
Úvod 

Každá společnost, jež je součástí dnešního podnikatelského prostředí, se v tomto 

prostředí musí velice dobře orientovat, aby byla schopná konkurovat ostatním podnikům a 

udržet se na trhu. Jedním z hlavních faktorů, které podmiňují tuto schopnost se na trhu udržet, 

je rychlost, se kterou je firma schopna vnímat změny okolního prostředí a následně také 

schopnost na ně reagovat. Každým dalším rokem jsou totiž změny rychlejší, a to je jedním 

z důvodů, proč nabývá na významu potřeba získávání informací.  

Podniky musejí umět získávat, co již bylo zmiňováno výše, a to informace. Nejde však 

jen o to, že jsou získávány, ale především o to, jak s těmito cennými materiály umějí 

společnosti naložit, a jakým způsobem je dokážou využít ve svůj prospěch. Podniky si však 

musejí umět vybírat kvalitní informace, tedy takové, jež jsou pro ně relevantní, a které nejsou 

zkreslené. Podávají pak tudíž věrný obraz skutečností, ať už se týkají okolí společnosti, nebo 

společnosti samotné. 

Jedním ze způsobů, jak získávat tyto důležité informace, je finanční analýza, která 

hraje ve zjišťování výkonnosti podniků velmi podstatnou roli. Výsledky, které je schopna 

vyjádřit pomocí předem stanovených technik výpočtů, jsou totiž schopny vystihnout slabé a 

silné stránky společností, a tudíž jim dopomoci k jejich odhalení a následném využití, či 

naopak k jejich redukci. 

Částí výše zmíněné finanční analýzy se zabývá tato diplomová práce. Na začátku 

práce je krátké seznámení s analyzovanou společností. V následující kapitole jsou nastíněna 

teoreticko-metodologická východiska, ze kterých se dále vychází v praktické části, jíž je 

věnovaná třetí kapitola. Ta je pak podnětem pro čtvrtou kapitolu, kde se nachází návrhy a 

doporučení vyplývající z výsledků praktické části. 

Hlavním cílem této diplomové práce je tedy poskytnout informace vyplývající z 

šetření a následné zhodnocení dané společnosti, neboť výsledky jakékoliv analýzy by neměly 

být brány pouze jako informace o současném stavu zkoumané společnosti, ale měly by být 

považovány prvotně jako podnět pro změny, kterých by mělo být do budoucna dosaženo 

v rámci zvýšení konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu.  

  



1 Charakteristika společnosti 

Společnost ALFA zatím nemá na našem trhu moc dlouhou tradici. V obchodním 

rejstříku je zapsána ke dni 7. 3. 2003 a byla založena dvěma společníky, kteří oba zároveň 

fungují jako jednatelé společnosti a jsou tedy oba členy statutárního orgánu. Jménem 

společnosti může zároveň jednat každý z jednatelů samostatně. 

Právní formou tohoto podniku je společnost s ručením omezeným, jejíž povinný 

základní kapitál 200 000 korun byl již v plné výši splacen, a to finančním vkladem obou 

jednatelů ve výši 100 000 Kč.  

Předmětem podnikání společnosti ALFA, s. r. o. je specializovaný maloobchod 

s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem ve specializovaných prodejnách, 

který je uveden jako hlavní činnost podniku. Dalším předmětem podnikání je oblast správy a 

údržby nemovitostí, ve které společnost funguje rovněž od března roku 2003. Sídlo firmy se 

nachází v Ostravě – Vítkovicích. 

 V Ostravě – Vítkovicích se stejně tak nachází i prodejna se zmíněným počítačovým 

zařízením, a jednatelé společnosti nyní uvažují o otevření nové pobočky v Havířově, kde má 

také jeden z jednatelů trvalé bydliště. V tomto případě tedy bude poměrně snadné před 

otevřením nové prodejny analyzovat podnikatelské prostředí ze všech potřebných úhlů 

pohledu, kterými mohou být například rozvinutost dopravní infrastruktury, hodnocení 

konkurence a podobně. 

 Společnosti Alfa je od počátku svého podnikání přihlášena jako plátce daně z přidané 

hodnoty. I kdyby se k začátku podnikání jako plátce DPH nezapsala, byla by k tomuto kroku 

donucena právními předpisy ihned po ukončení prvních 12 měsíců kalendářního roku, neboť 

již v tomto období překročila minimální obrat stanovený pro povinnou registraci ve výši 

1 milion Kč. 

 Firma zaměstnává ve své prodejně 2 zaměstnance na jednosměnný provoz, s otevírací 

dobou od 9:00 do 17:00. Těmto zaměstnancům poskytuje nad rámec zákona 5 týdnů 

dovolené, během kterých zajišťuje provoz prodejny příležitostná brigádní výpomoc na 

základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Brigádníci jsou povětšinou 

z řad studentů technických oborů. 

  



2 Teoreticko-medotologická východiska 

Analýza by měla být prvním krokem k moudrému rozhodování. Finanční analýza, či 

obecně kterákoliv analytická metoda, má smysl hlavně jako logický prostředek hodnocení 

údajů, jejich porovnávání a vytváření nových informací, které by měly být hodnotnější, než 

primárně zjišťované údaje. 

Následně vybraný analytický nástroj by měl být v souladu s úlohou, kterou má řešit, 

neboť pro řešení různých problémů také existují různé nástroje. 

Aby člověk porozuměl finančnímu řízení společnosti, musí znát nejen analytické 

metody, ale také vědět, jak, kdy a na co je může použít a z jakých údajů při tom může 

vycházet. 

Než smí být provedeno jakékoliv rozhodnutí z oblasti financí, musí finanční manažer 

se svými analytiky obstarat a zhodnotit všechny relevantní skutečnosti. 

 

2.1 Finanční analýza 

 Jedním z hlavních cílů finančního řízení společnosti je poskytnout dostatečné 

množství kvalitních informací managementu podniku. Tyto informace jsou důležité nejen pro 

operativní a taktická, ale i pro strategická rozhodnutí. [19] Finanční analýza tedy pomáhá 

ohodnotit minulost, současnost a předpokládanou budoucnost hospodaření firmy. [1] 

Cílem finanční analýzy je rozpoznat finanční zdraví firmy a identifikovat možné 

slabiny, které by v budoucnu mohly vést k určitým problémům. Kromě identifikace slabých 

stránek je také důležité determinovat silné stránky, na kterých by mohla společnost stavět. 

Finanční analýza používá při zkoumání podniků již předem stanovené techniky. 

Vzorce použité pro účely této práce jsou i s jejich zdroji uvedeny v příloze č. 1. 

 

 

 

 



2.2 Uživatele finanční analýzy 

Informace vyplývající z finanční situace podniku jsou předmětem zájmu různých 

skupin subjektů, které mohou být s danou společností spojeny buďto vnějšími, nebo vnitřními 

vazbami. Mezi tyto skupiny subjektů patří: 

 investoři 

 manažeři 

 banky a jiní věřitelé 

 zaměstnanci 

 obchodní partneři 

 stát 

 konkurenti 

kdy každá z uvedených skupin má vždy své specifické důvody pro to, aby se zajímala o 

výsledky finanční analýzy dané společnosti. Mezi tyto důvody patří například potřeba 

informací pro rozhodování o řízení podniku, zjišťování výnosnosti vložených peněžních 

prostředků, či informace o bonitě společnosti a o tom, zda bude schopna dostát svým 

závazkům. [6] 

 

2.3 Zdroje finanční analýzy 

Finanční analýza čerpá potřebné informace zejména z účetních výkazů společnosti, 

které reflektují, nebo by alespoň měly reflektovat, věrný obraz skutečné situace v podniku. 

Jsou tedy důležitým výchozím zdrojem informací potřebných ke zhodnocení celkové finanční 

situace daného podniku.[1][6] 

 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvahou rozumíme celkový přehled všech položek majetku podniku a zdrojů krytí 

tohoto majetku k určitému datu, většinou však k 31. 12. daného roku. Na levé straně je 

zaznamenáván všechen majetek neboli aktiva podniku, která představují celkový přehled 

všeho, co společnost vlastní a co jí dluží ostatní ekonomické subjekty. Na pravé straně jsou 



pasiva jakožto zdroje krytí, kterými jsou aktiva financována. To znamená, že je zde zahrnut 

vlastní kapitál a takové položky, které podnik dluží ostatním ekonomickým subjektům. [6] 

Musí zde platit bilanční pravidlo, které zní: 

AKTIVA=PASIVA 

tedy součet položek na levé a na pravé straně se musí rovnat. 

Struktura tohoto účetního výkazu je uvedena v příloze č. 2. 

 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, jinak také nazývaný výsledovka, podává přehled o nákladech a 

výnosech, které se podílely na vytvoření výsledku hospodaření běžného období. Tím slouží 

k posouzení, zda je společnost schopna dostatečně zhodnotit kapitál, který do svého podnikání 

vložila. Náklady se zde podle Blahy (2006) rozumí takové množství peněz, které firma vydala 

během daného období například za platy zaměstnanců či za materiál a podobně. Výnosy jsou 

chápány jako takové množství peněz, které společnost získala v průběhu určitého období 

prodejem svých výrobků či služeb. Rozdílem mezi těmito dvěma položkami se zjistí, zda se 

podnik pohybuje v oblasti zisku nebo ztráty. 

Při sestavování výsledovky se uplatňuje takzvaný aktuální princip, což znamená, že 

transakce zachycované do výkazu zisku a ztráty jsou vykazovány v období, kterého se věcně a 

časově týkají, ne podle toho, ve kterém období byl proveden peněžní příjem či výdaj. 

Struktura tohoto výkazu je znázorněna v příloze č. 3 této práce. 

 

2.3.3 Výkaz Cash Flow 

Sledování peněžních toků je moderní metodou finanční analýzy. Tento výkaz má za 

úkol zobrazovat veškeré změny, které proběhly v peněžních prostředcích za určité období. 

Oproti výkazu zisku a ztráty se zde nesledují náklady a výnosy, ale skutečné příjmy a výdaje 

realizované prostřednictvím pohybů v pokladně nebo na běžném účtu. [8] 

 



2.4 Druhy finanční analýzy 

Důležitým bodem finanční analýzy je horizontální a vertikální rozbor účetních výkazů 

společnosti. Obě tyto techniky umožňují vidět údaje z finančních výkazů v různých relacích a 

souvislostech. Postup jejich sestavení je znázorněn v podkapitolách 2.4.1 a 2.4.2. 

 

2.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza spočívá v poměřování absolutní i relativní výše změny určité 

položky účetních výkazů. O horizontální analýzu se jedná z toho důvodu, že jsou 

porovnávány hodnoty v jednotlivých řádcích. [19] 

Položka Běžné 

období 

Minulé 

období 

Rozdíl Index Navýšení (%) 

1 X Y X –Y X / Y ((X/Y)-1)*100 

Tabulka 2. 1 – Horizontální analýza
1
 

  

2.4.2 Vertikální analýza 

Jak již rozum napovídá, pokud horizontální analýza sleduje rozdíl hodnot jednotlivých 

položek v řádcích, vertikální analýza tedy sleduje určité položky ve sloupcích. Jedná se zde 

však konkrétně o podíl jednotlivých položek rozvahy na celkové bilanční sumě. [19] 

Položka Běžné 

období 

Minulé 

období 

Podíl (%) Změna struktury 

(%) běžné období minulé období 

∑ AKTIVA X Y X/X*100 Y/Y*100 (X/X-Y/Y)*100 

Aktivum 1 X1 Y1 X1/X*100 Y1/Y*100 (X1/X-Y1/Y)*100 

… … … … … … 

Aktivum i Xi Yi Xi/X*100 Yi/Y*100 (Xi/X-Yi/Y)*100 

Tabulka 2. 2 – Vertikální analýza
2
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Strouhal, J., Finanční řízení firmy v příkladech. Str. 42 

2
 Strouhal, J., Finanční řízení firmy v příkladech. Str. 44 



2.5 Poměrové ukazatele 

Za poměrové ukazatele jsou považovány podíly hodnot, které získáme například 

z rozvahy, výsledovky, výkazu Cash flow, statistik zabývajících se počty zaměstnanců a 

podobně. Dle [12] spočívá využití poměrových ukazatelů v porovnání vypočítaného 

ukazatele: 

 se stanovenou normou, standardem 

 se stejným ukazatelem jiné firmy 

 s doporučovanou hodnotou 

 se stejným ukazatelem shodné společnosti v jiném období 

 s rozpočtem či plánem 

Rozlišujeme 5 skupin poměrových ukazatelů, a to:  

 

 

   

 

 

 

2.5.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita sleduje schopnost společnosti vytvářet nové prostředky za použití již 

vynaloženého kapitálu. [17] Ukazatele rentability poměřují vždy určitý druh zisku s celkovou 

výší zdrojů investovaných na vytvoření tohoto zisku. Při výpočtu ukazatelů se vychází 

z údajů, které jsou poskytovány pomocí rozvahy a výkazu zisku a ztráty, kdy se do čitatele 

dosazuje vždy daný druh zisku a do jmenovatele již výše zmíněné vynaložené zdroje, mezi 

které patří například celkový kapitál, vlastní kapitál či náklady. [19] 

 

 

Poměrové 
ukazatele

Ukazatele 
rentability

Ukazatele 
zadluženosti

Ukazatele 
aktivity

Ukazatele 
likvidity

Ukazatele 
kapitálového 

trhu

Obrázek 2. 1 – Typy poměrových ukazatelů, (vlastní zpracování) 



Při výpočtech ukazatelů rentability je také důležité určit, jaký druh zisku bude do čitatelů 

jednotlivých vzorců dosazen. Podle Strouhala (2006) zde patří: 

 čistý zisk 

 zisk před zdaněním 

 zisk před zdaněním a úroky 

 zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

 

Rentabilita aktiv 

Jinými slovy je tento ukazatel také nazýván jako rentabilita celkového vloženého 

kapitálu. Má za úkol vyjádřit celkovou efektivnost společnosti, její schopnost vytvářet další 

výdělky nebo také produkční sílu. [17]  

Vzorec (2.1) 

Výsledek odráží celkovou výnosnost kapitálu, aniž se přihlíží k tomu, z jakých zdrojů 

byly činnosti podniku financovány. Hodnotí se zde tedy celková schopnost reprodukce 

kapitálu, přičemž kapitálová struktura zde nehraje podstatnou roli. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Pozorováním tohoto ukazatele se může sledovat výnosnost kapitálu, který byl do 

podnikání vložen čistě akcionáři či vlastníky společnosti. 

