyţ se v podniku 

objevují známky finančních problémů. Za předpokladu, ţe budou zavedena nápravná opatření 

nemusí v nejbliţší době (do 1 roku) dojít k platební neschopnosti nebo dokonce úpadku. 

Stupeň finančního zdraví je dán mírou odolnosti financí sledované společnosti vůči 

provozním rizikům za dané finanční situace. Provozní rizika, která lze podstoupit, nebo jakou 

provozní újmu je moţné utrpět bez ohroţení platební schopnosti nebo sníţení trţní hodnoty 

podniku, jsou vyjádřeny odolností proti provozním rizikům. Finančním zdraví rozumíme 

sjednocení 3 hledisek kvality financí podniku. Patří zde rentabilita vlastního kapitálu, 
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krátkodobá likvidita a dlouhodobá finanční stabilita. Finanční zdraví je časově flexibilní a 

nelze přesně vypočítat z účetních údajů, pouze testovat s přípustnou tolerancí, která odpovídá 

rozsahu neadekvátnosti pouţitých metod vzhledem k budoucím vyhlídkám. Pokles obratu 

aktiv, sníţení ziskovosti atd. má vliv na zhoršení finanční situace, která řetězcově způsobuje 

neúspěchy v provozní činnosti. Zmíněná provozní činnost působí a ovlivňuje finanční zdraví 

podniku. V problematice finanční zdraví se často hovoří o „spolehlivosti a důvěryhodnosti“. 

Jejich význam se můţe na první pohled zdát stejný avšak není tomu tak. Finanční spolehlivost 

říká, co si podnik můţe dovolit a co si naopak dovolit nemůţe. Pokud rizikovost dříve nebo 

nově vloţeného kapitálu není pokládána za nepřiměřeně vysoká, pak je podnik povaţován za 

důvěryhodný.
13

 

 

2.6 Metody finanční analýzy 

Existuje široká škála metod hodnocení finančního zdraví firmy. Volba metody pro aplikaci a 

následnou realizaci finanční analýzy musí být přiměřená a je nutné brát ohled na účelnost – 

k jakému účelu byla analýza vyhotovena, musí slouţit k předem určenému cíli, nákladnost – 

potřebný čas a kvalifikovaná práce s sebou nesou celou řadu nákladů, které by měly být 

přiměřené návratnosti takto vynaloţených nákladů - a spolehlivost – kvalitnější vyuţití všech 

dostupných dat. U metod platí přímá úměra – čím lepší metody, tím spolehlivější závěry a tím 

vyšší naděje na úspěch. Za základní členění se povaţuje rozčlenění na deterministické, které 

jsou pouţívány především pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet období a 

matematicko-statistické metody vycházející z delších časových období.
14
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Obr. 2.1 – Schéma metod finanční analýzy 

 
Zdroj: (DLUHOŠOVÁ 2008) – vlastní zpracování. 

 

2.6.1 Procentní rozbor 

Jedná se o rozbor absolutních vstupních dat a zpracování rozboru vertikální (tj. procentní 

rozbor) a horizontální (tj. výpočet rozdílů a indexů) struktury účetních výkazů. Horizontální 

a vertikální analýza je výchozím bodem finanční analýzy. 

 

2.6.1.1 Horizontální analýza – analýza trendů 

Podstatou této analýzy je srovnávání procentních podílů v čase, s plánem, mezipodnikově, 

s odvětvovými průměry se standardními (normovanými) nebo doporučenými hodnotami. 

Zjišťuje, o kolik procent se jednotlivé poloţky rozvahy či VZZ změnily oproti předešlému 

období a o kolik se změnily. Takové srovnání ukazatelů v čase se provádí po řádcích a proto 

je označováno jako horizontální analýza (neboli analýza trendů).
15
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Vzorec pro absolutní změnu:
16

 

Dt/(t-1) = Xi(t) – Xi(t-1)          (2.1) 

kde: Dt/(t-1)…změna oproti minulému období v Kč 

 Xi(t)…hodnota poloţky i v čase t 

Vzorec pro relativní změnu:
16

 

  

   

= 
              

       
 . 100          (2.2) 

kde:   

   

...procentuální vyjádření změny oproti minulému období 

 Xi(t)…hodnota poloţky i v čase t  

 

Změny jsou porovnávány v několika po sobě jdoucích obdobích. Čím delší časová řada, tím 

menší je riziko nepřesností a zkreslení ve výpočtech a je pak také snazší předvídat správně 

budoucí vývoj ukazatele. 

 

2.6.1.2 Vertikální analýza – analýza struktury 

Vertikální analýza nám poskytuje moţnost posouzení struktury aktiv a pasiv a podílu 

jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Vychází pouze z jednoho účetního období tzn. ţe 

nepracuje tedy napříč jednotlivými lety a předkládá vývoj podílů jednotlivých činitelů 

k různým veličinám. V praxi bývá vyuţívaná pro rozbor rozvahových poloţek aktiv a pasiv a 

u výkazu zisků a ztrát zejména pro trţby. Za nevýhodu analýzy je povaţováno neukazování 

příčin změn.
15 

Obecný vzorec pro vertikální analýzu:
16 

   = 
  

  
            (2.3) 

kde: Pi…procentuální vyjádření poloţky Ai k Zi 

 Ai…zkoumaná veličina 

 Zi…základní veličina   

 

2.6.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Mezi nejčastěji vyuţívané rozborové postupy patří poměrové ukazatele, protoţe údaje jsou 

čerpány výhradně ze základních účetních výkazů. Informace, které jsou zapotřebí, lze zjistit 
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z veřejně dostupných zdrojů a má k nim přístup také externí finanční analytik. Poměrový 

ukazatel se vypočítá způsobem poměru jedné nebo několika účetních poloţek základních 

účetních výkazů k jiné poloţce nebo k jejich skupině. Jako výhodu této analýzy lze uvést 

moţnost provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy, porovnání více 

podobných firem navzájem, pouţití vstupních údajů matematických modelů umoţňujících 

popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika a i předvídat budoucí vývoj. 

Hlavní nevýhoda je nízká schopnost vysvětlovat jevy. Hlavní a nejvíce pouţívané skupiny 

ukazatelů jsou vyobrazeny v následujícím schématu.
17

 

 

Obr. 2.2 – Schéma skupin poměrových ukazatelů 

 

 
Zdroj: (GRÜNWALD, HOLEČKOVÁ 2007) – vlastní zpracování. 

 

2.6.2.1 Ukazatele rentability 

Výnosnost vloţeného kapitálu tzv. rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Obecná definice zní: poměr zisku a 

vloţeného kapitálu (jinými slovy kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele). Pomocí těchto 

ukazatelů se komplexně hodnotí celková efektivnost a výdělkové schopnosti podniku a 

vyjádří se intenzita vyuţívání reprodukce zhodnocení kapitálu vloţeného do podniku. 

Veškeré ukazatele by měly mít rostoucí tendenci. K výpočtu ukazatelů se vyuţívají 2 základní 

účetní výkazy – rozvaha (zdroj pro zjištění objemu kapitálu) a VZZ (velikost zisku) – proto 

spadají do kategorie mezivýkazových poměrových ukazatelů.
17 

 

Existují tři druhy zisku, se kterými ukazatele pracují a které lze vyčíst z VZZ: 

- EBIT (Earnings Before Interest and Tax) – zisk před úhradou úroků a daní se vyuţívá 

tam, kde je nutno zajistit srovnání mezi firmami 

- EBT (Earnings Before Tax) – zisk před zdaněním, jinak zisk sníţený nebo zvýšený o 

finanční a mimořádný výsledek hospodaření bez odečtení daní. Je vyuţitelný pro 

srovnání výkonnosti firem, které mají rozdílné daňové zatíţení. 
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- EAT (Earnings After Tax) – zisk po odečtení daní neboli čistý zisk. Tato poloţka se 

dělí na zisk k rozdělení mezi akcionáře a nerozdělený zisk slouţící k reprodukci 

podniku. Ve VZZ ho nalezneme pod názvem výsledek hospodaření za běţné účetní 

období a je vyuţitelný pro všechny ukazatele, které posuzují výkonnost firmy. 

 

U ukazatelů rentability rozlišujeme dle typu kapitálu tyto ukazatele, rentabilita aktiv ROA 

(Return On Assets), rentabilita trţeb ROS (Return On Sales), rentabilita investovaného 

kapitálu ROCE (Return On Capital Employed), rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return 

On Equity) a rentabilita nákladů ROC (Return On Cost).
18

 

 

 Rentabilita aktiv ROA 

Tento ukazatel je povaţován za klíčové měřítko rentability a ukazuje, jak je zhodnocen 

majetek podniku čili jaký efekt byl dosaţen z majetku podniku. Do čitatele je dosazen EBIT 

(není ovlivněn změnami daňových a úrokových sazeb) a do jmenovatele celková aktiva. Měl 

by vykazovat růstový trend. Výsledek je vyjádřen v procentech.
17

 

ROA = 
    

                       
 .100 [%]       (2.4) 

 

 Rentabilita trţeb ROS 

Vyjadřuje zisk, kterého je podnik schopen dosáhnout při dané úrovni trţeb čili měří, kolik 

čistého zisku v korunách připadá na 1 Kč trţeb. Vyuţívá se pro srovnání v čase a pro 

mezipodnikové srovnání. Jako u předchozího ukazatele ROA by měl mít ROS růstovou 

tendenci. Pokud je úroveň tohoto ukazatele nízká, značí to špatné finanční řízení firmy, 

naopak vysoká úroveň – nadprůměrná úroveň firmy tzn. dobrá práce managementu a zajištění 

dobrého jména na trhu.
17

 

ROS = 
   

     
. 100 [%]          (2.5) 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu ROCE 

Výpočtem tohoto ukazatele získáme míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných 

vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem, tedy komplexní vyjádření efektivnosti hospodaření 
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společnosti. Je velmi často vyuţíván pro mezipodnikové srovnání a měl by být rostoucí 

charakter.
17

 

ROCE = 
    

                                
. 100 [%]      (2.6) 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Představuje podklad o výnosu pro vlastníky podniku, tzn. jak byl zhodnocen vloţený vlastní 

kapitál, jinými slovy kolik zisku nám přináší jedna koruna vlastního kapitálu. Poměřuje se zde 

čistý zisk po zdanění (EAT) vůči vlastnímu kapitálu se zahrnutým základním kapitálem, 

fondy a hospodářským výsledkem. ROE by měla být vyšší neţ ROA. Pokud není, znamená 

to, ţe podnik pouţívá zbytečně drahé cizí zdroje, nebo špatně vyuţívá vlastní kapitál. Pokud 

však roste, můţe to znamenat např. zlepšení výsledku hospodaření, sníţení podílu vlastního 

kapitálu na celkovém kapitálu nebo úročení cizích zdrojů.
17

 

ROE = 
   

               
.100 [%]         (2.7) 

 

 Rentabilita nákladů ROC 

ROC neboli doplňkový ukazatel k rentabilitě trţeb je velmi vyuţívaný v praxi. Ukazuje, jak 

jsou zhodnoceny vynaloţené náklady podniku, tzn. čím vyšší ukazatel, tím jsou náklady lépe 

zhodnoceny. Čím vyšší je výsledek tohoto ukazatele, tím lépe jsou zhodnoceny vloţené 

zdroje a tím vyšší je procento zisku. Toho lze docílit nejen sniţováním nákladů, ale také 

zvyšováním prodeje výrobků.
17

 

ROC = 
   

               
. 100 [%]         (2.8) 

 

2.6.2.2 Ukazatele zadluženosti 

Zadluţenost vyjadřuje vyuţívání cizích zdrojů k financování svých aktiv – tedy dluh. Není 

moţné, aby podnik svá aktiva financoval pouze z vlastního či naopak cizího kapitálu. Pokud 

by byly pouţity pouze vlastní zdroje, znamenalo by to sníţení celkové výnosnosti vloţeného 

kapitálu. Financování pouze z cizích zdrojů není moţné proto, ţe ze zákona je stanovena 

určitá povinná výše základního kapitálu při zaloţení podniku. Příčinou vyuţívání cizích 

zdrojů je relativně niţší cena ve srovnání se zdroji vlastními. Účel analýzy spočívá v hledání 

optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem – tzv. kapitálovou strukturou. Mohlo by 

se zdát, ţe zadluţenost je pouze negativním znakem, ale není tomu tak. V případě, ţe podnik 

je stabilní, můţe rostoucí zadluţenost přispět k celkové rentabilitě a tím k růstu trţní hodnoty 



 
 

podniku. Zároveň roste i riziko. Firma vyuţívá cizí kapitál s tím, ţe výnos, který se jím získá, 

a rovněţ výnosnost celkového vloţeného kapitálu bude vyšší, neţ jsou náklady spojené s jeho 

pouţitím, tj. úrok placený z cizího kapitálu. Do skupiny ukazatelů zadluţenosti patří celá řada 

ukazatelů, pro které jsou potřebné údaje zejména z rozvahy. Míra, jakou jsou aktiva 

financována z cizích zdrojů, lze zjistit porovnáváním jednotlivých rozvahových poloţek.
19

 

 

 Ukazatel celkové zadluţenosti (ukazatel věřitelského rizika) 

Debt ratio se vypočítá jako podíl celkových dluhů k celkovým aktivům. Výsledek zobrazuje 

podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhoţ je financován majetek firmy. Mezi hodnotou 

ukazatele a rizikem věřitelů platí přímá úměra, tzn. čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší 

bude riziko věřitelů, kteří upřednostňují nízké hodnoty. Příliš vysoká hodnota ukazatele je 

nepříznivá tehdy, kdyţ výnosnost celkového kapitálu je niţší neţ úrok placený věřitelům. Za 

pozitivní hodnotu je povaţována hodnota menší neţ 50 %. Rozlišujeme zadluţenost 

krátkodobou a dlouhodobou.
20

 

Dlouhodobá zadluţenost = 
                       

              
. 100 [%]     (2.9) 

 

Krátkodobá zadluţenost = 
                       

              
. 100 [%]              (2.10) 

 

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech (koeficient samofinancování)  

Equity Ratio ukazuje, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své potřeby vlastními zdroji, čili 

jak je velká jeho finanční samostatnost (finanční nezávislost). Vyuţívá se pro hodnocení 

hospodářské a finanční stability podniku. Ukazatel by měl mít rostoucí charakter (dochází 

k upevňování finanční stability, ale příliš vysoká hodnota však můţe znamenat pokles 

výnosnosti vloţených prostředků.
21

 

Koeficient samofinancování (Equity Ratio) = 
               

              
. 100 [%]               (2.11) 
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 Majetkový koeficient (finanční páka) 

Vzorec finanční páky říká, kolik Kč aktiv připadá na 1 Kč vlastního kapitálu – jde o 

převrácenou hodnotu koeficientu samofinancování. Jeho vývoj by neměl kolísat, měl by 

probíhat stabilně. Podíl cizích zdrojů na celkovém financování je tím vyšší, čím větší hodnota 

je finanční páka. Čím niţší je hodnota koeficientu, tím je niţší zadluţenost.
19

 

Finanční páka = 
              

               
. 100 [%]                   (2.12) 

 

 Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu (Debt Equity Ratio) 

Je oblíbeným ukazatelem především v anglosaských zemích a vypovídá o tom, jaký je poměr 

mezi vlastním a cizím kapitálem. Je doplňujícím ukazatelem celkové zadluţenosti. 

Kombinuje ukazatel věřitelského rizika s koeficientem samofinancování, resp. jejich čitatele. 

To znamená, ţe nemá samotnou vypovídací schopnost. U stabilních společností by tento 

ukazatel měl vycházet v rozmezí od 80 % - 120 % a měl by mít klesající tendenci.
22

 

Zadluţenost vlastního kapitálu (Debt Equity Ratio) = 
            

               
. 100 [%]           (2.13) 

 

 Úrokové krytí 

Je oblíbený v USA a vyjadřuje podíl EBITu a nákladových úroků. Z výpočtu vyplývá kolikrát 

je zisk vyšší neţ úroky, jinými slovy kolikrát je zajištěno placení úroku. Čím je hodnota 

úrokového krytí vyšší, tím je finanční situace podniku lepší. Pokud je hodnota ukazatele 

rovna 100 %, podnik vydělá pouze na úroky a není vytvořen ţádný zisk. Jestliţe úrokové 

krytí klesne pod 100 %, pak podnik nevydělává ani na úrok. Za kritickou úroveň tohoto 

ukazatele je povaţováno 30 %, pokud jsou hodnoty ještě niţší, signalizuje to potencionální 

problémy. Bezproblémová úroveň značí úroveň vyšší neţ 80 %.
22 

Úrokové krytí = 
    

               
. 100 [%]                  (2.14) 

 

 Úrokové zatíţení 

Ukazuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Jestliţe má podnik 

dlouhodobě nízkou hodnotu úrokového zatíţení, můţe si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. 

Ideální vyuţití ukazatele je v souvislosti s vývojem rentability.
23 

Úrokové zatíţení = 
               

    
. 100 [%]                  (2.15) 
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 Stupeň krytí stálých aktiv 

Stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Stupeň krytí dlouhodobých aktiv by měl 

dosahovat aspoň 100 %, tzn., ţe všechna stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobým 

kapitálem. Ukazatel by měl být rostoucí.
23

 

Stupeň krytí stálých aktiv = 
                  

            
. 100 [%]                (2.16) 

 

 Ukazatel překapitalizování 

Podstatou je zjistit, zda podnik nefunguje příliš draho na úkor vysokého podílu vlastního 

kapitálu oproti cizím zdrojům či v opačném nefunguje příliš rizikově z důvodu vysokého 

zadluţení. Podnik je překapitalizovaný, pokud je hodnota nad 100 %.
22 

Ukazatel překapitalizování = 
                                  

                  
. 100 [%]              (2.17) 

 

 Míra finanční samostatnosti 

Je převrácenou hodnotou ukazatele zadluţenosti vlastního kapitálu.
22 

Míra finanční samostatnosti = 
               

           
. 100 [%]                 (2.18) 

 

 Ukazatel krytí dlouhodobého majetku 

Výpočtem tohoto ukazatele lze získat údaj o tom, jak je dlouhodobý majetek krytý vlastním 

kapitálem a je tedy vyjádřen následujícím vzorcem.
23

 

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku = 
                  

               
.100 [%]               (2.19) 

 

2.6.2.3 Ukazatele likvidity 

Nejčastěji se mluví o likviditě v souvislosti s určitou sloţkou majetku nebo přímo o likviditě 

společnosti. Likvidita neboli likvidnost je schopnost transformace dané sloţky majetku na 

peněţní prostředky. Ve spojení s podnikem je myšlena schopnost podniku dostát (uhradit) 

včas své závazky a je ve větší míře závislá na budoucích cash flow. V podniku, který je 

nedostatečně likvidní, nastávají problémy s platební neschopností, které mohou vyvrcholit 

bankrotem. Je důleţité dbát na to, kterým cílovým skupinám mají být výsledky analýzy 

poskytovány. I přes nevýhody ukazatelů likvidity – pro výpočet se pouţívá konečný zůstatek 
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majetku (finanční nebo oběţný) hraje analýza likvidity důleţitou roli v globální analýze 

zdraví podniku.
24

 

 

 Celková likvidita (Current Ratio) 

Celková likvidita je vyjádřena následujícím vzorcem a sděluje, kolikrát pokrývají oběţná 

aktiva krátkodobé závazky. „Nebo-li kolikrát by byla firma schopna uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnila svá krátkodobá aktiva v daném okamţiku v hotovost.“
25

 Pokud dojde k 

rychlejšímu růstu krátkodobých závazků neţ oběţných aktiv, ukazatel likvidity klesá a 

zároveň to můţe značit, ţe podnik má problémy s likviditou. Ideální hodnota ukazatele se 

nachází v intervalu od 1,8 – 2,5. Můţe být ovšem zkreslena neprodejnými zásobami, 

nedobytnými pohledávkami nebo pohledávkami po lhůtě splatnosti. 
25

 

Celková likvidita = 
                     

                  
                 (2.20) 

 

 Pohotová likvidita (Quick Ratio) 

Výpočtem pohotové likvidity zjistíme, jestli je podnik schopen ve velmi krátké době dostát 

svých závazků. Vzorec pohotové likvidity se od celkové liší pouze tím, ţe od oběţných aktiv 

se odečtou zásoby (materiál, nedokončená výroba atd.). Tak počítáme pouze s penězi 

v pokladně, penězi na bankovních účtech, pohledávky a obchodovatelné cenné papíry. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je mezi 1,0 – 1,5. Výše ukazatele se také dále odvíjí od 

více faktorů např. typ a činnost podniku, pouţívanou strategií apod., nicméně vývoj by se měl 

projevovat rostoucím charakterem.
26

 

Pohotová likvidita = 
                    

                  
                 (2.21) 

 

 Okamţitá likvidita (Cash Ratio) 

Okamţitá likvidita, jinak označována jako peněţní nebo likvidita 1. stupně, udává, jestli je 

podnik schopen splatit své závazky ihned či nikoliv. Do čitatele vzorce zahrnujeme jen ty 
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nejlikvidnější poloţky – peníze v pokladně, na bankovních účtech a šeky. Hodnota tohoto 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1. Obecně, čím vyšší, tím lepší.
26

 

Okamţitá likvidita = 
                           

                  
                (2.22) 

 

 Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 

ČPK dostaneme po odečtení krátkodobých závazků od oběţných aktiv. Tímto zjistíme, jak se 

část oběţného majetku přemění v pohotové platební prostředky v průběhu roku. Z tohoto 

důvodu řadíme tento ukazatel do skupiny rozdílových ukazatelů. ČPK úzce souvisí s analýzou 

likvidity, a proto je k ukazatelům likvidity často přiřazován. Po splacení krátkodobých 

závazků můţe být zbytek peněţních prostředků pouţit k uskutečňování podnikových 

záměrů.
27

 

Čistý pracovní kapitál = OB  N  AKT VA – KR TKODOB  Z VAZKY                   (2.23) 

 

2.6.2.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity, vyuţívané zejména pro řízení aktiv, informují o tom, jak podnik vyuţívá 

jednotlivé majetkové části, jak rozsáhlými disponuje kapacitami apod. – tedy kolikrát se daný 

druh majetku obrátí za určitý časový interval (počet obrátek - tedy kolikrát se určitá poloţka 

obrátí, respektive přemění do jiné poloţky za určité období – 1 rok) nebo měří dobu obratu, 

tedy dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán v podniku (obvykle ve dnech). U 

analýzy aktivity jde o porovnávání údajů po sobě jdoucích období. 
28

 

 

 Obrat aktiv 

Jedná se o komplexní ukazatel ukazující efektivnost vyuţívaných celkových aktiv a udávající 

počet obrátek za rok. Je potřebný pro mezipodnikové srovnávání a z výpočtu vyplývá, kolik 

korun jsme schopni vyprodukovat z jedné koruny aktiv. Obecně – čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je majetek vyuţit efektivněji.
28 

Obrat aktiv = 
     

              
                   (2.24) 
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 Obrat zásob 

Obrat zásob se můţe objevit i pod názvem ukazatel intenzity vyuţití zásob. Vyjadřuje, 

kolikrát je kaţdá poloţka prodána a znovu uskladněna v průběhu roku. Kvůli tomu, ţe trţby 

odráţejí trţní hodnotu a zásoby se uvádějí v nákladových (pořizovacích) cenách, tento 

ukazatel nadhodnocuje skutečnost obrátku. Proto by bylo lepší místo trţeb do vzorce dosadit 

náklady. Pokud se srovnáním projeví skutečnost, ţe hodnota ukazatele je vyšší neţ oborový 

průměr, znamená to, ţe podnik nevlastní zbytečné nelikvidní zásoby poţadující nadbytečné 

financování. Umrtvené prostředky nacházející se v neproduktivních přebytcích zásob musí 

být doplňovány cizími zdroji a představují investici s nízkým nebo nulovým výnosem. Je 

ţádoucí, aby hodnota ukazatele byla co nejvyšší.
29

 

Obrat zásob = 
     

      
                    (2.25) 

 

 Doba obratu zásob 

Pomocí tohoto ukazatele lze stanovit, kolik dnů jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob, 

jinými slovy intenzitu vyuţití zásob. Ţádoucí stav hodnoty ukazatele je co nejkratší, avšak 

rychlý obrat zásob neznamená vţdy intenzivní vyuţívání zásob. Můţe se jednat o situaci, kdy 

zásoby jsou nedostatečné pro zajištění plynulé výroby.
29  

Doba obratu zásob = 
   

           
 [dny]                  (2.26) 

 

 Obrat pohledávek 

Je dán poměrem trţeb k pohledávkám. Snahou podniku je zvyšování hodnoty tohoto 

ukazatele.
29 

Obrátka pohledávek = 
     

          
                  (2.27) 

 

 Doba (obratu) inkasa pohledávek 

Uţívá se k řízení pohledávek a pro jejich kontrolu, zda je v podniku dodrţována obchodně 

úvěrová politika. Konečná hodnota zobrazuje dobu, za kterou se majetek v průměru vyskytuje 

ve formě pohledávek, čili za jak dlouho jsou poptávky v průměru splaceny.
29 

Doba inkasa pohledávek = 
   

                
 [dny]                (2.28) 
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 Obrat závazků 

Je podíl trţeb a krátkodobých závazků.
30

 

Obrat závazků = 
     

                  
                  (2.29) 

 

 Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Pomocí tohoto ukazatele lze říci, jak rychle jsou spláceny závazky podniku. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = 
   

             
 [dny]               (2.30) 

Tento ukazatel je zajímavý pro budoucí věřitele, kteří zkoumají dodrţování obchodně úvěrové 

politiky. Lze tvrdit, ţe doba splatnosti závazků by měla být delší neţ doba obratu 

pohledávek.
31

 

 

2.6.3 Predikční modely 

Na hodnocení finanční pozice firmy se kromě skupin poměrových ukazatelů podílejí tzv. 

predikční modely finanční tísně, nebo-li souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

podniku. Jejich účelem je vyjádřit finanční situaci podniku nebo její úroveň jedním číslem. 

Na základě těchto modelů je pak vedení podniku schopno identifikovat příčiny či znaky 

nestability a následně tak přistoupit k rozhodnutím a krokům, které zabrání případným 

problémům způsobujících ohroţení existence podniku.
32

 

Predikční modely se člení: 

- Bankrotní modely 

Poskytují informace uţivateli o tom, zda firmu aktuálně ohroţuje bankrot. Vychází 

z poznatku, ţe všechny podniky před bankrotem vykazují určité symptomy, které tuto situaci 

signalizují. Nejčastější problémy jsou s běţnou likviditou, s rentabilitou vloţeného kapitálu či 

s výší čistého pracovního kapitálu.
31

 

- Bonitní (ratingové) modely 

Podstatou bonitních modelů je určení finančního zdraví firmy – moţnost úpadku. Jsou 

zaloţeny na volbě ukazatelů pro hodnocení bonity a bodového ohodnocení, které přísluší 
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určitému rozpětí hodnot těchto ukazatelů. Jsou stanovovány dle vlastních potřeb finančních 

institucí (např. banky).
31 

 

Obr. 2.3 - Schéma vybraných predikčních modelů 

 
 
Zdroj: (RŮČKOVÁ, 2010) – vlastní zpracování. 

 

2.6.3.1 Bankrotní modely 

Mezi bankrotní modely, které jsou níţe popsány, byl zvolen Altmanův model, Model IN, 

Model IN99 a Tafflerův model. 