Vzorec (2.2) 

Investoři pomocí těchto výsledků mohou zjistit, zda je kapitál společnosti 

reprodukován s takovou intenzitou, která odpovídá jimi podstupovanému riziku. Stane-li se, 

že je hodnota výsledků trvale nižší, než je výnosnost garantovaných státních cenných papírů, 

nebudou již investoři do takového podnikání dále vkládat své peněžní prostředky a podnik je 

tedy odsouzen k záhubě. [17] 
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Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

Ukazatel rentability investovaného kapitálu lze odvodit z rentability celkového 

kapitálu, tedy z rentability aktiv. Zde jsou však brány v úvahu pouze dlouhodobé zdroje 

financování. [17] 

Vzorec (2.3) 

Zde vstupují položky rozvahových pasiv v podobě dlouhodobých závazků. Mezi ty 

patří vlastní kapitál společnosti, emitované obligace a samozřejmě také dlouhodobé bankovní 

úvěry. Jde tedy o součet prostředků, které dlouhodobě vložili do podnikání jak akcionáři, tak i 

věřitelé daného podniku bez ohledu na to, zda tyto prostředky pochází z vlastních či cizích 

zdrojů. [2] [17] 

Ukazatel slouží převážně ke srovnání podniků, zvláště pak k hodnocení monopolních 

veřejně prospěšných společností, kterými mohou být například telekomunikace, vodárny a 

podobně. [18] 

 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb je dalším z často používaných ukazatelů rentability a 

poměřuje vytvořený zisk s ročními tržbami společnosti. [17]  

Vzorec (2.4) 

Do čitatele je v tomto případě dosazen čistý zisk a do jmenovatele se nejčastěji 

započítávají takové tržby, které tvoří provozní hospodářský výsledek. Vyjadřuje tedy, jaký 

zisk je podnik schopen vytvořit na 1 korunu tržeb. [17] 

Rentabilita tržeb by se měla posuzovat v časové řadě. Stejně jako i u ostatních 

ukazatelů rentability je příznivý rostoucí trend, avšak jeho snížení nemusí být nutně 

negativním jevem, rostou-li tržby. [4] 
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Rentabilita nákladů 

Analytici by se měli zaměřit na tento druh rentability a analýzu jednotlivých druhů 

nákladů, je-li ziskové rozpětí nízké, nebo pokud několik let klesá. Snižováním nákladů totiž 

podnik může dosahovat vyššího zisku. [6] 

Vzorec (2.5) 

Výsledek tohoto vzorce udává, kolik korun čistého zisku podnik získá vložením 1 

koruny nákladů. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe jsou celkové náklady vložené do 

hospodářského procesu zhodnoceny, a tím vyšší je zisk. [2] 

 

2.5.2 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že společnost používá k financování svého majetku 

kromě vlastních zdrojů také zdroje cizí. Podstatou analýzy zadluženosti je snaha o nalezení 

optimálního vztahu mezi cizím a vlastním kapitálem, neboť v reálné ekonomice nepřipadá 

v úvahu, aby některá společnost financovala svá aktiva pouze z vlastních nebo pouze z cizích 

zdrojů. Snaží se tedy optimalizovat kapitálovou strukturu. [17] 

 

Celková zadluženost 

V této oblasti je celková zadluženost základním ukazatelem.  

Vzorec (2.6) 

Čím vyšší je výsledek tohoto ukazatele, tím vyšší je také riziko, které podstupují 

věřitelé. V některých případech je však dočasně vysoká hodnota výsledku tolerována držiteli 

kmenových akcií z důvodu dosažení vyšší celkové rentability vložených prostředků. Obecně 

však věřitelé preferují spíše jeho nižší hodnotu a doporučuje se, aby podíl cizího kapitálu na 

celkových aktivech nepřesáhl 70 %. [12] 
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Koeficient samofinancování 

Mezi další ukazatele zadluženosti patří také poměr vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům. Je to vlastně doplněk k ukazateli celkové zadluženosti a jejich součtem by měla být 

přibližně hodnota 1. [17] 

Vzorec (2.7) 

Koeficient samofinancování naznačuje, do jaké míry jsou aktiva podniku financována 

peněžními prostředky vloženými akcionáři. Charakterizuje tedy dlouhodobou finanční 

stabilitu podniku a výsledkem naznačuje, do jaké míry je společnost schopna krýt svůj 

majetek vlastními zdroji. [2] Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o doplněk předchozího 

ukazatele. Vzhledem k tomu je tedy doporučováno, aby hodnota ukazatele neklesla pod 30 %. 

[12] 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Vzorec (2.8) 

Dlouhodobá zadluženost pomocí tohoto vzorce vyjadřuje, jaká část celkových aktiv je 

financována dlouhodobými závazky, kam se započítávají dlouhodobé obchodní závazky, 

úvěry a rezervy. [18] 

 

Běžná zadluženost 

Vzorec (2.9) 

Ukazatel běžné zadluženosti dle vzorce poměřuje krátkodobý cizí kapitál a celková 

aktiva. Do krátkodobých závazků, které jsou dosazovány do čitatele tohoto vzorce, patří 

běžné bankovní úvěry, krátkodobé závazky a pasivní přechodné a dohadné položky. [18] 
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Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí je vytvořen proto, aby firma zjistila, zda je pro ni dluhové 

zatížení únosné.  [17] 

Vzorec (2.10) 

Úrokové krytí udává, kolikrát je vytvořený zisk vyšší než úroky. V zahraničí se 

doporučuje minimálně trojnásobek výše nákladových úroků z toho důvodu, že po zaplacení 

dluhových úroků musí zůstat ještě žádoucí efekt pro akcionáře. [17] 

 

Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení má za úkol vyjádřit, jaká část vytvořeného efektu je 

odčerpávána nákladovými úroky. [2] Uvádí se, že hraniční hodnotou pro tento ukazatel je 

10 %, s tím, že doporučované hodnoty jsou pod hranicí tohoto limitu. 

Vzorec (2.11) 

 

Překapitalizování 

Vzorec (2.12) 

O překapitalizování se dá u společností hovořit, blíží-li se hodnota tohoto ukazatele 

nebo zda dokonce převyšuje hodnotu 1. Vyjadřuje tu skutečnost, že jsou dlouhodobé vlastní 

zdroje používány i k financování krátkodobých aktivit podniku. Riziko společnosti se tím sice 

zvyšuje, avšak na úkor rentability. Je-li hodnota tohoto ukazatele výrazně menší než 1, pak je 

třeba ověřit, zda společnost není podkapitalizována (viz následující ukazatel). [12] 

 

Podkapitalizování 

Vzorec (2.13) 

Zde jsou již oproti předcházejícímu vzorci porovnávány všechny dlouhodobé zdroje 

s dlouhodobými aktivy podniku. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat okolo 1. 
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Jestliže je hodnota menší, než 1, znamená to, že dlouhodobé zdroje společnosti nepokryjí celá 

stálá aktiva a ta musí být tudíž financována rovněž z krátkodobých zdrojů, čímž vzniká 

podkapitalizování. [12] 

 

2.5.3 Ukazatele likvidity 

Likviditou se rozumí platební schopnost podniku, což jinými slovy znamená, zda je 

podnik schopen k určitému okamžiku plnit své splatné závazky. Podstata ukazatelů likvidity 

spočívá v poměřování složek oběžných aktiv a krátkodobých závazků, neboť každý podnik 

disponuje určitými platebními prostředky, které může buďto ihned, nebo v krátké době použít 

na úhradu svých krátkodobých závazků. Mezi tyto platební prostředky patří hotové peněžní 

prostředky, zásoby zboží či pohledávky. [13] 

Likvidita podniku se zjišťuje pomocí měření stupňů likvidity. Je nutné rozlišovat tři 

stupně likvidity, kterými jsou: 

 Okamžitá likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Běžná likvidita 

Okamžitá likvidita 

Jinými slovy také likvidita 1. stupně, která se určuje jako poměr finančního majetku 

podniku a krátkodobých závazků. Vyjadřuje tedy, kolik likvidních peněžních prostředků na 

bankovním účtu, v pokladně, cenin a krátkodobých cenných papírů připadá na korunu 

krátkodobých závazků. [13] 

Vzorec (2.14) 

Názory na to, v jakém rozmezí by se měly pohybovat výsledky tohoto vzorce, se 

různí. Dle Landy (2007) by se měly pohybovat optimálně v rozmezí 0,2-0,8
3
. Avšak Růčková 

(2010) uvádí rozmezí od 0,9 do 1,1
4
. Ponechána zde budou obě tato rozmezí pro zjištění, zda 

výsledky, zobrazené v části 3.3.3 této práce, vyhovují oběma těmto podmínkám. 

                                                           
3
 Landa, M., Finanční plánování a likvidita. Str. 28 

4
 Růčková, P., Finanční analýza, 3. rozšířené vydání. Str 49 
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Pohotová likvidita 

Rychlá likvidita je jinak také nazývána likviditou 2. stupně, kdy v čitateli se zde kromě 

finančního majetku společnosti objevují také krátkodobé pohledávky. Ukazatel zde opět 

vyjadřuje, kolik korun majetku uvedeného v čitateli vzorce pro rychlou likviditu připadá na 

jednu korunu krátkodobých závazků. [13] 

Vzorec (2.15) 

Optimálním výsledkem je pro ukazatel likvidity 2. stupně je hodnota spadající do intervalu od 

1 do 1,5. [17] 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita se určuje jako poměr celého oběžného majetku ke krátkodobým 

závazkům. Z toho tedy vyplývá, že čitatel tohoto vzorce, je oproti předchozím výpočtům 

doplněn o hodnotu zásob, čímž nám určuje, kolik korun oběžného majetku připadá na jednu 

korunu krátkodobých závazků. [13] 

Vzorec (2.16) 

Jako optimum se v tomto případě uvádí hodnota výsledku ve výši od 1,5 do 2,5. [17] 

 

2.5.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hovoří o schopnosti efektivního využívání investovaných 

finančních prostředků a vázanosti jednotlivých složek cizích zdrojů v různých složkách aktiv 

či pasiv. Vyjadřovány jsou ve dvou formách, kterými jsou ukazatele počtu obrátek a ukazatele 

doby obratu. [17] [19] 

Počet obrátek vypovídá o tom, kolikrát se ve stanoveném časovém intervalu obrátí 

určitý druh majetku, kdežto ukazatele doby obratu sledují dobu, kterou je majetek v dané 

formě vázán. [19] 
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Podle Kislingerové (2008) mezi ukazatele aktivity patří: 

 Obrat aktiv 

 Obrat zásob 

 Doba obratu aktiv 

 Doba obratu zásob 

 Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu závazků 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv měří intenzitu využití celkového majetku společnosti. Používá 

se zejména pro benchmarking, neboli mezipodnikové srovnání. Cílem je co nejvyšší hodnota 

výsledku tohoto ukazatele. [2] 

Vzorec (2.17) 

Výsledek tohoto vzorce nám udává počet obratů celkových aktiv za rok. 

 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv je vyjádřena obrácením vzorce pro obrat celkových aktiv. Chceme 

však získat dobu obratu celkových aktiv ve dnech, proto čitatel vzorce násobíme hodnotou 

360. 