 

2.6.3.1.1 Altmanův model 
31

 

Altmanův model jinak také Altmanův index finančního zdraví počítá s globálními indexy, 

respektive s indexy celkového hodnocení. Výpočet tohoto modelu je jednoduchý, tudíţ se 

v České republice můţe chlubit velkou popularitou. Vzorec se skládá ze součtu hodnot 5 

poměrových ukazatelů s různými váhami. V tomto modelu je největší váha přiřazena 

rentabilitě celkového kapitálu. Existují dva způsoby výpočtu, které se liší podle toho, jestli je 

podnik veřejně obchodovatelný na burze či nikoliv: 

- Společnost veřejně obchodovatelná na burze 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3 X3 + 0,6X4 + 1X5                  (2.31) 

kde: X1…čistý pracovní kapitál/aktiva celkem 

 X2…zisk po zdanění/aktiva celkem 

Predikční modely 
hodnocení finanční 

úrovně

BANKROTNÍ

Altmanův model

Model IN 
(věřitelská verze)

Model IN99 
(vlastnická verze)

Tafflerův model

BONITNÍ

Model Rudolfa 
Douchy

Bilanční model I

Kralickuv Quick-
test



 
 

 X3…zisk před zdaněním a úroky (EBIT)/aktiva celkem 

 X4…trţní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje 

 X5…trţby/aktiva celkem 

Interpretace výsledku můţe být různá, protoţe záleţí na tom, do jakého intervalu výsledek 

spadá: 

- výsledek > 2,99   finanční situace firmy je uspokojivá 

- výsledek je v intervalu 1,81 – 2,98 šedá zóna tzn. firmu nelze jednoznačně označit 

jako úspěšnou či neúspěšnou s problémy 

- výsledek < 1,81   výrazné finanční problémy, moţnost bankrotu 

 

- Společnost veřejně neobchodovatelná na burze 

Vzorec podobný předchozímu, jen s rozdílem hodnot vah jednotlivých poměrových 

ukazatelů, které do modelu vstupují. Poslední ukazatel je nahrazen základním kapitálem. 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5                (2.32) 

Interpretace výsledku: 

- výsledek > 2,9    pásmo prosperity 

- výsledek v intervalu 1,2 – 2,9 pásmo šedé zóny 

- výsledek < 1,2    pásmo bankrotu  

 

2.6.3.1.2 Model IN (věřitelská verze)
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Model IN nebo-li index důvěryhodnosti byl vytvořen Inkou a Ivanem Neumaierovými na 

základě zkoumání souboru 1000 českých podniků a odráţí zvláštnosti českého finančního a 

účetního prostředí. Vzorec je sloţen z poměrových ukazatelů zadluţenosti, rentability, 

likvidity a aktivity. Ke kaţdému ukazateli je přiřazena váha, která je váţeným průměrem 

hodnot tohoto ukazatele v odvětví. Váhy značí významnost ukazatelů v závislosti na odvětví 

ekonomiky, do kterého podnik náleţí. Významnost ukazatelů byla vypočtena ze srovnávacích 

analýz. 

IN = V1.
 

  
 + V2.

    

 
 + V3.

    

 
 + V4.

 

 
 + V5.

  

      
 - V6.

   

 
               (2.33) 

kde: A...aktiva 

 U…nákladové úroky 

 KBU…krátkodobé bankovní úvěry 
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 ZPL…závazky po lhůtě splatnosti 

 CZ…cizí zdroje 

 T…trţby 

 OA…oběţná aktiva 

 KZ…krátkodobé závazky 

 V1 – V6…váhy 

Interpretace výsledku: 

- výsledek > 2,0    finanční zdraví 

- výsledek v intervalu 1,0 – 2,0 nevyhraněné výsledky s potenciálními problémy  

zejména v niţším pásmu intervalu 

- výsledek < 1,0    existenční problémy 

 

2.6.3.1.3 Model IN99 (vlastnická verze)
33 

Pro investory není primární záleţitostí obor podnikání, ale schopnost hospodařit se svěřenými 

finančními prostředky. Ve vzorci pro výpočet vlastnického modelu jsou váhy pro všechny 

obory podnikání stejné. 

IN99 = -0,017.
  

 
 + 4,573.

    

 
 + 0,481.

      

 
 + 0,015.

  

      
               (2.34) 

kde: A…aktiva 

 KBU…krátkodobé bankovní úvěry 

 KZ…krátkodobé závazky 

 CZ…cizí zdroje 

 OA…oběţná aktiva 

Interpretace výsledku: 

- výsledek > 2,7    dobré finanční zdraví podniku 

- výsledek v intervalu 0,684 – 2,07 potenciální problémy zejména v niţším pásmu  

intervalu 

- výsledek < 0,684   existenční problémy 

 

2.6.3.1.4 Tafflerův model
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Tento model sleduje riziko bankrotu a vyuţívá 4 poměrové ukazatele odráţející klíčové 

charakteristiky platební neschopnosti podniku: 

X1 = 
   

                  
 



 
 

X2 = 
             

               
 

X3 = 
                  

              
 

X4 = 
                

                       
 

Základní rovnice Tafflerova modelu: 

ZT = 0,53.X1 + 0,13.X2 + 0,18.X3 + 0,16.X4                            (2.35) 

Interpretace výsledku: 

- výsledek > 0    malá pravděpodobnost bankrotu 

- výsledek < 0    velká pravděpodobnost bankrotu 

  

2.6.3.2 Bonitní modely 

Stanovují bonitu analyzovaného podniku pomocí bodového hodnocení. V následujících 

podkapitolách jsou uvedeny 3 zástupci bonitních modelů: Model Rudolfa Douchy, Bilanční 

model I a Kralickuv Quick-test.
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2.6.3.2.1 Model Rudolfa Douchy
34 

Výhodou tohoto modelu je, ţe ho lze provádět v jakékoliv organizaci bez ohledu na její 

velikost. Rychlý test umoţňuje posoudit fungování podniku. Z důvodu vytvoření soustavy 

bilančních analýz v českých podmínkách nedochází ke zkreslování výsledků jinými 

ekonomickými prostředími. Model čerpá data z rozvahy a VZZ, v nejsloţitějších analýzách 

jsou přidány základní ukazatele cash flow. Bilanční analýza existuje ve 3 úrovních: Bilanční 

analýza I, Bilanční analýza II a Bilanční analýza III. 

Identifikace výsledku: 

- výsledek > 1    dobrá situace 

- výsledek v intervalu 0,5 – 1,0 únosný stav 

- výsledek v intervalu 0,0 – 0,5 špatná finanční situace, alarmující stav 

 

2.6.3.2.2.Bilanční model I
34

 

Bilanční model I je dobrý pro zjištění situace v podniku, avšak není ho dobré pouţít jako 

podklad pro provedení zásadních rozhodnutí. Model je sloţen ze 4 ukazatelů a jednoho 

celkového: 

Ukazatel rentability UR = 
     

               
                  (2.36) 
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Ukazatel finanční stability UFS = 
               

            
                 (2.37) 

Ukazatel likvidity UL = 
                           

                     
               (2.38) 

Ukazatel aktivity UA = 
      

               
                  (2.39) 

Celkový ukazatel CU = 
                    

  
                 (2.40) 

Identifikace výsledku: 

- výsledek > 1,0    hodnoty jsou dobré 

- výsledek v intervalu 0,5 – 1,0 hodnoty jsou únosné 

- výsledek < 0,5    hodnoty jsou špatné 

 

2.6.3.2.3 Kralickuv Quick-test (zahraniční model)
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Model byl sestaven v roce 1990 Petrem Kralickem a řadí se mezi nejpouţívanější zahraniční 

modely. Výsledek má dobrou vypovídací hodnotu a je poměrně snadno a rychle získán. 

Stejně jako u Douchova modelu i tady počítáme se 4 soustavami rovnic. Jedná se o stabilitu, 

likviditu, rentabilitu a výsledek hospodaření – je zabezpečena rovnováha analýzy jak finanční 

stability, tak i výnosové situace firmy. 

Kvóty vlastního kapitálu = 
               

      
                  (2.41) 

Doba splácení dluhu z CF = 
                             

                   
              (2.42) 

Cash flow v tržbách = 
         

     
                   (2.43) 

Rentabilita celkového kapitálu = 
    

              
                (2.44) 

Tabulka 2.3 – Hodnocení Kralickova Quick-testu 

UKAZATEL 

Stupnice hodnocení (známky) 
Velmi dobrý 

(1) 
Dobrý (2) Střední (3) Špatný (4) 

Ohroţen 

insolvencí (5) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % Negativní 

Doba splácení 

dluhu z CF 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v % 

trţeb 
> 10 % > 8 % > 5 % > 0 % Negativní 

Rentabilita 

celkového 

kapitálu 
> 15 % > 12 % > 8 % > 0 % Negativní 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva; HNILICA, Jiří. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 160 s. 

ISBN 978-80-7179-713-5. 
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3. Charakteristika podniku 
 

3.1 Základní informace o společnosti a popis její činnosti 

Strojírensko – metalurgický komplex UNEX a. s. se specializuje na vývoj, výrobu, montáţ 

a modernizace kolesových rýpadel vlastní značky pro těţbu nerostných surovin. K jeho 

produkci rovněţ patří velké svařované ocelové konstrukce od výroby mostů, přístavních 

a portálových jeřábů, výrobních a sportovních hal, aţ po přesně obrobené svařence jako jsou 

rámy turbín nebo klíčové díly stavebních či tvářecích strojů. Díky vlastním slévárnám 

a kovárně je UNEX soběstačný v zajišťování opracovaných odlitků a výkovků pro svou 

vlastní výrobu. Ve třech závodech v Uničově, Olomouci a slovenské Snině pracuje na 3 tisíce 

zaměstnanců. Většinu své produkce UNEX exportuje předním firmám do celého světa. 

K vizím podniku patří neustálé zlepšování řízení procesů, zvyšováním spolehlivosti 

a výkonnosti výrobních kapacit a pozitivní motivací všech zaměstnanců aktivně vyuţít 

rostoucí potenciál trhu a vytvářet silné, oboustranně výhodné partnerské vztahy se 

současnými i budoucími zákazníky. UNEX a. s. chce dosáhnout toho, aby byla významnou 

strojírenskou firmou ve střední Evropě, vyhledávaným zaměstnavatelem nabízejícím 

atraktivní zaměstnání pro nejlepší lidi všech profesí, trvalým důkazem úspěšnosti kombinace 

českých mozků a rukou, firmou, na kterou jsou její zaměstnanci hrdí a spolehlivým partnerem 

pro zákazníky a dodavatele. Hodnoty společnosti jsou principy, které jsou vodítkem pro 

postoje a chování. Tyto principy byly stanoveny, aby se firma ujistila, ţe všichni jdou stejným 

směrem. Mezi tyto hodnoty patří růst, výkonnost, rychlost, spolehlivost, kvalita, 

akceschopnost, kreativita, etika v podnikání, ţivotní prostředí, spoluzodpovědnost za 

komunitu, ve které ţijeme. 

V roce 2003 byla zaloţena společnost UNEX Slévárna s. r. o., jejíţ základní kapitál byl 

později zvýšen na 70 000 tis. Kč. Hlavním předmětem činnosti společnosti je slévání oceli. V 

roce 2004 byly zaloţeny společnosti CPM Uničov, a. s. se základním kapitálem 2 mil. Kč a 

UNEX Servis s. r. o. se základním kapitálem 200 tis. Kč. Hlavním předmětem činnosti těchto 

dvou dceřiných společností je poskytování podpory společnosti UNEX a. s. V roce 2006 byla 

zaloţena společnost UNEX PERSAG s. r. o. se základním kapitálem 200 tis. Kč. Hlavním 

předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání.
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 Organizační schéma zobrazuje příloha č. 

18. 
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Tabulka 3.1 - Souhrnné údaje o společnosti  
Obchodní firma Unex, a. s. 

Sídlo společnosti Brníčko 1032, 78393 

IČ 45192049 

Základní kapitál 113 629 200,- Kč 

Zaloţení  6. 5. 1992 

Generální ředitel Petr Kalivoda 

Počet zaměstnanců 1750 

Hlavní zákazníci Siemens, GE, Komatsu, Mercedes, VAI, Thyssen 

Krupp, TVAG atd. 

Jediný akcionář ARCADA Capital, a. s. (IČ 269 43 981) 

521 733 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200 

Kč, 46 413 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 

200 Kč. 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování. 

 

3.2 Historie společnosti 

Nejdůleţitější data z historie společnosti jsou uvedeny v následující tabulce 3.2. 

 

Tabulka 3.2 - Historické mezníky společnosti 
 Jeho výstavbu od r. 1949 prováděla ŠKODA Plzeň jako svůj pobočný závod. 

 Od dubna r. 1950 byla zahájena v první hale výroba ocelových konstrukcí a svařenců pro lopatová rýpadla 

montovaná v Plzni. 

 V roce 1953 došlo k osamostatnění závodu pod názvem Uničovské strojírny n.p. 

 V roce 1958 byl zřízen samostatný montáţní provoz pro zajišťování externích montáţí v tuzemsku 

i v zahraničí. 

 Od roku 1959 byly Uničovské strojírny v čele VHJ s podřízenými podniky Slovácké strojírny Uherský 

Brod a TOS Varnsdorf. 

 V roce 1963 byla dokončena výstavba vlastní slévárny s modelárnou na výrobu ocelolitiny, která patřila 

k největším a nejmodernějším v Československu. 

 V roce 1965 se Uničovské strojírny zařadily do VHJ Transporta. 

 Od roku 1980 byly Uničovské strojírny součástí VHJ Vítkovice a o osm let později došlo k osamostatnění 

pod názvem Uničovské strojírny, státní podnik. 

 V roce 1992 byly Uničovské strojírny kupónovou privatizací přeměněny na akciovou společnost, její 

statutární orgány jsou uvedeny v příloze…. 

 Od roku 1993 je soukromou společností s novým obchodním názvem UNEX a.s. 

 V roce 1998 získal nového majoritního akcionáře Bancroft Eastern Europe Fund, 

který v roce 2003 uzavřel dohodu o prodeji celého akciového podílu manaţerům společnosti. 

 V roce 2005 došlo k prodeji majoritního balíku akcií drţeného manaţery investiční společnosti ARCADA 

Capital, a.s. 

 V roce 2007 se skupina UNEX z důvodů nedostatku kapacit pro výrobu jeřábů, výloţníků a svařovaných 

konstrukcí v mateřském závodě v Uničově rozrostla o akvizici klíčových aktiv areálu bývalé společnosti 

Vihorlat Snina na východním Slovensku. Výrobu v tomto třetím výrobním závodě realizuje 100% 

dceřiná společnost UNEX Snina, a. s.  

Zdroj: Internetové stránky společnosti - Historie [online] cit. dne 16. 2. 2011. Dostupné na WWW: 

<http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/historie.html>. Vlastní zpracování. 
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3.3 Horizontální analýza 

Horizontální analýza je v této kapitole prováděna u 2 základních účetních dokumentů – a to u 

rozvahy a VZZ. Analýza rozvahy, zaměřená na změnu jednotlivých poloţek v čase, byla pro 

větší přehlednost rozdělena na dvě části: část aktiv a část pasiv. U VZZ jsou zhodnoceny 

celkové náklady a výnosy. Sledované období zahrnuje 4 roky (r. 2006 – 2009) a pro výpočty 

byly pouţity vzorce (2.1) a (2.2). Veškeré podklady jsou umístěny v přílohách č. 3/1, 3/2 a 4. 

 

3.3.1 Horizontální analýza strany aktiv 

Z grafu 3.1 ilustrující celou situaci zřetelně vyplývá klesající vývoj aktiv, který je zapříčiněn 

největším kolísáním třech poloţek: dlouhodobý hmotný majetek, zásoby a krátkodobé 

pohledávky. Dlouhodobý hmotný majetek od r. 2006 – 2007 vzrostl o 42 856 tis. Kč, od r. 

2007 – 2008 činil nárůst 130 755 tis. Kč, ale poslední rozmezí r. 2008 – 2009 znamenal 

pokles o 78 534 tis. Kč, coţ bylo způsobeno zejména prodejem Modelárny, vyřazením plně 

odepsaného drobného hmotného majetku a zmenšením poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek. Zásoby v letech 2006 – 2008 rostly. Od r. 2008 – 2009 je firma zregulovala 

o 484 959 tis. Kč. Toto sníţení znamená úsporu nákladů spojené se skladováním. Stejně jako 

dvě předcházejí poloţky tak i krátkodobé pohledávky znamenaly ve stejným období nárůst 

díky rostoucímu počtu prodané produkce. Změna od r. 2008 – 2009 byla záporná a to o 

434 840 tis. Kč. 

Graf 3.1 – Vývoj aktiv v letech 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.2 Horizontální analýza strany pasiv 

Tak jako klesly aktiva, tak klesly i pasiva – rovnost mezi nimi tedy byla zachována. Poloţky 

základního kapitálu a rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku byly v letech 

2006 – 2007 a 2007 – 2008 nezměněny. V letech 2008 – 2009 došlo u obou k poklesu – 

základní kapitál o 45 452 tis. Kč, rezervní fondy, ND a OFZ o 16 500 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření minulých let v r. 2006 – 2007 a r. 2007 – 2008 zaznamenal negativní změnu: 1. 

změna pokles o 29 127 tis. Kč, 2. změna pokles o 22 983 tis. Kč. Naopak nárůst o 166 373 tis. 

Kč byl v letech 2008 – 2009. Výsledek hospodaření běţného účetního období zaznamenal 

nejvýraznější změnu v letech 2007 – 2008 – vzrůst o 147 112 tis. Kč. Poslední dvě poloţky, 

které nejvíce ovlivňují zdroje krytí majetku společnosti jsou krátkodobé závazky a bankovní 

úvěry a výpomoci. Krátkodobé závazky se dařilo sniţovat v letech 2006 – 2007 (65 225 tis. 

Kč) a v letech 2008 – 2009 rapidním úbytkem o 459 274 tis. Kč. Společnosti se podařilo 

sníţit bankovní úvěry a výpomoci o 585 204 tis. Kč. Tento fakt dokládá zlepšení ekonomické 

situace společnosti oproti minulosti. 

Graf 3.2 – Vývoj pasiv v letech 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.3 Horizontální analýza vývoje výnosů 

Vývoj výnosů má nejdříve rostoucí, pak ale klesající trend. Nejdůleţitější poloţka trţby za 

prodej vlastních výrobků v letech 2007 – 2008 narostla o 558 632 tis. Kč, coţ činí 22,66 %. 

V letech 2008 – 2009 narostla sice méně, ale i tak je tento stav pro podnik dobrý. Změna 

proběhla o 320 575 tis. Kč (10,60 %). Trţby za zboţí znamenaly pouze v rozmezí r. 2008 – 

2009 pokles o 310 391 tis. Kč. Ostatní provozní výnosy v letech 2006 – 2007 vzrostly o 

105,50 %, v letech 2007 – 2008 o 105,93 % a v poslední intervalu r. 2008 – 2009 pouze o 

47,80 %. V letech 2008 – 2009 podnik utrţil za prodej cenných papírů 44 tis. Kč. Další 

významnou poloţkou s velkými výkyvy jsou ostatní finanční výnosy, kdy 1. změna byla 

kladná: 44 727 tis. Kč (35,64 %), 2. změna také kladná: 876 648 tis. Kč (514,95 %) a poslední 

změna znamenala pokles o 784 601 tis. Kč (o 75,23 %). 

Graf 3.3 – Vývoj výnosů v letech 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

3.3.4 Horizontální analýza vývoje nákladů 

Vývoj nákladů je podobný jako vývoj výnosů. Nejdříve vzroste, pak klesá. Mezi 

nejdůleţitější poloţky, které ovlivňují náklady v podniku patří náklady vynaloţené na 

prodané zboţí, u kterých byl zaznamenán největší pohyb v letech 2006 – 2007, kdy narostly o 

420 660 tis. Kč, tj. 175,18 %, spotřeba materiálu a energie, kterou se podařilo zregulovat o 

124 020 tis. Kč v r. 2006 – 2007 a o 194 739 tis. Kč. tj. o 13,64 %. Náklady vynaloţené na 

poskytování sluţeb klesly taktéţ ve stejných obdobích jako předchozí poloţka: o 291 049 tis. 
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Kč (44,02 %) a o 61 596 tis. Kč (12,64 %). Osobní náklady bohuţel v podniku stále jen 

rostou. Rok 2006 – 2007: o 219 568 tis. Kč (47,53 %), r. 2007 – 2008: 154 407 tis. Kč (22,66 

%), r. 2008 – 2009: 629 653 tis. Kč (75,33 %). Ostatní finanční náklady skokově narostly 

v letech 2007 – 2008 o 914 756 tis. Kč, tj. o 991,68 %, ty se v následujícím sledovaném 

období sníţily o pouhých 75,86 %.  

Graf 3.4 – Vývoj nákladů v letech 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4 Vertikální analýza 
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proveden rozbor rozvahy a výkazu zisku a ztrát metodou vertikální analýzy. Vertikální 
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zisku a ztrát jsou hodnoceny celkové výnosy a náklady. Veškeré výpočty, obsaţené v 

přílohách č. 5/1, 5/2 a 6,  byly provedeny dosazením hodnot do vztahu (1.3). 
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jednotlivé poloţky lze vidět procentní podíl na bilanční sumě resp. z kolika procent se podílejí 

na celkových aktivech. Všechna data jsou uvedena v procentech. 

 

Vývoj struktury aktiv v letech 2006 – 2009 je znázorněn v grafu 3.5. Struktura aktiv se 

v průběhu zkoumaného období měnila jen mírně. Nejvýraznější podíl na celkových aktivech 

mají oběžná aktiva skládající se ze zásob (materiál, nedokončená výroba a polotovary, 

výrobky, zboţí a poskytnuté zálohy na zásoby), dlouhodobých a krátkodobých pohledávek 

(přibliţně 50 %) a krátkodobého finančního majetku. Kolem 20 % zabírá dlouhodobý majetek 

(hmotný i nehmotný) a zbytek časové rozlišení. 

Oběžná aktiva tvoří v roce 2006 – 2008 z 80 % celková aktiva. Mírný pokles je zaznamenán 

v roce 2009, kdy hodnota klesla na 71,86 %. Důvodem bylo sníţení zásob zejména u 

nedokončené výroby a polotovarů, dále sníţení dlouhodobých pohledávek a krátkodobého 

finančního majetku. Je patrné, ţe u všech čtyř let tvoří většinovou část celkových aktiv 

oběţný majetek. 

U dlouhodobého majetku je patrná klesající tendence (r. 2006 – 20,74 %, r. 2007 – 19,01 %, r. 

2008 - 18,89 %), ale díky nárůstu dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého 

hmotného majetku se tento stav mění a vzroste na 27,22 %. Mezi největší přírůstky 

dlouhodobého hmotného majetku v r. 2009 patří uvedení do uţívání haly povrchových ochran 

velkých dílů ve výši 12 557 tis. Kč, uţívání mezioperačního skladu ve výši 20 784 tis. Kč, 

pořízení kovacího lisu ve výši 8 138 tis. Kč, zařízení na svařování nosníků ve výši 5001 tis. 

Kč. Za největší přírůstek dlouhodobého nehmotného majetku je uvedení do pouţívání 

software i2 Faktory Planner ve výši 4 200 tis. Toto celkové  zvýšení dlouhodobého majetku je 

zapříčiněno sníţením oběţného majetku podniku. 

Časové rozlišení ve sledovaném období zaujímá velice minimální podíl. V roce 2009 to bylo 

téměř 1 %, v ostatních letech to bylo pod 0,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Graf 3.5 – Vývoj struktury aktiv v letech 2006 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak uţ je zmíněno výše, mezi sloţky oběžných aktiv jsou zařazeny zásoby, dlouhodobé 

pohledávky, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. V grafu 3.6 je znázorněna 

změna struktury oběţného majetku v čase. Pohyb hodnot u kaţdé poloţky nebyl v ţádném 

roce dramatický. Zásoby od r. 2006, kdy pokrývaly 29,01 %, klesly na 17,48 % - to je o 

celých 11,53 %. Tímto se firma snaţí o úsporu nákladů na skladování a tyto získané peněţní 

prostředky investovat do jiných aktivit. Naopak špatné ekonomické situace obchodních 

partnerů zapříčiňují, ţe firma neinkasuje splatné pohledávky. Bohuţel tak dochází k velkému 

nárůstu procentu krátkodobých pohledávek a to o 5,46 % za 4 roky. V roce 2009 se toto číslo 

vyšplhalo aţ na 50,80 % z celkové sumy. Pohledávky z obchodních vztahů a odloţená daňová 

pohledávka zahrnuté do pohledávek dlouhodobých tvoří v r. 2006 2,74 %, v r. 2007 téměř 0,7 

%, v r. 2008 necelých 0,3 % a v r. 2009 1,45 %. 

Graf 3.6 – Vývoj struktury oběžných aktiv v letech 2006 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Poslední poloţkou je krátkodobý finanční majetek. Z grafického vyjádření je vidět, ţe tato 

poloţka tvoří druhý nejmenší procentuální podíl oběţných aktiv. V roce 2007 to bylo 1,92 %, 

coţ je o 0,18 % méně neţ v roce předcházejícím. K nárůstu došlo v roce 2008, kdy hodnota 

činila 4,33 %. O rok později klesla na 2,14 %, coţ je téměř identické jako v roce 2006. 

 

3.4.2 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv podává přehled o zdrojích krytí majetku podniku a zkoumá jak velký 

procentní podíl jednotlivých poloţek připadá na bilanční sumu, za kterou jsou povaţována 

celková pasiva. Vertikální analýza je součástí příloh viz příloha č. 5/2 a vývoj finanční 

struktury byl stejně jako u aktiv analyzován v časovém rozmezí čtyř let. Struktura pasiv byla 

graficky znázorněna v následujícím grafu 3.7. 

Graf 3.7 – Vývoj struktury pasiv v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková pasiva podniku se skládají z vlastního kapitálu, cizích zdrojů a časového rozlišení. 

Šedá barva v grafu znázorňuje vlastní kapitál podniku. Je jasné, ţe v porovnání s cizími zdroji 

zaujímá mnohem menší část. Podíl vlastního kapitálu se pohybuje v rozmezí od 17,92 % - 

18,71 % a dle zjištěného údaje 32,50 % z posledního sledovaného roku se potvrdilo, ţe firma 

má zájem o zvýšení svého kapitálu, coţ je dobrý krok. Cizí zdroje se podniku vyhouply aţ na 

astronomických 82,04 % v r. 2006, o trochu méně se je podařilo sníţit v r. 2007 a 2008 a to na 

81,45 % a 80,98 %. V r. 2009 to vypadá uţ o něco lépe – zjištěná hodnota činí 66,54 %. 

Důvodem těchto vysokých čísel se staly finanční problémy, do kterých se podnik v průběhu 

dostal a s tím související platební neschopnost dostát svým krátkodobým závazkům zejména 

z obchodních vztahů a k zaměstnancům). Následné poskytnuté bankovní úvěry a výpomoci 

toto číslo ještě zvýšilo od 38,57 % - 46,16 %. Dle uvedených informací firma splácí svoje 
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dluhy a od r. 2008 do r. 2009 je sníţila o 9,33 %. Závazky vůči bankám v r. 2006 činily 38,57 

%, o rok později se navýšily na 46,16 %, v r. 2008 poklesly na 40,70 % a v r. 2009 se 

podařilo splatit dalších 10,86 %. Celkové sniţování cizích zdrojů značí zlepšování finanční 

situace podniku. Časové rozlišení pasiv tvoří v analýze maximálně 1 % za všechny 

monitorované roky. Cizí zdroje podniku jsou kromě krátkodobých, dlouhodobých závazků a 

bankovních úvěrů a výpomocí tvořeny navíc rezervami. Poloţka ostatních rezerv je tvořena 

rezervou na záruční opravy, na soudní spory, na ztráty z budoucích finančních operací a 

rezervou na sociální a zdravotní pojištění. Pro větší přehlednost byl vytvořen graf 3.8, kde je 

zachycen vývoj skladby cizích zdrojů. 

Graf 3.8 – Vývoj struktury cizích zdrojů v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poměr krátkodobých závazků a bankovních úvěrů a výpomocí je celkem vyrovnaný. V r. 