Vzorec (2.18) 

Tento ukazatel udává, po jaké době dojde k obratu celkových aktiv. V této situaci 

platí, že čím je doba obratu kratší, tím je tato skutečnost pro podnik lepší. [2] 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek společnosti vázán ve formě 

pohledávek, neboli, za jak dlouho bývají pohledávky průměrně splaceny.  
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Vzorec (2.19) 

Výsledky tohoto ukazatele by se měly porovnat s dobou splatnosti pohledávek a 

zkontrolovat, zda tuto dobu trvale nepřekračují. Pokud ano, znamenalo by to špatnou platební 

kázeň odběratelů. Tento ukazatel je významný především pro menší firmy, pro které může 

trvalé pozdní splácení vydaných faktur znamenat v mnoha případech i finanční problémy. [2] 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vypovídá o rychlosti splácení přijatých faktur a charakterizuje 

tak platební disciplínu dané společnosti vůči jejím dodavatelům. Měla by však být delší, než 

doba obratu pohledávek, aby byla zachována určitá finanční rovnováha. [2] 

Vzorec (2.20) 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává informaci o tom, o kolik dní se průměrně zásoby jedenkrát 

obrátí. Platí zde, že čím kratší je ukazatel, tím lépe. To však neplatí, pokud by za cenu kratší 

doby obratu neměla být zajištěna plynulá výroba. [11] 

 

2.5.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Tyto ukazatele svým způsobem překonávají nedostatky ostatních poměrových 

ukazatelů tím, že do některých vstupuje cena akcie, podle čehož si společnost může udělat 

představu, jak ji hodnotí trh. [9] Vzhledem k tomu, že hodnocená společnost akcie neemituje, 

nebudou ukazatele kapitálového trhu předmětem analytické části této práce.  
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2.6 Ukazatele výkonnosti 

2.6.1 Balanced Scorecard 

Balanced“ vyjadřuje celkovou vyváženost ukazatele v několika směrech, především 

mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli, finančními a nefinančními měřítky, a také mezi 

vnějšími a vnitřními faktory výkonnosti. Proto by ukazatele výkonnosti měly obsahovat čtyři 

odlišné pohledy, a to finanční, zákaznický, interní a inovační, a také pohled růstový. [5] 

Schéma ukazatele Balanced Scorecard je naznačeno v příloze č. 12. 

Cílem je zdokonalit výkonnost podnikových procesů, a to nejen za pomoci snižování 

nákladů či zvyšování jakosti, ale také rozpoznáním strategicky významných procesů. [5] 

Tento koncept svým způsobem překonává omezení finančních ukazatelů tím, že agreguje 

finanční i nefinanční ukazatele do jednoho modelu. Snaží se o neustálé zlepšování obrazu 

firmy uvnitř i navenek tak, aby to vyhovovalo zároveň i zájmům všech zainteresovaných 

stran. To lze realizovat prostřednictvím odpovídajících informací týkajících se zákazníků, 

situace na trhu, možností dodavatelů, informací o personálním potenciálu a především o 

očekávání vlastníků, to vše s cílem maximalizovat hodnotu firmy. [14] 

Balanced Scorecard klade důraz na tzv. key business drivers, neboli klíčové faktory, 

které ovlivňují tvorbu hodnoty přes všechny čtyři již výše zmiňované perspektivy. [15] 

 

2.7 Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní modely mají odrážet kvalitu společností dle jejich výkonnosti a jsou důležité 

pro investory a vlastníky těchto podniků. Bankrotní modely pak charakterizují schopnost 

dostát závazkům firmy, a jsou určeny pro věřitele. [20] Mezi nejznámější patří například 

Altmanovy modely či Tafflerův bankrotní model, které budou v této práci následně 

podrobněji rozvedeny. 

 

2.7.1 Altmanovo Z-skóre 

Tento ukazatel vznikl na základě zkoumání dvou skupin firem. První skupina byly 

podniky, které následně zkrachovaly a ve druhé skupině byly excelentní podniky, jejichž 

analýzou pak profesor Altman stanovil 5 důležitých poměrových ukazatelů a jejich váhy tak, 



že vypočte-li se výsledná hodnota Z podle vztahu (2.21), dá se s relativně přesnou 

pravděpodobností předpovídat bankrot společnosti na 2 roky dopředu dle zařazení do 

následujících skupin: 

Z < 1,2   pásmo bankrotu 

1,2 < Z < 2,9  pásmo šedé zóny 

Z > 2,9   pásmo prosperity 

Se 70% pravděpodobností se pak dá určit pravděpodobnost bankrotu na období 

budoucích pěti let. [20] 

Vzorec (2.21) 

Vzorec (2.21) je převzat z [20], byl několikrát upravován a upřesňován a může být 

použit i pro podmínky v ČR. Není zde však rozděleno, zda jsou či nejsou dané podniky 

obchodované na burzách a tržní hodnota vlastního kapitálu se ve výpočtu v případě 

společnosti neobchodované na burze nahrazuje prostou účetní hodnotou vlastního kapitálu. 

[15] Proto je zde uveden pro srovnání druhý vzorec, který Kislingerová (2008) publikuje jako 

vhodný právě pro společnosti, které nejsou obchodovány na kapitálovém trhu. Znění tohoto 

vzorce je k nalezení v seznamu vzorců pod číslem 2.22. 

V případě použití tohoto druhého vzorce pro výpočet Altmanova Z-score pak vypadá 

zařazení do skupin následovně: 

Z > 2,90  společnosti ve výborném finančním zdraví 

Z: < 1,21 – 2,89 >  šedá zóna 

Z < 1,2   bankrot 

 Tyto hodnoty jsou mírně posunuty oproti situaci, kdy se analyzují společnosti 

s veřejně obchodovanými cennými papíry. Ty lze totiž označit za finančně zdravé v případě, 

že ukazatel Z vyjde vyšší než 2,99. Za šedou zónu se pak považují hodnoty v intervalu od 1,8 

do 2,98. Za podnik na pokraji bankrotu je pak označen ten, jehož Z faktor je nižší než hodnota 

1,8. 

Způsob výpočtu poměrových ukazatelů důležitých pro vyčíslení Z-skóre naleznete 

v seznamu použitých vzorců pod čísly (2.21a)-(2.21e). 
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2.7.2 Tafflerův model 

Tento model vyjadřuje Tafflerovu obměnu Altmanova Z-skóre a byl zkonstruován na 

základě zkoumání prosperujících i bankrotujících společností Velké Británie. Je vypracován 

na bázi více než 80 poměrových ukazatelů těchto společností s tím rozdílem, že 

Tafflerovo Z-skóre klade větší důraz na likviditu společnosti. Vzorec opět naznačuje způsob 

výpočtu, přičemž propočty jednotlivých relevantních poměrových ukazatelů jsou opět 

uvedeny v seznamu vzorců. [15] 

Vzorec (2.23) 

Dle Růčkové (2010) znamená velkou pravděpodobnost bankrotu analyzovaného 

podniku, vyjde-li výsledek nižší než 0 a naopak malou pravděpodobnost bankrotu v případě, 

že je výsledek vyšší, než 0. Modifikovaná verze sice uvádí hraniční hodnoty 0,2 a 0,3, to však 

pouze v případě, že k analýze nejsou k dispozici podrobnější údaje. 

 

2.7.3 Index důvěryhodnosti IN95 

Model IN95 byl vytvořen manžely Neumaierovými a je alternativou výše uvedených 

metod s tím rozdílem, že index důvěryhodnosti naznačuje finanční riziko v českých 

podmínkách. [14] 

Vzorec (2.24) 

Kritéria hodnocení indexu IN jsou dle Mariniče (2008) následující: 

IN > 2 – dobré finanční zdraví 

1 < IN < 2 – potenciální finanční problémy 

IN < 1 – podnik ve špatné finanční situaci 

 

2.7.4 Index důvěryhodnosti IN99 

Index IN95 je spíše věřitelským modelem, který bral v úvahu kromě likvidity i obor 

podnikání. Kromě tohoto věřitelského modelu existuje také model vlastnický, který vznikl o 

několik let později, a který naopak zastává názor, že z investorského hlediska není hlavní obor 

podnikání, ale spíše schopnost nakládat s vloženými peněžními prostředky.  
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Vzorec (2.25) 

Dle Růčkové (2010) je pak zhodnocení výsledků indexu IN99 následující: 

IN ≥2,07  podnik s dobrým finančním zdravím 

0,684<IN<2,07 potenciální problémy 

IN ≤ 0,684  projev finanční neduživosti 

Setkáváme se však i se zhodnocením, které odráží tvorbu přidané hodnoty. Dle [25] je 

toto rozdělení uvedeno v následujících odrážkách a jeho úspěšnost je uváděna vyšší než 85 %. 

  IN99 <0,684         netvoří hodnotu pro vlastníka 

  0,684 ≤IN99 < 1,089   spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 

  1,089 ≤IN99 < 1,420   nelze určit – šedá zóna 

  1,420 ≤IN99 = 2,070   spíše tvoří hodnotu pro vlastníka 

  IN99 ≥2,070      tvoří hodnotu pro vlastníka  

 

2.7.5 Index důvěryhodnosti IN01 

Byl vytvořen ze všech ukazatelů důvěryhodnosti nejpozději, a to v roce 2002 opět 

manželi Neumaierovými. Jeho snaha je spojit oba předchozí indexy a navíc se snaží zohlednit 

i sledování tvorby ekonomické přidané hodnoty. [17] 

Vzorec (2.26) 

V tomto případě jsou hodnoty pro interpretaci stanoveny na těchto úrovních: 

IN01 < 0,75 podnik spěje k bankrotu s pravděpodobností 86 % 

IN01 > 1,77  podnik s pravděpodobností 67 % tvoří hodnotu 

IN01: 0,75-1,77 šedá zóna – podniky netvoří hodnotu, ale zároveň 

nebankrotují. 
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3 Analytická část 

Třetí část této diplomové práce se zabývá implementací teoreticko-metodologických 

východisek z druhé kapitoly na společnost Alfa. Výpočty, které byly použity při zpracování 

této práce, jsou k nalezení v přílohách. 

 

3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza rozvahy 

 Při pohledu na horizontální analýzu aktiv rozvahy je zde pouze jediná položka, která 

spadá do stálých aktiv podniku, a tou je hodnota dlouhodobého hmotného majetku. Mezi 

jednotlivými lety se jeho stav snížil v absolutních číslech postupně o 165 tisíc, 155 tisíc, 

150 tisíc a 143 tisíc korun. Jsou-li tyto změny porovnány se 6. řádkem výkazu zisku a ztráty, 

tedy s hodnotou odpisů, je zde vidět, že velikost změn dlouhodobého majetku se rovná 

hodnotě odpisů v jednotlivých letech. Na úbytku hodnoty dlouhodobých aktiv se tedy kromě 

odpisů nepodílí žádné jiné skutečnosti. Právě tento úbytek měl většinový vliv na úbytku 

hodnoty celkových aktiv. 

 Z horizontální analýzy pasiv je patrné, že při časovém zhodnocení průběhů všech 5 

zkoumaných let se společnosti daří každým rokem lépe. Ve většině případů je znatelný 

rostoucí trend položek, čímž jsou myšleny takové položky, u kterých je tento růst žádoucí. 

Velice markantní snížení se každým rokem objevuje u položky cizích zdrojů, což je 

pochopitelné z důvodu pravidelného splácení podnikatelského úvěru. Ten je každým rokem 

splácen výší 329 000 Kč. Změny oproti předchozímu roku jsou však ve většině případů vyšší, 

než zmiňovaných 329 000 korun, což signalizuje skutečnost, že je společnosti před koncem 

roku splaceno více krátkodobých závazků, než v roce předchozím. Velice výrazná je však 

změna mezi lety 2009 a 2010, kdy je absolutní změna cizích zdrojů nejvyšší, avšak společnost 

již žádné dlouhodobé závazky neměla. V porovnání s rokem 2009 tedy bylo v roce 2010 

splaceno více než 55 % krátkodobých závazků, a jejich hodnota tak klesla z 1 209 000 Kč na 

výsledných 669 000 Kč. 

 

 



Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Při pohledu na horizontální analýzu VZZ je znatelné, že ze všech 5 zkoumaných let se 

společnosti dařilo nejméně v roce 2008. Jedině v položkách tohoto roku se totiž objevuje 

pokles veličin, jejichž žádoucí změna je opačná. Pokles se objevuje v položce celkových 

výkonů, jež se snížily o bezmála 6 % oproti roku 2007. Od toho se pak přirozeně odvíjí i 

pokles přidané hodnoty a výsledků hospodaření, jak z provozní činnosti, který klesl 

meziročně o více než 10 %, tak i celkového čistého zisku, jehož pokles byl zaznamenán o 

hodnotu 4 %.  

 

3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza rozvahy 

 Vertikální analýza rozvahy zkoumá poměry jednotlivých veličin na bilančních 

sumách. Výsledky se pak porovnávají s různými bilančními pravidly, podle čehož se následně 

rozhoduje o dalším fungování podniku tak, aby bylo dosahováno dlouhodobé stability. 
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Pro grafické zpracování byly vybrány hodnoty aktiv a pasiv posledních dvou 

zkoumaných let z důvodu jejich aktuálnosti. Porovnají-li se výsledky se zlatým bilančním 

pravidlem financování, které zní, že dlouhodobý majetek by měl být financován pouze 

dlouhodobými zdroji, ať již vlastními nebo cizími, zjistí se, že dlouhodobé zdroje ani 

v jednom roce nestačí na hodnotu stálých aktiv. V roce 2009 je rozdíl na bilanční sumě 34 % 

a v roce 2010 13 %. Je tedy zřejmé, že podnik musí při financování svých stálých aktiv 

používat i krátkodobé zdroje krytí. Blíže se k této problematice vyjadřuje část podkapitoly 

3.3.2 této práce. V grafech 3.3-3.4 hodnota vlastních zdrojů zastává funkci dlouhodobých 

zdrojů, neboť v těchto dvou letech již společnost nemá žádné dlouhodobé závazky. 