2006 vzrostly krátkodobé závazky na 42,68 %, stejně tak i bankovní úvěry a výpomoci se 

šplhají ke 40 %. Následující rok ještě vzrostly na 46,16 %, naopak závazky klesly ve srovnání 

s předchozím rokem na 30,90 %. Nejlepším obdobím se stal r. 2009, kdy se podařilo obě 

poloţky sníţit cca o 10 %. 

 

3.4.3 Vertikální analýza výnosů 

Ze zpracovaného grafu 3.9 je zřejmé, ţe struktura celkových výnosů je lehce proměnlivá. 

Celkové výnosy jsou souhrnem 12 poloţek mezi které s největším významem patří trţby za 

prodej zboţí, trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb, trţby z prodeje materiálu, ostatní 

finanční výnosy a ostatní provozní výnosy. Ostatní výnosy představují zanedbatelný podíl 

z celkových výnosů. 
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Graf 3.9 – Vývoj struktury celkových výnosů v letech 2006 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Je předvídatelné, ţe majoritní podíl na celkových výnosech podniků má prodej jejich 

vlastních výrobků a služeb. Je tomu tak i v případě firmy Unex a. s., kdy v rozpětí 

sledovaných čtyř let dosáhly za tuto činnost v r. 2006 81,27 % (nejvíce za celé období), 

v dalších dvou letech nastal propad, v r. 2008 aţ na 59,09 %. V r. 2009 nastává obrat a svoje 

trţby zvyšuje na 78,68 %. Tržby za prodej zboží zaznamenávají nárůst pouze v r. 2007 o 

12,03 %, od tohoto roku však pravidelně klesají. Od zmíněného roku tyto trţby klesly o téměř 

10 %. U ostatních finančních výnosů lze vidět nárůst do r. 2008 a to o celých 16,34 %. 

Bohuţel v r. 2009 byl způsoben pokles skoro na stejnou hodnotu a to o 14,36 %. Ostatní 

provozní výnosy oscilují okolo 5 %. Tržby z prodeje materiálu jsou minimální.    

 

3.4.4 Vertikální analýza nákladů 

Vývoj struktury celkových nákladů a jednotlivých sloţek tvořících největší procentní podíl na 

celkových nákladech ilustruje graf 3.10. 

Graf 3.10 – Struktura celkových nákladů za rok 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu je patrné, ţe náklady na spotřebu materiálu a energie jsou největší částí celkových 

nákladů u kaţdého roku. V posledním roce zkoumání byla zjištěna 29,59 % spotřeba těchto 

nákladů v porovnání s prvním rokem, kdy tato nákladová náročnost byla o 13,43 % vyšší. Je 

zde klesající tendence. Další poloţkou jsou vynaloţené náklady na prodané zboží, které 

v roce 2007 dosahovaly téměř 20 %, nejmenší byly v roce 2006 (7,95 %). Od roku 2008 do 

2009 se sníţily o 4,97 %.  Pro tak velký podnik s tolika zaměstnanci se logicky staly velmi 

náročnou poloţkou mzdy. V roce 2009 docházelo také k zaúčtování mezd a sociálního 

pojištění zaměstnanců pracovních agentur, tudíţ tento rok vykazuje nejvyšší podíl (29,59 %). 

Prostředky vynaloţené na služby prováděné podnikem se také výraznějším způsobem podílejí 

na tvorbě celkových nákladů. V průběhu 4 let byl monitorován jejich pokles z původních 

21,89 % na 10,22 %. Poloţka stojící za zmínku jsou ostatní finanční náklady, kdy jejich 

průběh s mírnými výkyvy vystřídal v roce 2008 velký skokový nárůst o 18 % a následný 

propad na 5,23 %. Odpisy v podniku za celou dobu nepřesáhly 2 % - kdy nejvyšší 

procentuální podíl na celkových nákladech měly v r. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Analytická část 
 

V této části diplomové práce, která má největší vypovídací schopnost o celkové situaci firmy, 

bude proveden rozbor poměrových ukazatelů (ukazatele rentability, zadluţenosti, likvidity a 

aktivity) a dále vyhodnoceny predikční modely hodnocení finanční úrovně (Altmanův model, 

Model IN – věřitelská verze, Model IN99 – vlastnická verze, Tafflerův model, Bilanční model 

I dle Rudolfa Douchy a Kralickuv Quick-test). Všechny potřebné údaje jsou čerpány 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát za sledované čtyřleté období r. 2006 – 2009. Přehled 

pouţitých účetních výkazů a veškerých výpočtů jsou zahrnuty v přílohách č. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 a 16. 

 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato část práce se bude zabývat interpretací vypočítaných údajů výše zmiňovaných 

poměrových ukazatelů. 

 

4.1.1 Ukazatele RENTABILITY 

V tabulce 4.1 jsou zachyceny výsledné hodnoty celkové efektivnosti, výdělkové schopnosti a 

intenzita vyuţívání reprodukce zhodnocení kapitálu vloţeného do podniku. Nejvíce volatilní 

údaje byly zjištěny u ukazatelů ROE a ROCE. 

Tabulka 4.1 – Ukazatele rentability 

Ukazatele RENTABILITY Vzorec rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

ROA - Rentabilita celkových aktiv (v %) (2.4) 4,02 4,97 11,78 6,58 

ROE - Rentabilita vlastního kap. (v %) (2.7) 11,01 39,05 62,65 18,39 

ROCE -Rent. invest. kap. (v %) (2.6) 21,48 19,52 40,36 10,53 

ROS - Rentabilita tržeb (v %) (2.5) 0,98 3,85 7,55 2,17 

ROC - Rentabilita nákladů (v %) (2.8) 0,92 3,72 5,97 2,00 
Zdroj: vlastní zpracování    
 

 Rentabilita celkových aktiv ROA 

Efekt dosaţený z majetku podniku zobrazuje graf 4.1. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 

2008, kdy křivka grafu dosahuje skoro 12 %. S porovnáním s dvěma předchozími roky to 

znamenal nárůst větší jak 6 %. Tento skok byl zapříčiněn vzrůstem EBITu o 202 430 tis. Kč. 

Klesající křivka od úspěšného roku 2008 znamená nepříznivý vývoj ROA, která poklesla na 

6,58 %. 

 

 



 
 

Graf 4.1 – Vývoj rentability celkových aktiv ROA v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Tento ukazatel vyjadřuje zhodnocení vloţeného vlastního kapitálu – tedy kolik zisku přináší 

jedna koruna vlastního kapitálu. Průběh ROE je podobný jako průběh ROA. Nejvyšší hodnota 

62,65 % je zachycena v roce 2008 a je způsobena navýšením čistého zisku EAT na 288 065 

tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření v tomto roce vzrostl, naopak finanční výsledek 

hospodaření klesl z důvodu nárůstu nákladových úroků a ostatních finančních nákladů. 

V daném roce totiţ došlo k nárůstu závazků vůči bankovním institucím. Hodnoty ROE jsou 

v kaţdém roce vyšší neţ hodnoty ROA. To znamená, ţe podnik nevyuţívá zbytečně drahé 

cizí zdroje nebo špatně nevyuţívá vlastní kapitál. Celou situaci ilustruje níţe vloţený graf. 

Graf 4.2 – Vývoj rentability vlastního kapitálu ROE v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Rentabilita investovaného kapitálu ROCE 

Ukazatel ROCE ukazuje míru zhodnocení všech aktiv financovaných vlastním i cizím 

dlouhodobým kapitálem. Zachycuje tedy komplexní efektivnost hospodaření podniku. 

Z následujícího grafu 3.3 vyplývají tyto hodnoty: v r. 2006 byl ukazatel na 21,48 procentech, 

o rok později se sníţil na 19,52  %, r. 2008 zaznamenal největší nárůst – na 40,36 % a 

poslední sledovaný r. 2009 naopak pokles na 10,53 % z důvodu výrazného sníţení EBITu o 

197 846 tis. Kč. Do cizího dlouhodobého kapitálu podnik zahrnuje rezervy, dlouhodobé 

závazky a od roku 2007 firma disponuje také s dlouhodobými bankovními úvěry.  

Graf 4.3 – Vývoj investovaného kapitálu ROCE v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Rentabilita trţeb ROS 

Ukazatel ROS byl měl mít rostoucí tendenci jako ukazatel ROA. K růstu dochází však jen do 

roku 2008, kde hodnota dosahuje 7,55 %. V grafu 4.4 je od tohoto roku zaznamenán pád 

hodnoty na 2,17 % z důvodu sníţení EATu. Získané hodnoty značí nízký zisk, kterého podnik 

dosáhl při dané úrovni trţeb a logicky to také znamená špatné finanční řízení firmy způsobené 

špatnou prací managementu. Firmě hrozí ztráta dobrého jména na trhu. 
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Graf 4.4 – Vývoj rentability tržeb ROS v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Rentabilita nákladů ROC 

U tohoto velmi vyuţívaného ukazatele platí, ţe čím vyšší hodnota je dosaţena, tím lepší je 

zhodnocení zdrojů a tím je vyšší procento zisku. Hodnota roste pouze do roku 2008 (5,97 %), 

coţ bylo pro podnik dobré. Dochází sice ke zvyšování nákladů - od r. 2006 – 2008 o 

1 808 165 tis. Kč – ale to je kompenzováno růstem prodeje výrobků. V roce 2009 hodnota 

ukazatele poklesla na 2 %, coţ znamená ne moc dobré zhodnocení nákladů. Zvýšení hodnoty 

se docílí sníţením nákladů a většímu růstu prodeje výrobků.  

Graf 4.5 – Vývoj rentability tržeb ROC v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.2 Ukazatele ZADLUŢENOSTI 

Vybrané ukazatele zadluţenosti řeší problematiku optimální kapitálové struktury podniku, jak 

je vyuţíván vlastní a cizí kapitál pro potřeby financování svých potřeb. V tabulce 4.2 jsou 

zobrazeny všechny zvolené ukazatele a jejich výsledky v jednotlivých letech. 

Tabulka 4.2 – Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele FIN. STABILITY Vzorec rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Celková zadluženost (Dept Ratio) (v %) (2.9) 82,04 81,45 80,98 66,54 

Koef. samofinancování (Equity Ratio) (v %) (2.11) 17,92 18,24 18,71 32,50 

Ukazatel finanční páky (v %) (2.12) 558,01 548,20 534,59 307,69 

Ukazatel poměru dluhu k vl. kap. (v %) (2.13) 457,77 446,50 432,93 204,73 

Míra finanční samostatnosti (v %) (2.18) 21,85 22,40 23,10 48,84 

Úrokové krytí (v %) (2.14) 370,92 313,27 586,17 220,13 

Úrokové zatížení (v %) (2.15) 26,96 31,92 17,06 45,43 

Krytí dlouhodobého majetku (v %) (2.19) 115,74 104,21 100,98 83,76 

Stupeň krytí stálých aktiv (v %) (2.16) 481,91 524,42 527,78 363,81 

Překapitalizování (v %) (2.17) 86,98 96,10 99,04 119,87 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 Celková zadluţenost – Debt Ratio 

Celková zadluţenost zobrazuje podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhoţ je financován 

majetek firmy.  

Graf 4.6 – Vývoj celkové zadluženosti v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2007 – 81,45 %, r. 2007 80,98 % a r. 2009 – 66,54 %. Jedinou pozitivní věcí je, ţe se podnik 

snaţí tento ukazatel sniţovat. Budoucí stav ukáţe aţ další průzkum. 

 

 Koeficient samofinancování – Equity Ratio 

Jinými slovy podíl vlastního kapitálu na aktivech je potřebný pro zjištění míry finanční 

nezávislosti. V grafu 4.7 sledujeme rostoucí charakter křivky, coţ je pro podnik dobrým 

zjištěním. Rostoucí hodnoty (r. 2006 – 17,92 %, r. 2007 – 18,24 %, r. 2008 – 18,71 % a r. 

2009 – 32,50 %) upevňují finanční stabilitu podniku a to, ţe nejsou příliš vysoké značí, ţe 

nedochází k poklesu výnosnosti vloţených prostředků. Vypočtené hodnoty jsou sice niţší, ale 

doporučuje se je neustále zvyšovat, aby se docílilo sníţení velké zadluţenosti podniku. 

Hodnoty samofinancování a celkové zadluţenosti tvoří součtem 100 %. 

Graf 4.7 – Vývoj koeficientu samofinancování v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Ukazatel finanční páky 

Zjištěná zadluţenost podniku je vysoká, tudíţ i hodnota finanční páky bude vysoká. Hodnota 

finanční páky odráţí podíl cizích zdrojů na celkovém financování. Vývoj tohoto ukazatele by 

neměl kolísat, v podniku tak dochází v prvních třech letech. V roce 2009 dochází k většímu 

výkyvu – sníţení na 307,69 %. Je dobré pokračovat stále ve sniţování hodnoty finanční páky 

a zabezpečit malou volatilitu. 
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Graf 4.8 – Vývoj ukazatele finanční páky v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu 

O poměru mezi vlastním a cizím kapitálem vypovídá právě tento ukazatel. Nemá samostatnou 

vypovídací hodnotu – kombinuje ukazatel věřitelského rizika a koeficient samofinancování. 

Ideální hodnota je v intervalu od 80 – 120 %, coţ podnik nesplňuje a daleko přesahuje vrchní 

hranici, coţ znamená ţe k financování mnohem více pouţívá cizí zdroje neţ vlastní. Tento 

problém způsobují zejména krátkodobé závazky a obrovské úvěrové zatíţení. Naměřené 

hodnoty činí: r. 2006 – 457,77 %, r. 2007 – 446,50 %, r. 2008 – 432,93 %, r. 2009 – 204,73 

%). Je vhodné ještě více sníţit tento ukazatel. 

Graf 4.9 – Vývoj ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Míra finanční samostatnosti 

Míra finanční samostatnosti je převráceným ukazatelem zadluţenosti. Vypočtené údaje 

znázorňuje graf 4.10; r. 2006 – 21,85 %, r. 2007 – 22,40 %, r. 2008 – 23,10 %, r. 48,84 %.  

Graf 4.10 – Vývoj míry finanční samostatnosti v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnoty vypovídají o velice malé části vlastního kapitálu. Je ţádoucí, aby mnoţství vlastního 

kapitálu byl co největší. 

 

 Úrokové krytí 

Úrokové krytí ukazuje kolikrát je zajištěno placení úroku. Mezi ziskem a finanční situací 

podniku platí přímá úměra – čím vyšší zisk, tím lepší finanční situace. Úrokové krytí ve všech 

sledovaných letech překračuje 100 %, coţ znamená, ţe podnik vydělá pouze na úrok a není 

vytvořen ţádný zisk. Z grafu 4.11 vyplývá, ţe vývoj ukazatele je nejdřív rostoucí a následně 

klesající. V prvním roce je hodnota ukazatele na 370,92 procentech, coţ znamená, ţe zisk 

pokrývá úroky přibliţně 371krát, r. 2007 – sníţení o 57,65 %, r. 2008 – nárůst na 586,17 % 

(zisk převyšuje úroky cca 587krát) a poslední rok pokles na 220,13 %. Pokles byl zapříčiněn 

velkým sníţením EBITu o 197 846 tis. Kč. a nepatrným sníţením nákladových úroků o 7 773 

tis. Kč. 
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Graf 4.11 – Vývoj úrokového krytí v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Úrokové zatíţení 

Velikost části celkového vytvořeného efektu, kterou odčerpávají úroky sleduje ukazatel 

úrokového zatíţení. Ukazatel by měl mít klesající tendenci, v podniku jsou tyto hodnoty 

nevyrovnané a stále kolísají nahoru a dolů. V r. 2007 byl nárůst z 26,96 % na 31,92 %. Další 

rok znamenal pokles tohoto ukazatele na 17,06 % a poslední rok větší nárůst o 28,37 %. 

Zejména poslední údaj ukazuje na téměř 50 % úrokovou zatíţenost, coţ znamená, ţe firma si 

nemůţe dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. 

Graf 4.12 – Vývoj úrokového zatížení v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Krytí dlouhodobého majetku 

Z grafu 4.13 lze jasně vidět, ţe vývoj ve všech čtyřech letech je vyrovnaný. Dlouhodobý 

majetek je v r. 2006 krytý vlastním kapitálem ze 115,74 %, v r. 2007 to bylo ze 104,21 %, v r. 

2008 nastal mírný pokles na 100,98 %, v roce 2009 klesla hodnota pod 100 % na 83,76 %. 

Graf 4.13 – Vývoj krytí dlouhodobého majetku v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Stupeň krytí stálých aktiv 

V podniku vycházejí vypočtené hodnoty ukazatele stupně krytí stálých aktiv takto: r. 2006 – 

481,91 %, r. 2007 – 524,42 %, r. 2008 – 527,78 % a r. 2009 – 363,81 %. Hodnota ukazatele 

by měla dosahovat alespoň 100 % a protoţe to podnik splňuje, znamená to, ţe všechna stálá 

aktiva jsou kryta dlouhodobým kapitálem. Pokles v r. 2009 byl zapříčiněn sníţením stálých 

aktiv o 85 460 tis. Kč (odprodej zejména některých pozemků a staveb) a zároveň poklesu 

dlouhodobého kapitálu. 

Graf 4.14 – Vývoj stupně krytí stálých aktiv v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Překapitalizování 

Pojem překapitalizovaný podnik lze pouţít v případě, kdyţ hodnota tohoto ukazatele je vyšší 

neţ 100 %.  V prvních třech letech byl podnik pod touto hranicí, nad se dostal aţ v posledním 

roce 2009, kdy výpočet činní 119,87 %. V tomto případě funguje rizikově z důvodu vysokého 

zadluţení. 

Graf 4.15 – Vývoj překapitalizování v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.3 Ukazatele LIKVIDITY 

V souvislosti s likviditou podniku se hovoří o platební schopnosti podniku, tedy jak je 

společnost schopna splácet své závazky. Hodnoty zvolených ukazatelů jsou zachyceny 

v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3 – Ukazatele likvidity 

Ukazatele LIKVIDITY Vzorec rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Celková likvidita (2.20) 1,86 2,65 2,61 3,33 

Pohotová likvidita (2.21) 1,18 1,65 1,65 2,52 

Okamžitá likvidita (2.22) 0,05 0,06 0,14 0,10 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) (2.23) 512 394 879 133 1 223 319 699 825 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Celková likvidita 

Pouţitím tohoto ukazatele zjistíme, kolikrát pokrývají aktiva krátkodobé závazky. Ideální 

interval, kde by se měla nacházet celková likvidita podniku je mezi 1,8 – 2,5. V r. 2006 byla 

zjištěna hodnota 1,86, druhý rok to bylo o trochu více 2,65, v r. 2008 to bylo 2,61 a v r. 2009 

to bylo 3,33. Tyto hodnoty ukazují, ţe oběţná aktiva rostou rychleji neţ krátkodobé závazky, 
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ukazatel roste a lze konstatovat, ţe podnik nemá problémy s likviditou. Celou situaci ilustruje 

graf 4.16. 

Graf 4.16 – Vývoj celkové likvidity v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita se liší od ukazatele celkové likvidity pouze tím, ţe se od oběţných aktiv 

odečtou zásoby. Výpočtem tohoto ukazatele zjistíme, zda je podnik schopen dostát svým 

závazkům ve velmi krátké době. Ukazatel má ve sledovaném období celkem vyrovnaný 

průběh. Díky zvyšování zásob do r. 2008 je ukazatel pohotové likvidity ve srovnání 

s ukazatelem celkové likvidity. Hodnota by se ideálně měla pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5, 

coţ vypočtené hodnoty (1,18; 1,65; 1,65 a 2,52) splňují tzn. podnik se schopen dostát svým 

závazkům ve velmi krátké době. 

Graf 4.17 – Vývoj pohotové likvidity v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Okamţitá likvidita 

Zda je podnik schopen hradit své krátkodobé závazky lze zjistit pouţitím výpočtu okamţité 

likvidity. Hodnota by měla být rostoucí a nejlépe by se měla pohybovat v intervalu od 0,9 – 

1,1. K těmto hodnotám se podnik nejvíce přiblíţil v roce 2008 výsledkem 0,14. Dva 

předchozí roky vykazují hodnoty přibliţující se nule. Graf 4.18 ilustruje nejdříve rostoucí 

charakter hodnot, pak zaznamenává mírný pokles. 

Graf 4.18 – Vývoj okamžité likvidity v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál ukazuje, jak je podnik financován – zda se jedná o překapitalizování 

nebo podkapitalizování. Křivka grafu 3.19 ukazuje, ţe ČPK dosahuje pouze kladných hodnot 

ve všech sledovaných letech. V podniku nedochází ke vzniku nekrytého dluhu, firma je 

překapitalizovaná, není vyuţit agresivní způsob financování, coţ není nebezpečné pro 

ohroţení likvidity podniku.  
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Graf 4.19 – Vývoj ČPK v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

4.1.4 Ukazatele AKTIVITY 

Pomocí ukazatelů aktivity lze získat data týkající se efektivnosti hospodaření s podnikovými 

aktivy. Všechny vyuţité ukazatele jsou zobrazeny v následující tabulce 4.4. 

Tabulka 4.4 – Ukazatele aktivity 

Ukazatele AKTIVITY Vzorec rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Obrat aktiv (1.24) 2,01 1,85 1,55 2,75 

Obrat zásob (OZ) (1.25) 6,94 6,06 5,24 15,76 

Doba obratu zásob (1.26) 52,61 60,20 69,62 23,17 

Obrat pohledávek (OP) (1.27) 4,19 3,84 3,32 5,27 

Doba inkasa pohledávek (1.28) 87,16 95,13 109,79 69,26 

Obrat závazků (Ozáv.) (1.29) 4,72 6,07 5,03 12,76 

Doba splanosti krátkodob. závazků (1.30) 77,39 60,11 72,62 28,60 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Obrat aktiv 

Obrat aktiv měří intenzitu vyuţití celkového majetku a udává kolikrát za rok se aktiva obrátí 

v trţbách, tedy kolik korun jsme schopni vyprodukovat z jedné koruny aktiv. Je ţádoucí, aby 

vypovídací hodnota byla co nejvyšší, protoţe pak je majetek vyuţíván efektivně. V grafu je 

názorné, ţe od r. 2008 obrat aktiv vzrůstá. Nejniţší hodnota byla zaznamenána v roce 2008 – 

1,55 – kdy došlo k nárůstu celkových aktiv, na co by si měl podnik dát do budoucna pozor. 
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Graf 4.20 – Vývoj obratu aktiv v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Obrat zásob 

Výpočtem tohoto ukazatele získáme přehled o tom, kolikrát se zásoby transformují v ostatní 

formy oběţného majetku aţ po jejich prodej a opětovný nákup. Z grafu 4.21 ilustrující tento 

ukazatel vyplývá, ţe první tři roky byly hodnoty nízké – r. 2006 – 6,94; r. 2007 – 6,06 a r. 

2008 dokonce 5,24 – coţ můţe vyvolat hrozbu platební neschopnosti. Od r. 2008 nastává 

zlepšení a křivka ukazuje růstovou tendenci ukazatele aţ na 15,76. Tento příznivý vývoj 

představuje efektivní vyuţívání zásob.  

Graf 4.21 – Vývoj obratu zásob v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob značí, kolik dnů jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob. Trend vývoje 

ukazatele by měl být klesající. V podniku došlo v r. 2007 k nárůstu přibliţně o 8 dnů oproti r. 
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2006. V roce 2008 doba obratu zásob dosáhla téměř 70 dnů, coţ není dobré. Poslední rok byl 

zaznamenán výrazný pokles o 46 dnů z důvodu sníţení podnikových zásob a vzrůstu trţeb. 

Redukcí zásob podnik dosáhl úspory nákladů spojených se skladováním a došlo tak k 

zefektivnění chodu podniku.   

Graf 4.22 – Vývoj doby obratu zásob v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Obrat pohledávek 

Podnik by se měl snaţit zvyšovat tento ukazatel, protoţe čím je vyšší, tím dříve můţe 

obdrţené pohledávky investovat do dalšího rozvoje aktivit a činností. V prvních třech letech 

podnik obrátil pohledávky na hotovost 4krát za účetní období. V roce 2009 se dosáhl nejvyšší 

úrovně – 5,27 obrátky za rok. Důvodem se stalo větší sníţení pohledávek o 421 144 tis. Kč. 

Zvýšení trţeb bylo pouze nepatrné o 14 264 tis. Kč.  

Graf 4.23 – Vývoj obratu pohledávek v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

0
20
40
60
80

100

rok 2006
rok 2007

rok 2008
rok 2009

P
o

če
t 

d
n

ů

Doba obratu zásob
(ve dnech)

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

rok 2006
rok 2007

rok 2008
rok 2009

Obrat pohledávek



 
 

 Doba inkasa pohledávek 

Doba inkasa pohledávek znamená dobu, za kterou jsou v průměru splaceny pohledávky. 

V podniku tato doba narůstala do roku 2008, kdy dosáhla 110 dnů. Tímto poskytovala  

dluţníkům velmi dlouhou dobu na úhradu jejich pohledávek. Na jednu stranu je tento trend 

výhodný jak pro jméno společnosti na trhu, tak pro odběratele, se kterými podnik jedná 

ohledně uzavírání kontraktů, avšak na druhou stranu špatná pro jeho finanční zdraví. V roce 

2009 došlo ke zkrácení doby na necelých 70 dnů, coţ je lepší, ale v porovnání s dobou 

splatnosti krátkodobých závazků to pořád nestačí. Ta je ve všech letech kratší neţ doba inkasa 

pohledávek, tudíţ by se firma měla zaměřit na zkrácení doby obratu pohledávek. Tyto kroky 

mohou být velice problematické z důvodu nalezení vhodné cesty mezi aktuálními finančními 

moţnostmi firmy a konkurenceschopností. 

Graf 4.24 – Vývoj doby inkasa pohledávek v letech 2006 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Obrat závazků 

Křivka v grafu 4.25 vykazuje rostoucí trend, coţ lze povaţovat za zlepšení platební morálky 

firmy. Důvodem rostoucí hodnoty tohoto ukazatele jsou rostoucí trţby a klesající krátkodobé 

závazky. 
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Graf 4.25 – Vývoj obratu závazků v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Tento ukazatel je směrodatný pro budoucí věřitele, kteří zkoumají dodrţování obchodně 

úvěrové politiky. Doporučený je vyrovnaný stav, avšak v podniku Unex, a. s. dochází od roku 

2006 ke kolísavému stavu, kdy největší zkrácení doby bylo v posledním roce. V průběhu 

monitorovaných čtyř let se doba zkrátila o 49 dnů. Firma platí své závazky dříve, neţ inkasuje 

peněţní prostředky od dluţníků. Pravidlo solventnosti (doba splatnosti krátkodobých závazků 

je delší neţ doba inkasa pohledávek) není bohuţel dodrţena ani v jediném roce, coţ můţe 

vyvolat problémy v platební oblasti. V minulosti se tak bohuţel stalo v roce 1999, kdy bylo 

zahájeno insolvenční řízení ve věci dluţníka Unex, a. s., které bylo naštěstí usnesením 

Krajského soudu v Ostravě zamítnuto v r. 2008. Tímto si společnost získává postupně zpět 

pověst dobré solventní společnosti s přijatelnou platební morálkou. 

Graf 4.26 – Vývoj doby splatnosti krátkodobých závazků v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Analýza predikčních modelů 

V druhé podkapitole analytické části diplomové práce budou postupně aplikovány bankrotní 

modely (Altmanův model, Model IN z věřitelského a vlastnického hlediska a Tafflerův 

model) a bonitní modely (Bilanční model I dle Rudolfa Douchy a Kralickuv Quick-test). 