Existuje také zlaté pravidlo vyrovnání rizika, které říká, že hodnota vlastního kapitálu 

má převyšovat hodnotu dluhů. To sice ještě v roce 2009 splněno nebylo, avšak v roce 2010 je 

již hodnota vlastního kapitálu více než 2x vyšší. Při bližším pohledu na pasiva v jednotlivých 

letech je vidět, že hodnota vlastního kapitálu každým rokem roste a hodnota cizích zdrojů 

postupně klesá. Je tedy velmi pravděpodobné, že platnost tohoto zlatého pravidla již do 

budoucna ohrožena nebude. 

Zarážející je v této analýze podíl oběžných aktiv, zejména pak položky krátkodobého 

finančního majetku, neboť ve všech letech je většina oběžného majetku tvořena velikostí 

krátkodobých pohledávek. To výrazným způsobem naznačuje problémy s likviditou, která 

bude blíže analyzována v části 3.3.3 zabývající se všemi třemi stupni likvidity. 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Pro vytvoření vertikální analýzy VZZ byla určena hodnota 100 % pro celkové výkony 

společnosti. V jednotlivých letech je pak z časového hlediska přívětivé sledovat chování 

některých hodnot, například položky nákladových úroků, která každým rokem klesala natolik, 

že se v posledních dvou letech dostala na nulovou hodnotu. Především je ale pozitivní vývoj 

velikosti výsledku hospodaření, ať již před zdaněním či po zdanění, neboť jeho poměr 

k velikosti celkových výkonů společnosti se každým rokem zlepšuje, i přes zvyšující se 

částku zaplacenou na dani za běžnou činnost. 

Vliv ostatních položek již zde není tak markantní, avšak za zmínku ještě stojí poměr 

výkonových nákladů, který se v průběhu let spíše zvyšuje, přičemž by se měl buďto snižovat, 

nebo přinejmenším zůstat na stejné hodnotě. 



3.3 Poměrové ukazatele 

Všechny výsledky poměrových ukazatelů v tabulkách analytické části jsou 

zaokrouhleny matematicky na dvě desetinná čísla. Přesnější výsledky, zaokrouhlené na 4 

desetinná místa, jsou dostupné v příloze č. 10. 

 

3.3.1 Ukazatele rentability 

Pro ukazatele rentability – neboli výnosnosti – všeobecně platí, že čím vyšší je 

hodnota daného ukazatele, tím lépe daná společnost zhodnocuje vložené prostředky. 

Výsledky pro jednotlivé typy rentabilit byly v jednotlivých letech vypočteny následovně: 

 

Rentabilita aktiv 

 Do čitatele tohoto vzorce byl dosazen zisk před zdaněním a úroky. V procentuálním 

vyjádření byly tedy výsledky v jednotlivých letech 10, 13, 12, 14 a 18 %.  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,10 0,13 0,12 0,14 0,18 

Tabulka 3. 1 – Rentabilita celkových aktiv, (vlastní zpracování) 

 

Až na výsledky mezi léty 2007 a 2008 je vidět, že rentabilita celkových aktiv má 

v případě společnosti Alfa rostoucí tendenci, což je žádoucí. Znamená to totiž, že stejná 

koruna vložená v každém dalším roce, je zhodnocena lépe než stejná částka vložená v roce 

předchozím. Vezmeme-li v úvahu konkrétně rok 2010, znamená to tedy, že všechny 

prostředky společnosti, ať už vlastní nebo cizí, či krátkodobé, nebo dlouhodobé, přispěly 

k vytvoření zisku 18 haléřů každou svou korunou. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Na rozdíl od rentability celkových aktiv byl v tomto případě v čitateli použit čistý zisk, 

tedy zisk po zdanění, v tomto případě poměřován k hodnotě vlastního kapitálu. Výsledky 

v jednotlivých letech jsou obsaženy v tabulce 3.2. 



Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,48 0,40 0,26 0,27 0,22 

Tabulka 3. 2 – Rentabilita vlastního kapitálu, (vlastní zpracování) 

 

Jak je patrné z předchozí tabulky, výsledky rentability vlastního kapitálu mají klesající 

tendenci. Řídíme-li se obecným pravidlem pro ukazatele rentability, které říká, že čím je 

hodnota vyšší, tím lépe, pak by měl být trend u společnosti Alfa opačný. Důvodem tohoto 

klesajícího trendu je fakt, že jmenovatel rostl v průběhu let 2006-2010 mnohonásobně 

rychleji, než čitatel. V konkrétních číslech to pak znamená, že vlastní kapitál společnosti 

vzrostl během sledovaných pěti let o zhruba 1 097 000 Kč. Oproti tomu čistý zisk sice má 

s přibývajícími léty rostoucí tendenci, avšak rozdíly mezi jednotlivými léty nejsou tak 

markantní a jeho výše se pohybuje v rozmezí 148 000 Kč. Z toho vyplývá, že výše vlastního 

kapitálu nemá téměř žádný vliv na výši zisku. Pokud by tomu tak bylo, hodnota zisku by se 

zvyšovala přímo úměrně dle výše vlastního kapitálu, a pokračoval-li by trend z roku 2006, 

zisky v dalších letech by se pohybovaly zhruba ve výši 260 tisíc, 399 tisíc, 500 tisíc a 

684 tisíc Kč. Přestože se tento ukazatel objevuje snad v každé analýze, v dnešní době se bere 

pouze jako orientační. Mezi důvody je také to, že lze v jeho znění nalézt i některé nedostatky. 

Jedním z těchto nedostatků je fakt, že výsledky jsou tím lepší, čím nižší je hodnota 

jmenovatele, tedy vlastního kapitálu. To však logicky znamená vysokou hodnotu cizích 

zdrojů, a tedy vysokou míru zadluženosti, kterou se však snaží podniky v dnešní době spíše 

redukovat. 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

V případě ukazatele ROCE, neboli rentability dlouhodobě investovaného kapitálu, se 

do jmenovatele dosazuje vlastní kapitál, stejně jako v případě ROE. Zde je však výše 

vlastního kapitálu navýšena o hodnotu dlouhodobých závazků pro daný rok. V čitateli je zde 

stejně jako v ukazateli ROA použit EBIT, tedy zisk před zdaněním a úroky. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,24 0,33 0,31 0,34 0,27 

Tabulka 3. 3 – Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu, (vlastní zpracování) 

 



Výsledky nám říkají, do jaké míry jsou zhodnocována aktiva společnosti za použití 

dlouhodobých pasiv. Dle [23] by měla být výnosnost kapitálu zapojeného ve jmenovateli 

tohoto ukazatele vyšší, než úroková míra plynoucí z úvěrů či půjček poskytnutých danému 

podniku věřiteli. Tato podmínka je bezpochyby splněna, neboť v posledních dvou 

zkoumaných letech byly již všechny bankovní úvěry bezezbytku splaceny.  

 

Rentabilita tržeb 

U ukazatele rentability tržeb se v čitateli opět setkáváme s čistým ziskem, a jak již 

název tohoto ukazatele napovídá, ve jmenovateli se objevují tržby z předmětu činnosti 

společnosti v jednotlivých letech, které – jak je patrné z výkazu zisku a ztráty v příloze č. 5 – 

jsou v každém roce vyšší, než v roce předcházejícím. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,13 0,17 0,18 0,19 0,21 

Tabulka 3. 4 – Rentabilita tržeb, (vlastní zpracování) 

 

Přestože v jednotlivých letech rostla jak hodnota čistého zisku, tak i hodnota tržeb, 

z výsledků v tabulce 3.4 je patrné, že čistý zisk v jednotlivých letech rostl rychleji, než 

jmenovatel. Je-li brán zisk v roce 2006 jako 100 %, pak za dobu od roku 2007 po rok 2010 

vzrostl zisk o 93 %. Provede-li se stejný poměr u jmenovatele tohoto ukazatele, tržby ve výši 

1 439 000 Kč jsou 121 % tržeb z roku 2006. Tržby tedy vzrostly v porovnání se ziskem o 

pouhých 21 %. Z toho vyplývají výsledky pro jednotlivá léta ve výši 13, 17, 18, 19 a 21 %. 

Zde je opodstatněno tvrzení, že rentabilita tržeb se nejlépe posuzuje v časové řadě, neboť je 

v průběhu let 2006 – 2010 velice dobře vidět rostoucí trend. Stejně tak, jako i ostatní 

ukazatele, má však nejlepší vypovídací schopnost v případě porovnání s ostatními podniky. 

Tyto informace jsou však velmi těžko dohledatelné. Jediný průměrný ukazatel rentability 

tržeb, který jsem nalezla na stránkách Českého statistického úřadu, se týkal průmyslových 

společností. Přesto zmíním-li pro srovnání výsledek nalezený pro rok 2008, byla průměrná 

hodnota rentability tržeb za fyzické i právnické osoby ve výši 5,34 %. [22] Vrátíme-li se zpět 

k výsledkům z tabulky 3.4, je patrné, že i nejnižší rentabilita, a tedy 13 % v roce 2006, tuto 

hodnotu přesahuje více než 2krát. 

 



Rentabilita nákladů 

Zhodnocení vstupu nákladů do činnosti společnosti je tedy posuzováno ukazatelem 

rentability nákladů, v jejímž čitateli je opět dosazen čistý zisk, tedy zisk očištěn o úroky a 

daně. Ve jmenovateli se objevují všechny nákladové položky, které lze najít na řádcích 2, 5, 

6, 10, 13 a 15 ve výkazu zisku a ztráty v příloze č. 5. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,16 0,22 0,23 0,26 0,29 

Tabulka 3. 5 – Rentabilita nákladů, (vlastní zpracování) 

 

 V tabulce 3.5 je opět vidět rostoucí trend rentability nákladů. Pokud bychom se ovšem 

podívali na výkaz zisku a ztráty, je v něm patrné, že velikost nákladů se v průběhu let výrazně 

neměnila. V jednotlivých letech to bylo v tisících korunách zhruba 978, 1001, 937, 1076 a 

1055 Kč. Je tedy logické, že při rostoucím zisku v čitateli a víceméně stávajících hodnotách 

ve jmenovateli, bude mít tento ukazatel vzrůstající tendenci. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že podniky vynakládají při své podnikatelské činnosti různé 

druhy nákladů, je zde možnost variability pro výpočet tohoto ukazatele, v podobě dosazování 

jednotlivých typů nákladů. Při opětovném pohledu na VZZ v příloze č. 5 je však patrné, že 

kromě výkonové spotřeby jsou ostatní druhy nákladů téměř zanedbatelné až na položku 

odpisů. U této však lze i bez výpočtu odvodit trend ukazatele, neboť při zrychleném 

odepisování, které zvolila společnost Alfa, velikost odpisů s přibývajícími lety klesá. I pro 

položku odpisů by byl tedy trend rentability nákladů rostoucí. 

Pokud se týče zhodnocení ukazatelů rentability jako takových, dává smysl, že 

minimální hodnota kteréhokoliv z těchto ukazatelů rentability by měla být nejméně taková, 

jaká je velikost výnosu v podobě úroků v případě, že společnost vloží své finanční prostředky 

do bezrizikových aktiv. Za ty jsou obvykle považovány například státní dluhopisy, jejichž 

výnosnost je podle [24] pro dluhopisy České republiky 4,85 % p. a. Tato nepsaná podmínka 

byla splněná ve všech letech, neboť nejnižší hodnota všech ukazatelů rentability činila 10 %, 

avšak to již v roce 2006 u rentability celkových aktiv. Z aktuálnějších výsledků z roku 2010 to 

pak byla také hodnota rentability aktiv ve výši 18 %, i tato hodnota je však bezmála 4 krát 

vyšší, než úroková sazba emitovaných státních dluhopisů. 

 



3.3.2 Ukazatele zadluženosti 

Ve skupině ukazatelů zadluženosti se mezi sebou poměřují vždy jednotlivé druhy 

pasiv, nebo některá z položek pasiv k celkovým pasivům podniku. Pomáhají tedy mimo jiné 

porovnat poměr firmy mezi vlastním a cizím kapitálem, a zda jsou tyto hodnoty ve zdravém 

poměru. Do jaké míry je zadlužena společnost Alfa a ostatní výsledky související s ukazateli 

zadluženosti, jsou patrné z tabulek 3.6 až 3.13. 

 

Celková zadluženost 

V tomto ukazateli se porovnává hodnota cizího kapitálu k celkovým pasivům 

společnosti. Je důležitý především pro věřitele společností.  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,72 0,60 0,48 0,50 0,31 

Tabulka 3. 6 – Celková zadluženost, (vlastní zpracování) 

 

Doporučuje se, aby hodnota celkové zadluženosti nepřesáhla 70 %. Jak je vidět 

z tabulky 3.6, tohoto výsledku bylo dosaženo pouze v roce 2006. Důvodem je však vysoká 

hodnota podnikatelského úvěru, jejíž výše se v každém dalším roce snižovala, a tím dostala 

hodnoty celkové zadluženosti pod limitních 70 %. Hodnoty v letech 2007 – 2010 jsou tedy 

pro věřitele (v posledních dvou letech se navíc jedná již pouze o dodavatele) více než 

příznivé. Dá se totiž říci, že jsou vysoce chráněni před možností platební neschopnosti 

společnosti Alfa. 