 

4.2.1 Bankrotní modely 

 Altmanův model 

Výsledky, získané pomocí propočtu Altmanova modelu do vzorce (2.32) určeného pro firmy 

veřejně neobchodovatelných na burze, jsou při celkovém hodnocení finanční situace 

posuzovány jen orientačně. Z grafu 4.27 vidíme, ţe všechny čtyři roky se nacházejí pouze 

v jediném pásmu, a to v pásmu prosperity, do kterého se firma dostane, pokud výsledný index 

Z je větší neţ 2,9. Dále je patrné, ţe všechny indexy analyzovaného podniku jsou vyrovnané – 

pohybují se okolo 3. V roce 2009 dochází ke zvýšení aţ na 5,01, coţ je pro firmu velice 

příznivé a vzdaluje se tak ještě více od problematické zóny bankrotu. 

Graf 4.27 – Vývoj Altmanova modelu v letech 2006 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Model IN (věřitelská verze) 

Dalším zpracovaným bankrotním modelem je Model IN. V grafu 4.28 jsou zachyceny 

hodnoty indexu z věřitelského hlediska. Veškeré výpočty jsou uvedeny v příloze č. 12 a 

pouţité váhy (příloha č. 17) jsou brány pro odvětví výroby strojů a přístrojů. I přes skutečnost, 

ţe firma eviduje závazky po lhůtě splatnosti (r. 2006 - 91 538 tis. Kč, r. 2007 – 53 314 tis. Kč, 

r. 2008 - 148 781 tis. Kč a r. 2009 – 75 019 tis. Kč), všechny indexy jsou vyšší neţ 2,0. 
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Interpretace výsledku hovoří, ţe firma se těší dobrému finančnímu zdraví a nehrozí jí ţádné 

potenciální problémy. Podnik se jeví jako důvěryhodný. 

Graf 4.28 – Vývoj modelu IN (věřitelská verze) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Model IN99 (vlastnická verze) 

Investice jsou pro podnikání velice důleţitou součástí, bez které se ţádný podnik neobejde. 

Ţádný investor ale neposkytne investice bez toho, aniţ by měl podloţenou schopnost podniku 

hospodařit se svěřenými finančními prostředky. Pro tento účel slouţí právě model IN 

z hlediska vlastnického pohledu. Graf 4.29 zobrazuje hodnoty indexu, které byly k dispozici 

po dosazení do vzorce (2.34), ve kterém se neberou v potaz váhy dle odvětví – ty jsou pro 

všechny odvětví neměnné. Hodnoty udávají, ţe podnik se nachází v prostředním pásmu. 

Všechny hodnoty jsou vyšší neţ 0,684, avšak ne vyšší jak 2,07, aby byl podnik v dobrém 

finančním zdraví. Pozice v tomto středním pásmu znamená potenciální problémy. Velký 

pozor by si firma měla dát v roce 2009, kdy hodnota 0,74 těsně sousedí s dolní hranicí 

intervalu, coţ je kritické. Společnost by měla podstoupit určité kroky vedoucí ke zlepšení. 
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Graf 4.29 – Vývoj modelu IN99 (vlastnická verze) v letech 2006 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Tafflerův model 

Po dosazení 4 poměrových ukazatelů odráţejících klíčové charakteristiky podniku do 

základní rovnice (2.35) získáváme hodnoty pro jednotlivé roky: r. 2006 – 0,19; r. 2007 – 0,28; 

r. 2008 – 0,34; r. 2009 – 0,23. Pravděpodobnost bankrotu je malá, avšak hodnoty nejsou 

vysoko nad obávanou nulou. Pokud by došlo poklesu pod nulu, nastala by velká 

pravděpodobnost bankrotu. V této situaci se však podnik zatím nenachází. Nejkritičtějším 

rokem je rok 2006. 

Graf 4.30 – Vývoj Tafflerova modelu v letech 2006 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.2 Bonitní modely 

 Bilanční analýza I dle Rudolfa Douchy 

Model skládající se z ukazatele rentability (2.36), finanční stability (2.37), likvidity (2.38), 

aktivity (2.39) a jednoho celkového ukazatele (2.40) je dobrý pro zjištění situace v podniku. 

V roce 2006 byl index roven 0,73, coţ znamená, ţe situace podniku byla vyhodnocena jako 

únosná. Výsledky následujících tří let jsou vyšší neţ 1,0, tzn. podnik se nachází v prvním 

pásmu a podniková situace je dobrá. Analyzovaná firma Unex a. s. je dle modelu Rudolfa 

Douchy stabilní. 

Graf 4.31 – Vývoj bilanční analýzy I dle Rudolfa Douchy v letech 2006 – 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 Kralickuv Quick-test 

V tabulce 4.5 bylo provedeno vyhodnocení Kralickova Quick-testu na základě přílohy č. 16 a 

tabulky 2.3. 

Tabulka 4.5 – Vyhodnocení situace firmy Unex, a. s. v letech 2006 – 2009 

Hodnocení  rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Kvóta vlastního kapitálu 3 3 3 1 

Doba splácení dluhu z CF 2 3 5 2 

Cash flow v tržbách 1 3 4 4 

Rentabilita celkového kapitálu 4 4 3 4 

Průměr 2,5 3,25 3,75 2,75 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po provedení testu lze vidět, ţe firma za celé monitorované období většinu svých kritérií plní 

středně. Bohuţel cash flow v trţbách v roce 2008 a 2009 plní špatně, taktéţ rentabilita 

celkového kapitálu byla špatná v letech 2006, 2007 a 2009. Nejvíce kritický byl rok 2008, kde 

doba splácení dluhu z CF byla naprosto nevyhovující a hrozila insolvence. V následujícím 
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roce to však firma napravila a z nevyhovující se stala dobrá. Z hlediska průměru je pohled na 

firmu středně dobrý aţ špatný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Návrhy a doporučení 
 

U společnosti Unex, a. s. zabývající se především vývojem, výrobou, montáţí a modernizací 

kolesových rýpadel pro těţbu nerostných surovin byla provedena finanční analýza za 

sledované období roku 2006 – 2009. Pro zpracování finanční analýzy, skládající se 

z horizontální a vertikální analýzy a dále z analýzy poměrových ukazatelů, pomocí nichţ byla 

analyzována oblast rentability, zadluţenosti, likvidity a aktivity, byly vyuţity účetní výkazy 

společnosti. Vycházelo se především z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a částečně z cash flow. 

Na závěr byla finanční situace zhodnocena predikčními modely. 

V této části postupně zhodnotím finanční situaci podniku a následně navrhnu přijatelná 

opatření a kroky pro reálné zlepšení kritických oblastí. 

 

Z výsledků horizontální analýzy vyplynulo, ţe vývoj aktiv má klesající tendenci, coţ 

způsobilo sníţení dlouhodobého majetku a oběţných aktiv, které tvoří většinový podíl na 

celkových aktivech. Největším přírůstkem nehmotného majetku bylo uvedení po pouţívání 

softwaru Saps pro Windows od firmy MGM Tábor, software MFG do firmy Minerva České 

Budějovice a software i2 Faktory Planner. Největším úbytkem byl vyřazený plně odepsaný 

software Core Drafting. Co se týká dlouhodobého hmotného majetku firmy, tam mezi 

nejvlivnější části patří pozemky, stavby a samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 

Všechny tyto tři poloţky rostly do roku 2008 z důvodu pořízení nové haly povrchových 

úprav, uvedení do uţívání haly povrchových ochran velkých dílů, uţívání mezioperačního 

skladu, pořízení strojů a vybavení potřebných k práci (např. stříkací kabina Jupiter, tryskací 

box, kamerový systém, ultrazvukový přístroj, svařovací soupravy, vysokozdviţný vozík, atd.), 

pořízení budov a pozemků ve Snině na Slovensku, technického zhodnocení budov a další. Od 

roku 2008 nastává zvrat a podnik vykazuje pokles těchto poloţek, kdy největší úbytek 

souvisel s prodejem budovy Modelárny a s vyřazením plně odepsaného drobného hmotného 

majetku. Stav zásob se v podniku sniţuje, coţ znamená pro podnik úsporu veškerých nákladů 

spojených se skladováním (od identifikace výrobků, manipulaci aţ po samotné skladování). 

Tyto peněţní prostředky mohou být vyuţity pro nové investice zajišťující rozvoj podniku. 

Tento trend se doporučuje zachovávat. Krátkodobé pohledávky mají také klesající charakter. 

To vykazuje zlepšení peněţní situace ostatních firem, které splácí firmě svoje dluhy, coţ 

umoţňuje alespoň částečné pokrytí firemních závazků vůči jejich věřitelům. V roce 2007 

znamenal mírný nárůst jiných pohledávek, kde firma účtuje na základě smluv o půjčkách a 

úvěrových smluv poskytnuté úvěry firmám, které pro společnost a pro další podniky ve 



 
 

skupině provádějí akviziční činnosti. Z důvodu obchodního tajemství nelze identitu těchto 

firem zveřejnit. Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení finančního 

leasingu a pojištění. Za čtyři roky bylo uzavřeno celkem 25 leasingových smluv na osobní 

automobily a 3 na pracovní zařízení. Ve stejném období byla ukončena 1 leasingová smlouva 

na svařovací zařízení KEMPPI, 12 leasingových smluv na pracovní zařízení a 11 

leasingových smluv na osobní automobily. Firma má příliš mnoho uzavřených leasingových 

smluv na osobní automobily. Tyto vloţené investice prostřednictvím finančního leasingu se 

dají vyuţít efektivnějším způsobem, a to nákupem popřípadě pronájmem potřebného 

výrobního zařízení (měřící přístroje a tryskací stroje), které by pomohly uspokojit poptávku 

po výrobcích v oblasti slévárenství převyšující výrobní kapacity podniku. Neschopnost 

podniku brát další zakázky spolu s efektem zvyšováním cen vstupních surovin a energií 

způsobil pokles trţeb od r. 2008 - 2009 o téměř 42 %. Bylo by dobré rozšířit sortiment např. 

pro ţelezniční průmysl a těţkou automobilovou dopravu. Dále doporučuji připravit projekt 

přechodu technologie výroby z odlévání do pískových forem na odlévání do forem 

z furanových směsí. Tato změna umoţní zvýšit produktivitu výroby a zlepší dopad na ţivotní 

prostředí. Firma by také měla uvaţovat pro převedení části výroby z Uničova do Sniny. Tím 

by se docílilo zajištění plnění poţadavků zákazníků a nově uvolněná kapacita by byla vyuţita 

pro nové zákazníky. Společnost by měla i nadále pokračovat ve vyuţívání zajištění proti 

kurzovým rizikům. Cílem by mělo být zabránit významnému propadu trţeb v případě 

výrazného posilování české koruny oproti euru a dolaru, v nichţ je determinována většina 

trţeb, nad úroveň směnného kurzu předpokládanou při sestavování plánu. Unex, a. s. má 

proto sjednány opce na prodej eura za cenu odpovídající plánovanému směnnému kurzu 

v objemu odpovídajícímu běţné výrobě. Z těchto obchodů nevyplývají ţádná úvěrová ani 

likvidní rizika a cenová rizika jsou zanedbatelná. Dalším problémem je dodrţování časových 

termínů, které občas firma překročí a tím naskakují penále za zdrţení dodávky, coţ celou 

výrobu prodraţí.  

 

S poklesem aktiv klesají i pasiva. Z rozvahy je vidět, ţe ke krytí majetku se více vyuţívají cizí 

zdroje. V souhrnu rezerv vidíme kaţdoroční nárůst. Poloţka ostatních rezerv je tvořena 

rezervou vytvořenou na garanční opravy, na penále Okresní správy sociálního zabezpečení, na 

soudní spory, na ztráty z budoucích obchodních případů a rezerva na dovolenou, ze které 

hradí firma příspěvky svým zaměstnancům na dovolenou v termálních lázních ve Velkém 

Meděru na Slovensku, o kterou je velký zájem. Výše dlouhodobých a krátkodobých závazků 

kolísá kolem 1 005 tis. Kč a 548 108 tis. Kč., kdy nejvyšší navýšení dlouhodobých závazků 



 
 

proběhlo v roce 2008. Sníţení obou poloţek v roce 2009 je dobrou vizitkou pro společnost - 

jak pro nové potenciální investory a obchodní partnery, tak pro prohloubení úvěru v případě 

potřeby. Bankovní úvěry a výpomoci tvoří největší podíl na cizích zdrojích podniku. Do roku 

2008 docházelo k neustálému navyšování dluhu vůči bankovním institucím. Společnost 

splatila o více jak 50 % svůj dluh včetně příslušenství a tento fakt dokládá výrazné zlepšení 

ekonomické situace společnosti oproti minulosti. Podnik však neustále jedná o velkých 

investicích, které by měly zajistit bezproblémový chod společnosti při plánovaných nárůstech 

výroby. K tomu je nutné zajistit dostatečné bankovní úvěrové krytí, takţe se předpokládá 

opětovné prohloubení úvěru. Souběţně s nárůstem výroby je nutné navyšovat stavy 

pracovníků. Firma by měla jevit zájem o špičkové profesní zaměstnance a měla by opouštět 

od pracovníků najímaných personálními agenturami z důvodu jejich dostatečné 

nekvalifikovanosti. S těmito pracovníky rostou náklady firmy, kdy např. z důvodu 

nedodrţování pracovní doby a nepřímé úměry mezi počtem hodin na pracovišti a vykonané 

práce (více hodin jak odvedené práce), byla nutnost nainstalovat v některých úsecích 

kamerový systém. Tímto obrovským tempem rostly závazky vůči zaměstnancům. Firma by 

měla minimalizovat prostoje a výrazně sníţit nejakost výroby. Členové vedení společnosti 

mají k dispozici osobní vozy s moţností vyuţití pro soukromé účely, coţ je zdaňováno podle 

platných daňových předpisů. Vedení společnosti nebyla poskytnuta jiná plnění. Společnost 

neposkytuje ručení za závazky 3. osobám v ţádné formě. Do konce roku 2006 neexistoval 

ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemohlo odhadnout moţné budoucí 

závazky související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související 

s prevencí moţných škod budoucích mimo těch, které byly známy a o kterých společnost 

účtovala. Riziko spočívající ve znečištění podzemních vod v okolí areálu bylo jiţ v podstatě 

eliminováno v důsledku dlouhodobého sanačního čerpání hrazeného společností, které 

vzhledem k dosaţeným hodnotám znečištění bylo ukončeno na konci roku 2009. Dalším 

projektem podniku je monitorování vybraných vrtů a likvidace nepotřebných vrtů. Výdaje a 

výnosy příštích období a dohadné účty pasivní zahrnují nevyfakturované práce a sluţby, které 

jsou účtovány do nákladů a výnosů období, do kterého věcně a časově příslušejí. 

 

Horizontální analýza VZZ vykazuje klesající trend trţeb za prodané zboţí, coţ není dobré. Pro 

podnik je naopak dobré trţby zvyšovat. Podnik by měl zachovávat strategické produkty se 

současným rozvojem spolupráce s klíčovými zákazníky včetně nových trhů a produktů. 

Podnik by měl vyuţívat poznatky z výzkumů a určitě by měl obměňovat technologie a „jít 

s dobou“. Není dobré ustrnout na jednom místě, protoţe konkurence číhá ze všech stran. 



 
 

Kaţdé malé pochybení můţe znamenat ztrátu pozice na trhu, která se lehce ztrácí, ale uţ těţko 

získává zpět. Dalším doporučením jak eliminovat náklady firmy je úspora energie. Spotřeba 

energie kolísá ve sledovaném období, je zde však snaha o její sniţování. Podnik by měl zváţit 

investice do vytápění z obnovitelných zdrojů energie a instalovat tento způsob vytápění do 

výrobních areálů. Jak jsem zmínila výše, osobní náklady mají rostoucí tendenci z důvodu 

účtování mezd a sociálního pojištění zaměstnanců pracovních agentur. Unex, a. s. se také 

kaţdoročně prezentuje široké veřejnosti prostřednictvím Dne otevřených dveří vţdy 1. května. 

Akce láká svým bohatým programem (vystoupení středověkých šermířů, hanáckého 

folklorního souboru, ukázky sokolnictví, lidových řemesel, skákací hrad, miničtyřkolky, 

soutěţe, jízda na ponících atd.). Součástí Dne otevřených dveří je také volná prohlídka 

výrobních prostor a celého areálu firmy. Nechybí ani občerstvení a pozornost u brány pro 

všechny návštěvníky. Podnik by neměl také zanedbávat vzdělání svých zaměstnanců. Pro 

příštích 23 měsíců schválil management firmy 2 projekty v hodnotě 10 mil. Kč. Společnost si 

slibuje především schopnost lépe vyhovět poţadavkům náročných zákazníků a zároveň 

získání nových dovedností, které zvýší konkurenceschopnost skupiny na domácím i 

mezinárodním poli. Bude průběţně realizováno 12 samostatných kurzů, jimiţ projde celkem 

167 zaměstnanců (dělnické i manaţerské profese). Výsledek hospodaření před zdaněním roste 

aţ do roku 2008, sníţení v posledním roce bylo o 229 895 tis. Kč., tj. o 78 %.  

 

Vertikální analýza aktiv ukazuje, ţe největší podíl na celkových aktivech má oběţný majetek, 

na který mají největší vliv změny zásob a krátkodobých pohledávek. Jeho výše se pohybuje 

okolo 80 %. Vertikální analýza pasiv zobrazuje procentuální podíl jednotlivých poloţek na 

celkových pasivech. Vlastní kapitál se podílí na krytí majetku pouze kolem 20 %. Z toho 

logicky vyplývá, ţe zbytek 80 % patří cizím zdrojům. To není pro podnik výhodné, protoţe 

financování např. pomocí bankovních úvěrů je drahé. Podnik by měl uvaţovat nad zvýšením 

vlastního kapitálu. Na nákladech se největší měrou podílí spotřeba materiálu a energie, 

náklady vynaloţené na prodané zboţí, sluţby, mzdové náklady, náklady na sociální 

zabezpečení a ostatní finanční náklady. Výnosy potom nejvíce ovlivňují trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb (cca 73 %), trţby za prodej zboţí (cca 14 %), ostatní finanční 

výnosy, ostatní provozní výnosy a trţby z prodeje materiálu. Pro dosahování zisku je nutné 

udrţovat výnosy větší neţ náklady. 

 



 
 

Vyhotovením analýzy poměrových ukazatelů se projevily problémy, se kterými se společnost 

potýká. V následujícím textu jsou hodnoceny ukazatele rentability, zadluţenosti, likvidity a 

aktivity. 

 

Všechny ukazatele rentability vykazují růst pouze do roku 2008. Od toho roku nastává pokles. 

Klesající tendence ukazatele rentability celkových aktiv je způsobena postupným vzrůstem a 

následným propadem provozního výsledku hospodaření. Hodnoty ROA jsou ve srovnání 

s rentabilitou vlastního kapitálu menší. To znamená, ţe podnik dobře vyuţívá vlastní kapitál, 

který je bohuţel menší neţ cizí zdroje. Doporučuje se zvýšit tuto poloţku v rozvaze. Pohyb 

provozního výsledku hospodaření ovlivňuje také rentabilitu investovaného kapitálu. Od roku 

2008 klesá a pro podnik to znamená sníţení komplexní efektivnosti hospodaření. Pro změnu 

tohoto stavu je zapotřebí zvýšit buď provozní výnosy, nebo sníţit provozní náklady. Sníţením 

trţeb došlo logicky ke sníţení zisku. Tohle hovoří o špatné práci vedení firmy. Můţe tím být 

ohroţeno dobré jméno firmy na trhu. Management by měl tedy urychleně udělat potřebná 

rozhodnutí a začít co nejrychleji s nápravnými opatřeními. U rentability nákladů obecně platí, 

ţe čím vyšší – tím lepší. V podniku Unex, a. s. dochází od r. 2008 k poklesu hodnoty tohoto 

ukazatele, coţ znamená ne moc dobré zhodnocení nákladů. Podnik by se měl tedy postarat o 

jeho zvýšení prostřednictvím regulací všech nákladů a většímu prodeji výrobků. 

 

Co se týče celkové zadluţenosti – to je velký problém. Podnik je silně zadluţen do r. 2008 

(cca 80 %). V r. 2009 se podařilo zadluţenost zregulovat na 67 %, coţ ale pořád nestačí a 

podnik je i nadále pro věřitele rizikový. Podnik by se měl snaţit tlačit dolů cizí zdroje 

zejména splatit co nejdříve úvěry a hradit závazky. V podniku nedochází k poklesu 

výnosnosti vloţených prostředků. Podnik by měl zvyšovat co nejvíce vlastní kapitál, protoţe 

k financování mnohem více pouţívá cizí zdroje (zejména krátkodobé závazky a úvěry). Zisk 

podniku dokáţe pokrýt úroky za celé období, coţ je pro podnik dobré. Nárůst úrokového 

zatíţení na 45,43 % nevypadá dobře. Pokud se dostane přes hranici 50 %, firma si uţ nebude 

moci dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Sníţení ukazatele podnik docílí buď sníţením 

nákladových úroků nebo zvýšením EBITu. Přes velice mírný pokles v r. 2008 je podnik 

schopen krýt dlouhodobý majetek vlastním kapitálem. Všechna firemní aktiva jsou kryta 

dlouhodobým kapitálem. 

 

Hodnoty celkové likvidity jsou v podniku dobré a podnik nemá problémy s likviditou. 

Vyjadřují, ţe oběţná aktiva rostou rychleji neţ krátkodobé závazky. Dále je podnik schopen 



 
 

dostát svým závazkům ve velmi krátké době. Výsledky výpočtu čistého pracovního kapitálu 

vyjadřují, ţe nevzniká nekrytý dluh a firma nevyuţívá agresivní způsob financování. Na 

likviditu podniku působí změny oběţných aktiv, krátkodobých závazků, krátkodobého 

finančního majetku a zásob.  

 

U ukazatelů aktivity by si podnik měl dát největší pozor na hrozbu platební neschopnosti. 

Proto je důleţité neustálé zvyšování trţeb nebo sniţování zásob. Vývoj doby obratu zásob je 

také dobrý, zaznamenává výrazný pokles. Podstatné je také dodrţování pravidla solventnosti 

– doba splatnosti krátkodobých závazků by měla být delší neţ doba inkasa pohledávek. Toto 

pravidlo bohuţel pro podnik neplatí, tudíţ by měl podnik podstoupit kroky k úpravě těchto 

dob, zejména zkrátit dobu inkasa pohledávek. 

 

Rozbor Altmanova a Tafflerova modelu říká, ţe podnik nebyl v ohroţení bankrotem za celé 

čtyři roky a je stabilní z hlediska dosaţených výsledků bilanční analýzy I Rudolfa Douchy. 

Z věřitelského hlediska se těší podnik dobrému finančnímu zdraví a nehrozí mu potenciální 

problémy, i kdyţ podnik eviduje závazky po lhůtě splatnosti. Z vlastnického hlediska se 

podnik nachází ve středním pásmu, které znamená potenciální problémy, které by měla 

společnost řešit, protoţe v posledním sledovaném roce se hodnota ukazatele přiblíţila hranici 

intervalu znamenající existenční problémy. Pohled na firmu se od r. 2006 – 2008 zhoršoval. 

Poslední rok se ale její situace zlepšila a její hodnocení je dobré aţ středně dobré. 

 

Ukončení hlavní fáze restrukturalizace dořešil podnik většinu problémů z minulosti - zvýšil 

efektivnost, získal důvěru bank jako perspektivní strojírenská firma, zlepšením peněţních 

toků a získáním bankovních úvěrů plně stabilizoval svou finanční situaci. Jediný problém je 

zadluţenost, kterou je zapotřebí neustále monitorovat a v ţádném případě nenavyšovat. Dále 

by měl zabránit sniţování obratu, coţ nevyvolá sníţení angaţovanosti bankovních partnerů. 

Management hodlá v budoucnu podnik rozvíjet, zvyšovat trţby i zisk. Firma Unex, a. s s 

dlouholetou tradicí zůstává stálicí na tuzemském i zahraničním trhu přes veškeré problémy, 

které měla, má a bude mít. 

 

     

  

 

 



 
 

6. Závěr 
 

Východiskem finanční analýzy podniku jsou vţdy účetní data, která jsou dále zpracovávána a 

doplňována finančními i nefinančními indikátory aţ ke konečnému hodnocení finanční 

situace podniku, coţ bylo cílem diplomové práce. Jako zdroj dat pro zpracování byly pouţity 

účetní výkazy rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow za v období 2006 – 2009.  

 

První kapitola byla teoreticky zaměřena na danou problematiku. V další kapitole byly podány 

základní informace o společnosti a její činnosti. Dalším krokem byl rozbor majetkové a 

kapitálové struktury uskutečněný pomocí metody analýzy absolutních ukazatelů. 

V předposlední kapitole byla společnost Unex, a. s. analyzována pomocí poměrových 

ukazatelů a její finanční situace interpretována pomocí bankrotních a bonitních modelů. 

V poslední kapitole byly shrnuty a vyhodnoceny dosaţené výsledky a byla navrţena 

doporučení, které by mohly vést k větší efektivnosti hospodaření společnosti.  

 

Po vyhodnocení výsledků poměrových ukazatelů lze konstatovat, ţe podnik nemá ţádné 

problémy s rentabilitou a likviditou. Mezi největší problémy, které byly zjištěny 

prostřednictvím ukazatelů zadluţenosti a aktivity, patří vysoká zadluţenost podniku, větší 

podíl cizích zdrojů neţ vlastních, obrat závazků a doba inkasa pohledávek (pravidlo 

solventnosti). Společnost by měla mít zájem na zvyšování trţeb pomocí nových investic, 

sniţování nákladů a úvěrového zatíţení. Jejich další růst by mohl mít neblahý vliv na jméno 

společnosti a tím i za získání nových potenciálních zákazníků.  

 

Zhodnocení bankrotních a bonitních modelů vypovídá o malé pravděpodobnosti rizika 

bankrotu, firma je vcelku stabilní a celkový pohled na firmu je dobrý. Je třeba ještě 

podotknout, ţe se společnost i přes veškeré problémy v minulosti snaţí svoji situaci neustále 

vylepšovat a drţí si svoji pozici mezi strojírensko-metalurgickými firmami na trhu.  

 

Na závěr bych chtěla říci, ţe stanovený cíl této práce byl splněn a věřím, ţe bude pro firmu 

přínosem - ţe jí poskytne nové nápady, jak zlepšit finanční situaci do budoucna. 
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RESUMÉ 

 

Východiskem finanční analýzy podniku jsou vţdy účetní data, která jsou dále zpracovávána a 

doplňována finančními i nefinančními indikátory aţ ke konečnému hodnocení finanční 

situace podniku, coţ bylo cílem diplomové práce. Jako zdroj dat pro zpracování byly pouţity 

účetní výkazy rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow za v období 2006 – 2009.  

První kapitola byla teoreticky zaměřena na danou problematiku. V další kapitole byly podány 

základní informace o společnosti a její činnosti. Dalším krokem byl rozbor majetkové a 

kapitálové struktury uskutečněný pomocí metody analýzy absolutních ukazatelů. 

V předposlední kapitole byla společnost Unex, a. s. analyzována pomocí poměrových 

ukazatelů a její finanční situace interpretována pomocí bankrotních a bonitních modelů. 

V poslední kapitole byly shrnuty a vyhodnoceny dosaţené výsledky a byla navrţena 

doporučení, které by mohly vést k větší efektivnosti hospodaření společnosti.  

 

 

RESUME 

 

The starting point for financial analysis are always financial data, which are further processed 

and supplemented by financial and non-financial indicators to the final assessment of their 

financial situation, which was the objective of the thesis. The sources of information were 

used for processing financial statements, balance sheet, profit and loss and cash flows for the 

period 2006 - 2009.  

The first chapter was theoretically focused on the issue. In the next chapter, basic information 

about the company and its activities. The next step was an analysis of assets and capital 

structure analysis carried out by the method of absolute indicators. In the penultimate chapter 

of UNEX, and analyzed using financial ratios and financial position is interpreted by the 

bankruptcy and credible models. In the last chapter are summarized and evaluated the results 

and recommendations have been proposed, which could lead to greater efficiency of the 

company. 

 

 