 

Koeficient samofinancování 

Jak již název tohoto ukazatele napovídá, vypovídat by měl o tom, jaké procento 

celkových pasiv zaujímá v rozvaze položka vlastních zdrojů. Ty jsou tedy dosazeny do 

čitatele jednotlivých let a ve jmenovateli se nachází položka pasiv. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,12 0,22 0,34 0,43 0,66 

Tabulka 3. 7 – Koeficient samofinancování, (vlastní zpracování) 

 



Výsledky tohoto ukazatele charakterizují úroveň finanční samostatnosti a dlouhodobé 

stability společností. Ve druhé kapitole bylo naznačeno, že by hodnota neměla být nižší, než 

30 %. Tuto podmínku společnost splňuje až v posledních třech letech. Je to však dáno tím, že 

v prvních letech podnikání společnost teprve expandovala a ještě neměla takové množství 

vlastního kapitálu. Většina jeho prostředků byla vypůjčena od věřitelů. Jak je však patrné 

z tabulky 3.7, hodnoty ukazatele nad 30 % je dosaženo hned v následujícím roce 2008 a 

výsledky se každým rokem zlepšují. Důvodem je opět úplné splacení bankovního úvěru, který 

byl pravidelně splácen každým rokem ve výši 329 000 korun a byl uhrazen k roku 2008. 

Jedinou položkou závazků v cizích zdrojích tak nadále zůstávají pouze dodavatelské úvěry, 

které jsou však z časového hlediska považovány za krátkodobé. 

Výše již bylo zmíněno, že koeficient samofinancování a ukazatel celkové zadluženosti 

fungují jako doplňky. Při pozornějším prozkoumání těchto hodnot však zjistíme, že v tomto 

případě vždy do hodnoty 100 % vždy určité procento chybí. Toto chybějící procento je však 

dáno pasivní rozvahovou položkou časového rozlišení, která ve výkazech poskytnutých 

společností Alfa není do cizích zdrojů zahrnuta. Byla-li by provedena kontrola v podobě 

poměru časového rozlišení k položce celkových aktiv, dosáhly by hodnoty v daných letech 

procenta, které odpovídá chybějícím procentům ze součtu předchozích dvou ukazatelů. 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Oproti ukazateli celkové zadluženosti je v případě dlouhodobé zadluženosti čitatel 

takzvaně očištěn o hodnotu krátkodobých závazků. Zůstane tak pouze hodnota bankovního 

úvěru, který, jak již bylo zmíněno výše, byl v roce 2008 splacen. Tato informace nám 

vysvětluje nulovou hodnotu ukazatele v letech 2009 a 2010. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,29 0,17 0,05 0 0 

Tabulka 3. 8 – Dlouhodobá zadluženost, (vlastní zpracování) 

 

 Redukcí krátkodobých závazků zde bylo oproti ukazateli celkové zadluženosti 

docíleno lepší vypovídací schopnosti týkající se dlouhodobé stability podniku, neboť – jak se 

již nabízí – tyto závazky dlouhodobou stabilitu nevyjadřují.  



 Nulové hodnoty nám zde vypovídají o tom, že žáden majetek podniku již není 

financován cizími dlouhodobými zdroji. Za optimální je považován vývoj ukazatele pod 

hodnotou 25 %. Jak je patrné z tabulky 3.8, je tato podmínka splňována každým rokem, 

kromě prvního sledovaného roku 2006. 

 

Běžná zadluženost 

V předchozím ukazateli byla z čitatele odebrána hodnota krátkodobých závazků. 

Oproti tomu v ukazateli běžná zadluženost bude tato položka jediným zástupcem cizích 

zdrojů v čitateli a bude opět poměřována s celkovými pasivy ve jmenovateli. Přesné hodnoty 

lze nalézt v rozvahách vytvořených vždy k poslednímu dni za roky 2006 – 2010 v příloze č. 4. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,44 0,42 0,44 0,50 0,31 

Tabulka 3. 9 – Běžná zadluženost, (vlastní zpracování) 

 

 Výsledky v tabulce 3.9 jsou ve všech letech poměrně vyrovnané. V jednotlivých letech 

činily hodnoty běžné zadluženosti 44, 42, 44, 50 a 31 %. Při bližším pohledu na rozvahy 

společnosti Alfa v jednotlivých letech lze zjistit, že výše krátkodobých závazků se 

v jednotlivých letech výrazně neměnila. V prvních čtyřech letech se hodnoty pohybovaly 

v rámci 156 000 Kč, což není významná částka, vezme-li se v potaz, že v těchto letech byly 

krátkodobé závazky větší než 1 milion korun. Výjimku tvoří pouze poslední zkoumaný rok, 

kdy společnost ke konci roku zaznamenala dodavatelské úvěry pouze ve výši 669 tisíc korun. 

Tento fakt lze vidět i na výsledku běžné zadluženosti v daném roce, protože oproti roku 

předchozímu klesl o celých 19 %. Závazky tedy byly splaceny dříve, což lze vysvětlit i tím, že 

společnost k tomuto roku již nemá povinnosti vůči žádným jiným věřitelům a jejich výborná 

platební morálka se tedy začíná odrážet po ukazateli dlouhodobé zadluženosti i zde 

v zadluženosti běžné. 

 

 

 

 



Ukazatel úrokového krytí 

 Tabulka 3.10 nám udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. V letech 2009 a 2010 

však není možné hodnoty vyčíslit, neboť při splacení úvěru, a tím pádem absence 

nákladových úroků společnosti, se ve jmenovateli vyskytuje nulová hodnota. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 4,27 8,95 22,62 - - 

Tabulka 3. 10 – Ukazatel úrokového krytí, (vlastní zpracování) 

 

V teoreticko-metodologické části, která je situována ve druhé kapitole této práce, bylo 

doporučováno, aby hodnota zisku byla minimálně 3x větší, než velikost nákladových úroků. 

Vzhledem k tomu, že již v prvním roce byl zisk více než 4x vyšší a v dalších letech 

zaznamenala společnost nárůst zisku a pokles nákladových úroků, bylo zřejmé, že se ukazatel 

v dalších letech bude vyvíjet požadovaným směrem. V posledním roce, kde lze ještě hodnotu 

ukazatele vysledovat, tedy v roce 2008, již byla hodnota nákladových úroků pokryta ziskem 

více než 22 krát. Hraniční hodnotě 1, která by znamenala, že celý zisk musí být vynaložen na 

splacení nákladových úroků, se tento podnik ani v jednom roce nepřiblížil. 

 

Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení je opačnou hodnotou ukazatele úrokového krytí. Tabulka 

3.11 tedy udává, jaká část zisku je odváděna na nákladové úroky. V posledních dvou letech se 

tedy ve vzorci pro výpočet objeví opět nulové hodnoty, tentokráte však v čitateli, proto lze 

výsledky v těchto letech oproti předchozímu ukazateli vyčíslit. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,23 0,11 0,04 0 0 

Tabulka 3. 11 – Úrokové krytí, (vlastní zpracování) 

 

Uvádí se, že hodnota úrokového zatížení by se měla pohybovat do 10 %. Dá se tedy 

říci, že v prvních dvou letech analyzovaná společnost tuto podmínku nesplňovala. Avšak 

tento ukazatel má nejlepší vypovídací schopnost, je-li jeho vývoj sledován v časové řadě. 

V tomto případě už se dá na dané výsledky pohlížet jinak, neboť zlepšení, které bylo zjištěno 

již mezi prvními dvěma roky, je o celých 12 % a další rozdíl v letech 2007 a 2008 byl 7 %. 



Jak již bylo zmíněno, v dalších letech je již hodnota úrokového zatížení nulová, společnost 

Alfa tedy ze svého zisku nemusí vyplácet žádné nákladové úroky. 

 

Překapitalizování 

V případě následujících dvou ukazatelů se ve jmenovateli objevuje na rozdíl od 

předchozích ukazatelů zadluženosti položka stálých aktiv. Důvodem je zjištění, zda jsou tato 

stálá aktiva kryta správnými zdroji. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,14 0,24 0,41 0,56 0,83 

Tabulka 3. 12 – Překapitalizování, (vlastní zpracování) 

 

 Výše bylo uvedeno tvrzení, že aby bylo možno hovořit o překapitalizování finanční 

struktury podniku, musela by se hodnota výsledků blížit číslu 1, nebo jej dokonce převyšovat. 

K tomuto nedochází ani v jednom roce, avšak podíváme-li se na tento ukazatel podobně jako 

u úrokového zatížení z časového hlediska, je vidět, že k hodnotě 1 tento podnik velmi rychle 

spěje. Je to způsobeno významným nárůstem vlastního kapitálu v průběhu sledovaných let. 

Tento nárůst činil v posledních 5 letech 1 097 000 Kč. A vzhledem k tomu, že ve jmenovateli 

je hodnota stálých aktiv, která sice každým rokem klesá, avšak nijak významně, je poměrně 

pravděpodobné, že společnost Alfa postupně k překapitalizování směřuje. Skutečnost, že je 

finanční struktura podniku překapitalizovaná sice znamená, že jeho zdroje nejsou efektivně 

využívány, avšak stále lze mluvit pozitivně o tom, že je společnost dlouhodobě finančně 

stabilní. Mnohem nebezpečnější je podkapitalizování, jehož výsledky jsou k nahlédnutí 

v tabulce 3.13. 

 

Podkapitalizování 

Oproti ukazateli překapitalizování je zde do čitatele připočtena k vlastnímu kapitálu 

hodnota dlouhodobých cizích zdrojů. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,47 0,46 0,47 0,56 0,83 

Tabulka 3. 13 – Podkapitalizování, (vlastní zpracování) 



V tabulce 3.12, kde byly zobrazeny výsledky překapitalizování, je vidět v prvních 

čtyřech letech poměrně nízká hodnota. Dojde-li podnik k takovýmto výsledkům, je třeba 

zjistit, zda není společnost podkapitalizovaná. Zde by se měly výsledky držet kolem hodnoty 

1, ale v prvních čtyřech letech tomu tak na první pohled není. Nízká hodnota nasvědčuje 

tomu, že společnost nebyla schopna pokrýt svá dlouhodobá aktiva dlouhodobými zdroji a 

musela při jejich financování zasáhnout i do krátkodobých zdrojů. Z dlouhodobého hlediska 

by tato skutečnost naznačovala finanční úpadek, avšak po zaznamenání výsledku v roce 2010 

je patrné, že se hodnoty zlepšují a finanční úpadek s velkou pravděpodobností nehrozí. Aby 

byl podnik financován vhodně, doporučuje se tedy hodnota vyšší než 1, ke které společnost i 

přes splacení dlouhodobého úvěru, avšak při trvalém nárůstu vlastního kapitálu, pomalu spěje. 

Při zhodnocení ukazatelů zadluženosti jako takových je třeba zdůraznit, že ve velké 

míře pomohla společnosti Alfa jejich platební morálka v podobě splacení bankovního úvěru. 

Stejná skutečnost však má na svědomí také podkapitalizování například v roce 2009, kdy již 

byl dlouhodobý úvěr plně splacen a společnost tak musela financovat svá stálá aktiva i 

z krátkodobých zdrojů.  

 

3.3.3 Ukazatele likvidity 

V této části, která se zabývá zhodnocením výsledků všech tří stupňů ukazatelů 

likvidity, bude zjištěno, do jaké míry je analyzovaná společnost Alfa schopna dostát svým 

závazkům, a do jaké míry je tedy solventní. 

 

Okamžitá likvidita 

V čitateli okamžité likvidity se nachází pouze velikost krátkodobých peněžních 

prostředků, což v případě společnosti Alfa představuje rozvahovou položku krátkodobého 

finančního majetku (viz příloha č. 4), kam spadá jak běžný účet, tak hotovostní prostředky. 

Nelze zde započítat žádné krátkodobé cenné papíry, neboť tento podnik žádné nevlastní. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,04 0,05 0,01 0,06 0,22 

Tabulka 3. 14 – Okamžitá likvidita, (vlastní zpracování) 

 



Z výsledků v tabulce 3.14 je tedy patrné, že v jednotlivých letech připadalo na jednu 

korunu krátkodobých závazků postupně 4, 5, 1, 6 a 22 haléřů z likvidního majetku, tedy 

takového majetku, který již má formu peněžních prostředků, nebo jej lze za peněžní 

prostředky na úhradu těchto závazků směnit v poměrně krátkém čase. Příkladem takovýchto 

směnitelných prostředků mohou být například ceniny. 

V porovnání dosažených výsledků s rozmezími uvedenými v teoreticko-

metodologické části, lze posoudit, že okamžitá likvidita zdaleka neodpovídá druhému 

uvedenému intervalu, kde byla minimální hranice stanovena ve výši 0,9. Avšak jak sama 

Růčková (2010) uvádí, tento interval byl přejat z americké literatury a pro prostředí České 

republiky bývá hranice pro ukazatel okamžité likvidity snížen na hodnotu 0,6 a někdy 

dokonce na hodnotu 0,2. Tato už však zároveň bývá označována za kritickou. Intervalu od 0,2 

do 0,8 společnost dosáhla až v posledním analyzovaném roce. Při pohledu na rozvahu 

společnosti v příloze č. 4 je jasné, že hodnota krátkodobých závazků, které byly v prvních 

čtyřech letech vyšší než 1 milion Kč, nemohla být krátkodobým finančním majetkem 

zajištěna lépe, neboť tento ve stejných letech nepřekročil hodnotu 67 000 Kč. Lze si to 

vysvětlit prioritním cílem, kterým bylo splacení dlouhodobého podnikatelského úvěru. V roce 

2010, kdy byl úvěr již plně splacen, je proto znatelné zlepšení ukazatele, a to oproti 

předchozímu roku o 288 %. Přestože poslední výsledek spadá do požadovaného intervalu, je 

na samé dolní hranici. Je však zřejmé, že splacením dlouhodobého úvěru budou mít vlastníci 

společnosti k dispozici větší množství finančních prostředků a očekává se tedy, že hodnota 

okamžité likvidity bude v dalších letech nadále stoupat. 

 

Pohotová likvidita 

 Vzhledem k tomu, že v likviditě druhého stupně se z čitatele vyloučí velikost zásob 

jakožto nejhůře transformovatelné části oběžných aktiv, se dajíí výsledky pohotové likvidity 

považovat i za výsledky běžné likvidity, neboť společnost Alfa v minulých letech 

nevykazovala ve svých účetních výkazech, konkrétně tedy v rozvaze, žádné zásoby. Pro 

výsledky pohotové i běžné likvidity však existují rozdílné podmínky, proto budou 

analyzovány v samostatných částech. 

 



Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,17 0,16 0,24 0,17 0,52 

Tabulka 3. 15 – Pohotová likvidita, (vlastní zpracování) 

 

Na totožné množství krátkodobých závazků nyní přibývá v čitateli hodnota 

krátkodobých pohledávek, které jsou již hůře přeměnitelné do formy peněžních prostředků. 

V jednotlivých letech jsou tedy výsledky 17, 16, 24, 17 a 52 haléřů na jednu korunu 

krátkodobých závazků. Vzhledem k tomu, že poměr čitatele a jmenovatele by měl být v tomto 

případě minimálně 1:1, dá se říci, že v žádném roce společnost nesplňuje požadovanou 

podmínku, a to i přesto, že opět došlo k výraznému zlepšení ukazatele v posledním roce. 

V tomto případě o 203 %. Zrádná je však skutečnost, že se firmy nemohou v žádném případě 

spoléhat na ochotu svých dlužníků splatit svůj dluh dříve, než je doba splatnosti v případě, že 

by to daný podnik potřeboval. Neboť i jeho odběratelé mají další závazky, kde je splátka 

požadována v kratším čase.  

Dalším problémem při vykreslování tohoto ukazatele může být hodnota nedobytných 

pohledávek, jejichž velikost je sice započítána do čitatele pohotové likvidity, tudíž se s nimi 

počítá jako s možnými zdroji úhrady krátkodobých závazků, avšak s jejich výší naopak firmy 

počítat nesmějí. Společnost Alfa však ke konci roku 2010 neevidovala žádnou nedobytnou 

pohledávku, proto v tomto případě nebylo potřeba z čitatele odečítat žádné hodnoty. Nicméně 

vezmou-li se v úvahu tyto negativní vlivy vymáhání pohledávek, lze konstatovat, že skutečná 

hodnota pohotové likvidity by se pohybovala v ještě menších číslech, než indikuje tabulka 

3.15.  

 

Běžná likvidita 

Jak již bylo zmíněno výše, společnost nevytvářela ve sledovaných letech 2006 – 2010 

žádné zásoby, proto je čitatel v tomto případě stejný, jako v ukazateli pohotové likvidity, tedy 

ve výši celkových oběžných aktiv. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,17 0,16 0,24 0,17 0,52 

Tabulka 3. 16 – Běžná likvidita, (vlastní zpracování) 

 



 Bylo zřejmé, že absence zásob způsobí zhoršení tohoto ukazatele. Vezme-li se však 

v úvahu optimální výše běžné likvidity, která je 2, a velikost oběžného majetku by tudíž měla 

být 2x vyšší, než hodnota krátkodobých závazků, je toto zhoršení obrovské. I při zhodnocení 

posledního roku, tedy roku s nejlepším vykazovaným výsledkem ukazatelů likvidity, je 

hodnota oběžných aktiv minimálně o 993 000 Kč nižší, než naznačují zdroje ohledně 

optimální výše výsledku. Pokud by se vzala v potaz hodnota z předchozího roku, byla by 

potřeba velikost oběžných aktiv dokonce o 2 212 000 Kč vyšší, než byla skutečná výše ve 

sledovaném roce. 

 

3.3.4 Ukazatele aktivity 

V následujících odstavcích budou analyzovány jednotlivé ukazatele aktivity, které 

spočívají především ve vyjádření množství vázaného kapitálu v jednotlivých složkách aktiv či 

pasiv. 

 

Obrat aktiv 

O tom, jakým způsobem společnost Alfa využívá svá celková aktiva, vypovídají 

výsledky v tabulce 3.17 s tím, že do čitatele byly dosazeny tržby společnosti a do jmenovatele 

aktiva celkem. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,44 0,51 0,51 0,59 0,67 

Tabulka 3. 17 – Obrat aktiv, (vlastní zpracování) 

 

Výsledky předchozí tabulky tedy udávají, že v jednotlivých letech připadalo 44, 51, 

51, 59 a 67 haléřů na jednu korunu výše aktiv v daném roce. Porovnáním v časové přímce lze 

vidět, že tento ukazatel má rostoucí trend, což je pozitivní, neboť to znamená, že tržby rostou 

rychleji, než aktiva společnosti a ta jsou tudíž efektivně využívána. Při pohledu na konkrétní 

čísla této společnosti je dokonce vidět, že hodnota tržeb roste, přestože hodnota celkových 

aktiv v jednotlivých letech mírně klesala. Podnik tedy expanduje, aniž by musel zvyšovat 

finanční zdroje. 

 



Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv je obráceným vzorcem oproti vzorci obratu aktiv, ve jmenovateli se 

tedy vyskytuje hodnota tržeb a v čitateli jsou celková aktiva, v tomto případě však 

vynásobena číslem 360, které je bráno jako kalendářní počet dnů. Výsledky v tabulce 3.18 

jsou proto uvedeny ve dnech. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 821,20 707,21 712,91 611,44 536,37 

Tabulka 3. 18 – Doba obratu aktiv, (vlastní zpracování) 

 

U předchozího ukazatele bylo z časového hlediska dobré zvyšování hodnoty ukazatele. 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že výpočet tohoto ukazatele se provádí prohozením 

čitatele a jmenovatele, intuitivně vnímáme, že tento trend by měl být naopak klesající. Z 

pohledu do tabulky 3.18 je zřejmé, že u společnosti Alfa, je tento trend žádoucí. Z 821 dnů se 

během pěti let dostaly hodnoty výsledků na 536 dnů. Doba obratu celkových aktiv se tedy 

snižuje, což znamená, že v průběhu roku budou čím dál častěji použita stejná aktiva pro 

vytvoření nových tržeb. 

 

Doba obratu pohledávek 

Průměrnou dobu splatnosti pohledávek udává tabulka 3.19. V čitateli je uveden součet 

všech pohledávek, jak krátkodobých, tak i dlouhodobých, vynásobených, stejně jako 

v předchozím ukazateli, počtem dní v roce – 360 s tím, že ve jmenovateli jsou opět celkové 

tržby. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 49,08 30,86 69,75 80,53 7,00 

Tabulka 3. 19 – Doba obratu pohledávek, (vlastní zpracování) 

 

Z časového hlediska nelze v průběhu let určit trend doby obratu pohledávek. Neboť 

v jednotlivých letech hodnoty postupně klesaly, rostly a opět klesly na konečných 7 dní. 

Průměrně byla tedy v roce 2010 poskytnuta analyzovanou společností bezúročná půjčka 

odběratelům na 7 dní. Vyjde-li doba obratu pohledávek nižší než 14 dní, dá se hovořit o velice 



slušném výsledky. Hodnoty v předcházejících dvou letech však tak uspokojivé nebyly, neboť 

v přepočtu dosahovaly více než tří měsíců.  

Doba splatnosti na vystavených fakturách společnosti Alfa je ve většině případů 17 

dní. Až v posledním roce je tedy hodnota ukazatele uspokojivá. 

Důležité je však porovnat dobu obratu pohledávek s dobou obratu závazků, jejíž 

výsledky jsou k dispozici v tabulce 3.20. 

 

Doba obratu závazků 

V čitateli se u doby obratu závazků běžně objevují všechny krátkodobé závazky, tedy i 

závazky vůči bankám. Společnost Alfa však žádné takovéto krátkodobé závazky nemá, 

v čitateli je tedy pouze hodnota bezúročných dodavatelských úvěrů poměřená k ročním 

tržbám daného roku. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 359,26 299,68 311,23 305,22 167,37 

Tabulka 3. 20 – Doba obratu závazků, (vlastní zpracování) 

 

 Ve všech zkoumaných letech je doba obratu krátkodobých závazků poměrně dlouhá. 

Ve většině případů se blíží téměř jednomu roku. Nejlepší hodnotu ukazuje zkoumaný rok 

2010, kdy byly závazky průměrně splaceny za více než 5 měsíců. I toto je však mnoho, 

porovná-li se s dobou splatnosti přijatých faktur, která je na většině faktur uvedena v délce 

14 dnů. Zarážející je však fakt, že na velkém množství přijatých faktur ani doba splatnosti 

uvedená není, neboť závazek byl již uhrazen před vystavením tohoto účetního dokladu, a 

tudíž je namísto doby splatnosti zmínka o tom, kdy byla faktura uhrazena. 

 

Doba obratu zásob 

Vzhledem k absenci jakýchkoliv zásob, ať již materiálu či zboží, samozřejmě ukazatel 

doby obratu zásob nelze vyčíslit. Za jiných okolností však mezi ukazatele aktivity 

bezpodmínečně patří. Svým způsobem tak společnosti Alfa odpadá jedna starost v podobě 

sledování výše zásob. Při jejich špatném řízení totiž mohou podniky čelit dvěma problémům, 



kterými jsou buďto nedostatek zásob, a tudíž neuspokojení poptávaného množství ze strany 

zákazníků, nebo jejich nadměrné množství na skladech, kdy je naopak problémem velikost 

finančních prostředků vázaných právě v zásobách. Společnosti tedy potom tyto peněžní 

prostředky nemohou použít jinde. 

 

3.4 Ukazatele výkonnosti 

3.4.1 Balanced Scorecard 

Oproti ostatním metodám poskytuje BSC neboli Balanced Scorecard spíše kvalitativní 

analýzu, neboť pracuje jak s čistě finančními ukazateli, tak i s nefinančními charakteristikami.  

Základem pro vytvoření modelu Balanced scorecard je stanovení strategických cílů, 

které by měly odpovídat určité vizi podniku. Seznam strategických cílů stanovených 

společností Alfa je k nahlédnutí v příloze č. 14, kde je jich uvedeno 11, a jsou k nim také 

přiřazeny jednotlivé druhy perspektiv, do kterých dle svého významu zapadají. Úkolem těchto 

cílů je naplnit vizi společnosti, kterou je v tomto případě přání stát se stabilní a 

konkurenceschopnou firmou na trhu. 

Podnik zde stanovil 2 cíle ve finanční perspektivě, 4 cíle v zákaznické perspektivě, 2 

cíle perspektivy vnitřních procesů a 3 cíle zapadající do perspektivy učení se a růstu. Všechny 

tyto stanovené cíle však musejí být vzájemně akceptovatelné a nesmějí se vylučovat. Proto je 

vytvářena tak zvaná strategická mapa stavějící na principu, kterým je budování výsledné 

strategie na určitých základech. Za základní kámen je považována perspektiva učení se a 

růstu, která zahrnuje například spokojenost a loajalitu zaměstnanců, a bez níž by nemohla 

správně fungovat navazující perspektiva vnitřních procesů. Ta je potom základem pro 

perspektivu zákaznickou a celý řetězec ukončuje finanční pohled. Jak bude vypadat již výše 

zmíněná strategická mapa, naznačuje obrázek 3.1, který je zobrazen na následující stránce této 

diplomové práce. 

Dalším krokem k úspěšnému dokončení tohoto modelu je stanovení měřítek a 

strategických akcí, pomocí kterých se budou strategické cíle zjišťovat a naplňovat. Jejich 

výčet je, stejně jako výčet strategických cílů, k nalezení v příloze č. 14.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při sestavování balanced scorecard bylo zjevné, že spolu jednotlivé cíle vzájemně 

souvisejí. Snad největší souvislost se vyskytuje v tomto případě mezi zákaznickou 

perspektivou a perspektivou učení se a růstu, neboť jedna je soustředěna, jak její název 

napovídá, na zákazníky, a druhá v případě společnosti Alfa souvisí s jejími zaměstnanci a 

jejich kvalitami. Je tedy zjevné, že aby byl u zákazníků splněn stupeň očekávání kvality dané 

služby, musejí být zaměstnanci nejdříve řádně proškoleni a seznámeni se škálou nabízených 

produktů. Tento příklad tedy přesně odpovídá nástinu obrázku 3.1, jež jasně uvádí perspektivu 

učení se a růstu jako základní patro, na němž se následně staví. Proto je při následném 

posuzování zhodnoceno jako první a poté až další perspektivy, dle naznačení u obrázku 3.1. 

V perspektivě učení se a růstu uvedla společnost Alfa především cíle týkající se 

spokojenosti a kvality zaměstnanců s tím, že jsou spokojeni s momentálním personálním 

složením, a proto by uvítali, kdyby nikdo ze současných zaměstnanců v následujících letech 

neodešel. Proto zde bylo jako akce pro zjištění jejich spokojenosti naplánováno dotazování 

ohledně jejich návrhů na zlepšení. Mezi další cíle patří kvalita zaměstnanců, jehož měřítkem 

je naopak spokojenost zákazníků. Cílená hodnota, kterou společnost Alfa ustanovila je 100 %. 

Firma si je vědoma toho, že nemohou uspokojit celých 100 % příchozích zákazníků, avšak 

jejich cílem je to, aby odcházeli z prodejny spokojeni, neboť to znamená, že v případě 

budoucí potřeby se znovu vrátí. Přestože totiž zákazník nenajde to, co potřeboval, je na 

daných pracovnících, aby těmto zákazníkům poskytli co nejlepší poradenství ohledně 

alternativních možností nákupu, případně požadované zboží ihned objednali. Vzhledem 

Obrázek 3. 1 – Strategická mapa BCS, (vlastní zpracování) 



k tomu, že se zde konkrétně jedná o obchod s počítači a počítačovým periferním zařízením, je 

také důležité, aby byli zaměstnanci schopni hovořit v terminologii, které bude daný zákazník 

rozumět. 

Perspektiva vnitřních procesů v tomto případě spočívá ve snížení počtu reklamací, a 

také snížení nákladů. Požadovanou hodnotou pro první ze stanovených cílů je hodnota 

maximálně 85 % reklamací pro rok 2011 v porovnání s rokem 2010. Proto je přesně tento 

poměr uveden jako měřítko. Tohoto snížení chtějí docílit zaměřením se na výběr možných 

dodavatelů a jejich ohodnocení a vzájemné srovnání. Tento krok může mít následně vliv také 

na druhý uvedený cíl spočívající ve snížení nákladů. Kromě toho však také přemýšlí o snížení 

nákladů na elektrickou energii, porozhlédnutím se po alternativním dodavateli. Měřítkem pro 

tento cíl je poměr výkonové spotřeby na tržbách, kdy se společnosti ani v jednom roce 

nepodařilo snížit hodnotu pod 60 %. Blízko požadovanému procentu se pohyboval výsledek 

v roce 2007, avšak od té doby se spíše zvyšuje. 

O zákaznickém pohledu už zde byla zmínka v první hodnocené perspektivě, jelikož 

spolu úzce souvisí. Zde totiž s pohledem učení se a růstu souvisí hned 3 ze 4 cílů, kterými 

jsou zlepšení poradenství, přátelský personál a spokojenost zákazníků. U těchto cílů zvolila 

společnost Alfa jako měřítko frekvenci návratu spokojených zákazníků s vyslovením přání, 

aby byli zákazníci natolik spokojeni, že by se do jejich prodejny vraceli pokaždé, budou-li 

potřebovat něco z nabídky jejich maloobchodu. Četnost potom odhadují na 2 až 3 návštěvy za 

rok. Mezi úkoly, které jsou potřeba pro splnění požadovaných cílů, zařadili především školení 

personálu a jeho spokojenost. Školením chce firma zaručit jejich odbornost, a budou-li 

spokojeni, budou také jednat příjemně se zákazníkem. Posledním cílem, který už personál 

tolik neovlivní, je zlepšení výběru zboží v podobě širokého sortimentu nabídky. Tímto 

krokem chce realizovat o 15 % více prodejů, než bylo realizováno v roce 2010. V předchozí 

perspektivě byl zmíněn i výběr dodavatelů, při jehož hodnocení se společnost může zaměřit i 

na sortiment jejich nabídky, a zajistit tak i splnění strategického cíle této perspektivy. 

V poslední perspektivě, tedy perspektivě finanční, jsou uvedeny 2 hlavní strategické 

cíle, kterými jsou jak růst tržeb, tak i růst zisku. Jako měřítko pro růst tržeb byl zvolen 

ukazatel obrátky celkových aktiv, kde jsou tržby poměřovány s celkovými aktivy, a žádoucím 

výsledkem je pro společnost Alfa hodnota 80 %. Měřítkem pro zjištění výše zisku je poměr 

čistého zisku a celkových tržeb, kdy je žádoucím výsledkem hodnota 25 %, což je 

v porovnání s posledním analyzovaným rokem 2010 o 4 % více. Mezi úkoly, které jsou 



potřeba realizovat pro naplnění cílů ve finanční perspektivě, je zmíněno zvýšení kvality 

služeb a snížení nákladů. Vzhledem k tomu, že tento pohled je na vrcholu pomyslné 

pyramidy, a zmíněné úkoly by měly být splněny již z řešení jejích nižších úrovní, je pak 

splnění těchto strategických cílů, dá se říci, automatické. 

 

3.5 Bonitní a bankrotní modely 

3.5.1 Altmanovo Z-score 

Při bližším pohledu na vzorce pro výpočet Altmanova Z-score uvedený v teoreticko-

metodologické části je patrné, že oba mají přibližně stejné znění, pouze s přehozenými 

hodnotami x1 až x5. V jedné části se však přece jen liší, a to v číselné hodnotě, která je 

uvedena u poměrového ukazatele poměřujícího čistý pracovní kapitál k hodnotě celkových 

aktiv. Pro porovnání tedy byly provedeny oba dva výpočty s tím, že bude patrné, jak 

významný je právě zmiňovaný poměr pro schopnost podniku ustát tlak podnikatelského 

prostředí a vyhnout se bankrotu. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,55 0,85 1,06 1,35 2,35 

Tabulka 3. 21 – První výpočet Altmanova Z-score, (vlastní zpracování) 

 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,45 0,75 0,97 1,25 2,31 

Tabulka 3. 22 – Druhý výpočet Altmanova Z-score, (vlastní zpracování) 

 

Interpretace Altmanova modelu je poměrně jednoduchá, neboť výsledky jednotlivých 

let se porovnávají s intervaly, které jsou uvedeny vždy v literatuře daným ukazatelem se 

zabývající. V tomto případě je vidět, že v prvních třech letech, dle intervalového rozložení, 

společnost spadala do bankrotního pásma. Každým rokem se však výsledky zlepšovaly. 

Hodnoty v letech 2009 a 2010 již spadají do pásma šedé zóny, a i zde je vidět vzrůstající 

tendence ukazatele. Z časového hlediska je v obou případech znatelné, že se hodnoty 

ukazatele každým rokem zvýšily přibližně o celé 3 desetiny, a rozdíl mezi posledními dvěma 

roky je dokonce roven nebo vyšší, než 1.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je-li očekáváno přibližně stejné zvyšování v průběhu následujících let, je zřejmé, že se 

podnik bude nacházet v pásmu prosperity do roku 2012, a hodnoty se tedy budou pohybovat 

nad výší minimální hranice, která je pro pásmo prosperity stanovena ve výši 2,9.  

 

3.5.2 Tafflerův model 

 Úspěšnost tohoto ukazatele je v našich podmínkách poměrně vysoká. Výsledky, které 

byly vypočteny z účetních výkazů zkoumané společnosti, zachycuje tabulka 3.23. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota -0,03 0,05 0,03 0,09 0,34 

Tabulka 3. 23 – Tafflerův model, (vlastní zpracování) 

 

Výsledky Tafflerova modelu by měly v ideálním případě vykazovat vyšší hodnoty, 

než je 0. Tato podmínka je splňována společností Alfa až od zkoumaného roku 2007, kdy byla 

hodnota výsledku pouze o 5 setin vyšší, v dalším roce dokonce pouze o 3 setiny. I hodnota 

v roce 2009 je v rámci požadovaného intervalu uspokojivá, avšak stejně jako v předchozích 

dvou letech stačí pouze málo, a výsledky ukazatele by se pohybovaly v nežádoucích 

hodnotách. Velice uspokojivý je pak výsledek z roku 2010, kdy byla jeho velikost ve výši 

0,34. Je-li brána v potaz i modifikovaná verze Tafflerova modelu, kdy jsou nežádoucí 
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výsledky nižší než 0,2 a kýžené vyšší než 0,3, je v tomto případě výsledek posledního roku 

vyhovující i pro tuto podmínku. 

 

3.5.3 IN95 

Výhodou užívání indexů IN je především skutečnost, že existují i modifikované verze, 

mezi nimiž lze nalézt takové tvary vzorců, v nichž jsou váhy jednotlivých poměrových 

ukazatelů nastaveny podle podmínek České republiky. 

Index IN95 jako jediný z vypočítaných indexů zachycuje čistě schopnost podniku 

dostát svým závazkům, a uvádí se, že je jeho úspěšnost vyšší než 70 %. Schopnost tvorby 

přidané hodnoty je zachycena v ostatních dvou ukazatelích, jejichž výsledky jsou zachyceny 

v tabulkách 3.25 a 3.26. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 1,84 2,72 4,25 1,98 2,60 

Tabulka 3. 24 – Index důvěryhodnosti IN95, (vlastní zpracování) 

 

 V prvních třech letech je vidět značný nárůst, což je v případě prvního zkoumaného 

roku vítané, neboť v tomto roce se stále nachází v pásmu potenciálních finančních problémů. 

Nárůsty mezi jednotlivými léty jsou poměrně markantní, stejně tak jako skokové snížení mezi 

lety 2008 a 2009. Tento pokles však neznamená náhlé zhoršení. Důvodem je absence jedné 

z položek výpočtu v posledních dvou letech, která spočívá v poměřování zisku před úroky a 

zdaněním a nákladových úroků. Úroky byly totiž v posledních dvou letech nulové, a 

poměrový ukazatel tak nelze vyčíslit, což je důvodem poklesu hodnoty výsledků na danou 

úroveň. 

 Je zde však na pováženou jiná skutečnost, která spočívá ve váze poslední části 

ukazatele. Ta se týká poměřování závazků po lhůtě splatnosti k tržbám a váha tohoto poměru 

je 16,8. Zarážející je to z důvodu, že doporučovaná hodnota indexu IN95 je vyšší než 2, a čím 

vyšší by byl čitatel v podobě závazků po lhůtě splatnosti, tím vyšší by byla výsledná hodnota i 

celkového ukazatele. Je sice pravda, že neplatí-li své závazky včas, má společnost více 

prostředků, se kterými může k danému okamžiku disponovat, na druhou stranu však s sebou 

nesplácení závazků přináší různá úskalí, například v podobě penalizací, úroků z prodlení a 

ztráty důvěry ze strany věřitelů. 



3.5.4 IN99 

 Index IN99 je bonitní model, který se jako jediný ze zde zmíněných indexů 

důvěryhodnosti zaměřuje pouze na pohled vlastníka, a tedy tvorbu hodnoty. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,65 0,83 0,80 0,94 1,14 

Tabulka 3. 25 – Index důvěryhodnosti IN99, (vlastní zpracování) 

 

 Je-li tento ukazatel zhodnocen dle intervalů, které jsou uvedeny v [17], spadá ve všech 

třech letech do pásma potenciálních problémů. Pozitivní je však časový vývoj, který 

naznačuje, že v budoucích letech by se společnost mohla pohybovat nad hranicí 2,07. 

 Z druhého hlediska, kterým je schopnost podniku přidávat hodnotu, si společnost sice 

nestojí nejhůře, ale také ne právě nejlépe. V prvních čtyřech letech se pohybuje v hodnotách, 

které znamenají, že spíše netvoří žádnou přidanou hodnotu a v posledním roce, kdy je 

výsledkem hodnota 1,14 již těsně spadá do pásma šedé zóny, kdy nelze přesně určit, zda je 

hodnota přidávána, či nikoliv. 

Oba indexy důvěryhodnosti, jak věřitelský, tak i vlastnický, je potřeba hodnotit ve 

vzájemném kontextu dle následující tabulky: 

 IN95 věřitelský IN99 vlastnický 

1. dobrý dobrý 

2. dobrý špatný 

3. špatný dobrý 

4. špatný špatný 

Tabulka 3. 26 – IN95 a IN99 ve vzájemném kontextu
5
 

 

Vysvětlení jednotlivých variant je k nahlédnutí v příloze č. 15. 

Dá se říci, že analyzovaná společnost spadá v obou kategoriích do 4. skupiny tabulky 

3.26, neboť při dotazu, zda byly výsledky dobré či špatné, je odpovědí spíše horší varianta. 

Uklidňující je však fakt, že i přesto, že byly výsledky prvních let nejméně příznivé a měly by 

tudíž naznačovat bankrotní scénář, jsou každým rokem lepší. Zbývá tedy jen doufat, že 

                                                           
5
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v případě těchto ukazatelů, a jejich více než 70% a 85% úspěšnosti, spadá společnost Alfa do 

zbývajících 30 a 15 procent. 

 

3.5.5 IN01 

Souhrnné zhodnocení, zda je podnik schopen dostát svým závazkům a zároveň, zda 

přidává určitou hodnotu, je patrné z výsledků, které jsou v tabulce 3.27. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,84 1,21 1,78 0,98 1,31 

Tabulka 3. 27 – Index důvěryhodnosti IN01, (vlastní zpracování) 

 

 Stejně jako v předchozích dvou ukazatelích, ani v tomto případě není předpovídán 

bankrot společnosti. Její výsledky se pohybují vždy střídavě v dolní a horní hranici 

prostředního pásma, tedy pásma šedé zóny. Pouze v roce 2008 byla hodnota minimální 

hranice pro pásmo tvorby hodnoty překročena o jednu setinu. I v tomto případě je však vidět, 

že nebýt hodnoty splaceného úvěru, ukazatel IN01 by v dalších letech postupně rostl. Toto 

tvrzení dokládají i informace z přílohy č. 11, kde je patrné, že všechny části vzorce (2.26) se 

s každým dalším rokem zvyšují. Je tedy velice pravděpodobné, že v případě jakéhokoliv, byť 

jen sebemenšího nákladového úroku, by se v posledních dvou letech společnost pohybovala 

již v žádoucích hodnotách. 

Indexy IN dokážou vyhodnocovat jak bankrotní situace, tak i, podobně jako ukazatel 

EVA, tvorbu přidané hodnoty. Konkrétně to jsou indexy IN99 a IN01. Ty jsou, pokud se týče 

přidané hodnoty, v případě společnosti Alfa lépe vypovídající, neboť z toho důvodu, že se 

nejedná o akciovou společnost, je velice těžké určit náklad na vlastní kapitál. Z tohoto důvodu 

tedy byly použity namísto ukazatele EVA indexy důvěryhodnosti IN. 

  



4 Návrhy a doporučení 

Výsledky většiny hodnocených ukazatelů a modelů vyšly poměrně dobře. Buďto 

spadaly do požadovaných mezí, nebo bylo při pohledu z časového hlediska viditelné stálé 

zlepšování slibující požadované hodnoty výsledků v budoucích letech. 

Dle provedené analýzy se mezi problémové oblasti řadí bezpodmínečně velikost 

vlastního kapitálu. Ten každým rokem poměrně výrazně roste, což samo o sobě není 

nežádoucí, neboť se tím zvyšuje finanční stabilita a podniky tak jsou spolehlivé v očích svých 

věřitelů, avšak skutečnost finanční stability je v tomto případě jediným kladem, který lze 

v hodnotě velikost vlastního kapitálu nalézt.  

Jak naznačuje ukazatel ROE, hodnota vlastního kapitálu nemá totiž téměř žádný vliv 

na velikost zisku. Přitom, aby se zvyšovala hodnota zisku, je třeba investovat právě do 

rentabilních položek, mezi které v tomto případě vlastní kapitál rozhodně nepatří. Proto by 

bylo vhodné zamezit jeho dalšímu výraznému růstu, neboť při konstantním zvyšování 

v dalších letech s velkou pravděpodobností dojde k tomu, že bude společnost 

překapitalizovaná, a tedy že bude využívat své vlastní zdroje i ke krytí krátkodobých aktiv. 

Bude mít tedy více majetku, než ve skutečnosti potřebuje, a jeho využití proto nebude 

efektivní. V tomto případě opravdu stojí za to se zamyslet nad zlatým bilančním pravidlem 

financování, které říká, že dlouhodobý majetek má být financován dlouhodobými zdroji a 

krátkodobý majetek krátkodobými zdroji. 

Alarmující je také doba obratu závazků, kde tabulka 3.20 odhalila v nejlepším případě 

průměrnou dobu splacení téměř půl roku. Proto by za normálních okolností bylo vhodné 

přesvědčit majitele firmy Alfa, aby platili své závazky včas a předešli tak nespokojenosti ze 

strany svých dodavatelů. Paradoxně je však dle mého názoru lepším návrhem řešení, aby 

platili své závazky naopak ještě o něco později. Důvodem je zejména ujištění ze strany 

jednatelů analyzované společnosti, že své závazky opravdu platí řádně a včas, ale také 

kontrola účetních záznamů, kde je, jak již bylo zmíněno výše, ve většině případů záznam o 

uskutečnění platby dokonce ještě před vystavením daňového dokladu. Konkrétně uvedu 

příklad plateb Severomoravské plynárenské společnosti, které také firma Alfa platí zálohově, 

ještě před obdržením přijaté faktury. Daňový doklad je vždy vystaven ke konci měsíce, a 

uhrazen je v jeho první dekádě, což je naprosto zbytečné, a společnost Alfa by si mohla tyto 

zaplacené prostředky alespoň na krátkou dobu pozdržet ve svém podnikání. Stejně tak i 



úhrada elektrické energie, která je pravidelně příkazem k úhradě zaplacena nejméně 14 dní 

před obdržením faktury.  

Vystavené faktury mají dobu splatnosti většinou 17 dní. Většina je uhrazena včas, a 

velké množství je dokonce, stejně jako v případě závazků této společnosti, zaplaceno také 

před koncem doby splatnosti, ne-li před samotným vystavením účetního dokladu. Toto se týká 

z velké části nájemného, které odběratelé platí často na 2 a více měsíců dopředu. Neplatí-li 

dopředu, platba je provedena vždy nejpozději na konci měsíce, přestože faktura by jim byla 

vystavena až v polovině měsíce následujícího. Tím spíše by jednatelé společnosti Alfa měli 

využít tohoto bezúročného dodavatelského úvěru a přijmou-li platbu od některého ze svých 

zákazníků předčasně, neměli by se ukvapovat v placení svých vlastních závazků, které ještě 

nenabyly významu. 

Prostředky, které by získali využitím času mezi přijetím platby za své výkony a dobou 

splatnosti vlastních závazků, by se daly zhodnotit přinejmenším například vkladem na 

podnikatelský účet, neboť doba mezi těmito dvěma kroky je často až 4 měsíce. Přestože 

velikost úroků na zmiňovaných účtech není v závratné výši, za dobu 4 měsíců zde lze vydělat 

alespoň nižší částku na úhradu menších položek. Navíc je pravděpodobné, že v průběhu 

daných 4 měsíců obdrží od svých odběratelů jiné platby, tudíž je lepším řešením vložit 

alespoň část předčasně nabytých prostředků do dlouhodobějších aktiv, jako jsou například 

dlouhodobé cenné papíry, u kterých je výnosový úrok vyšší. Toto však opravdu pouze 

v případě, že ztrátou schopnosti disponovat s těmito penězi neohrozí jejich povinnosti 

v podobě úhrady krátkodobých závazků. 

Další důvod, proč si ponechat nabyté peněžní prostředky, kterými se zabývají 

předchozí odstavce, je zjevný z tabulek 3.14, 3.15 a 3.16. Tímto důvodem jsou problémy s 

výsledky všech tří stupňů ukazatele likvidity, kdy ani v jednom roce společnost nesplňovala 

požadované parametry a trpí tak obrovským nedostatkem takových prostředků, které jsou 

ihned likvidní, nebo které lze přeměnit na peněžní prostředky ve velice krátkém čase. Pokud 

by to tedy bylo možné, měla by si společnost Alfa ponechávat v pokladně a na svých běžných 

účtech více hotovosti. Vzhledem k již zmiňovanému rychlému růstu velikosti vlastního 

kapitálu, by bylo řešením také snížení jeho velikosti, navýšením cizích zdrojů a následně i 

ponechání si vyšší hotovosti, se kterou lze okamžitě disponovat. Tento krok by pomohl u 

ukazatelů likvidity, tak i u rentability, která je snižována právě zvyšováním hodnoty vlastních 

aktiv. 



Dá se říci, že vývoj ostatních ukazatelů nejeví známky žádných problémů a společnost 

se tedy každým dalším rokem rozrůstá. O tom svědčí i schopnost splácet úvěr, jehož roční 

splátka činila 329 000 Kč. Je tedy obdivuhodné, že byli schopni splácet takovou část úvěru, 

která byla dokonce vyšší, než čistý zisk kteréhokoliv ze zkoumaných let, a to i přesto, že byli 

v prvních zkoumaných letech poměrně novým podnikem. V roce 2010 už byla většina 

výsledků relativně stabilní, a pro rok 2011 jsou očekávány ještě lepší výsledky. Proto by 

mohli jednatelé popřemýšlet nad dalším úvěrem, pomocí něhož by rozšířili své podnikání. 

Pokud by tedy členové statutárního orgánu společnosti Alfa skutečně uvažovali o 

dalším bankovním úvěru, je důležité, aby nejdříve promysleli úroveň úrokového zatížení a 

úrokového krytí. Bylo by totiž vhodné, aby toto úrokové zatížení nebylo více než 

doporučovaná maximální hodnota 10 %. V dnešní době již jsou výsledky tohoto ukazatele 

v pořádku, ale v prvních dvou zkoumaných letech byla jeho hodnota vyšší, než zmiňovaných 

10 %. V roce 2007 sice nepřekračovalo limit o mnoho, tehdy se výsledek pohyboval kolem 

necelých 12 %, avšak v roce 2006 byla hodnota výsledku o více než 13 % vyšší, konkrétně 

tedy více než 23 %. Vzhledem k  předpokladu, kterým je, že společnost měla podnikatelský 

úvěr již od začátku svého podnikání v roce 2003, je tedy očividné, že hodnota úrokového 

zatížení byla v dřívějších letech o mnoho vyšší, než maximální doporučovaný limit. Stejně tak 

i ukazatel úrokového krytí, který byl v roce 2006 na hodnotě 4, a nákladové úroky tak v tomto 

roce byly pokryty ziskem pouze 4krát. S velkou pravděpodobností tak v předchozích letech 

stačila hodnota zisku snad jen pouze na pokrytí těchto úroků, zdali vůbec. Bylo by tedy 

vhodné zvolit výši úvěru dle předchozích doporučení. V roce 2010 byl zisk společnosti 

zhruba na úrovni 300 000 korun. Přestože jeho hodnota každým rokem průběžně roste, bude-

li se počítat spíše s tím, že zůstane na stejné úrovni, pak by mohli počítat takovou půjčkou, 

jejíž roční nákladové úroky nepřekročí hodnotu 30 000 Kč. 

Vezmou-li pak případní věřitelé v podobě bank v úvahu mimo jiné platební morálku 

společnosti s platbami předchozího podnikatelského úvěru, neměla by v poskytnutí dalšího 

úvěru nastat žádná komplikace, neboť z dané morálky je patrné, že pravidelná splátka úvěru 

je pro tuto společnost jednou z priorit. 

 Nežádoucí hodnoty se vyskytovaly i u zhodnocení pomocí Altmanova modelu. Jeho 

neúspěch si však vysvětluji pouze tím, že v prvních letech by měla být společnost chápána a 

zařazena mezi začínající firmy, u nichž je vypovídací schopnost výsledků Z-skóre omezená. 

Toto je také důvodem, proč bych od tohoto hodnocení úplně upustila, avšak nevyloučila 

použití tohoto modelu v budoucích letech, neboť přestože hodnoty nejsou zdaleka ustálené, a 



společnost spadala v prvních třech letech do pásma bankrotu a v následujících dvou letech do 

pásma šedé zóny, z časového hlediska je vidět, že se výsledky rok od roku rapidně zlepšují a 

věřím, že v následujících několika letech již budou hodnoty odpovídat intervalu pásma 

prosperity. 

 V analýze, která byla prováděna pomocí modelu Kaplana a Nortona, tedy v modelu 

Balanced scorecard, bylo jedním ze strategických cílů společnosti také snížení nákladů. 

Jedním z hlavních strategických úkolů k dosažení tohoto cíle bych navrhovala Facility 

management, jež má za úkol právě snižování nákladů a zvyšování efektivnosti. Uvádí se, že 

při komplexním zhodnocení se dá hodnota provozních nákladů snížit často až o 30 %, což 

v dnešní době není zanedbatelná položka. Je velmi pravděpodobné, že jednorázový náklad 

v podobě zaměstnání externího odborníka v této oblasti bude poměrně významný, avšak 

v porovnání s možným snížením nákladů na provoz ve všech dalších letech dle mého názoru 

jistě stojí za uváženou. 

 Metoda Balanced scorecard zahrnuje rovněž zákaznickou perspektivu. Nebylo by zde 

proto od věci udělat průzkum mezi zákazníky společnosti Alfa ohledně toho, co by tato 

společnost měla zlepšit, tedy, v čem zaostává za konkurencí, ale také, v čem oproti 

konkurenci vyniká. Zjistí tak, co jejich zákazníci oceňují, a mohou tedy tuto silnou stránku 

dále rozvíjet a vylepšovat. Pokud totiž jakákoliv společnost nabídne svému zákazníkovi 

produkt, jež má byť jen malou funkci navíc, pokud s ní zákazník nepočítá, je pak mile 

překvapen a tudíž spokojen. Ze stejného důvodu je pak tímto průzkumem důležité předejít 

také opačné situaci, kdy nabízenému produktu nějaká funkce chybí, ale zákazník s ní při 

koupi počítá. Přestože jde v tomto byť jen o maličkost, zákazník je při její absenci poměrně 

značně nespokojen. 

 Jako jedna z možností, která se v oblasti zjišťování spokojenosti zákazníků nabízí je 

metoda dotazování stávajících zákazníků například v prodejně společnosti. Toto však může 

být dle mého názoru kontraproduktivní, neboť většina lidí není ochotna trávit svůj volný čas 

vyplňováním různých dotazníků, přestože se týkají zvyšování jejich spokojenosti, a jsou tudíž 

touto skutečností otráveni. Když se pak tento klient bude během krátkého časového intervalu 

rozhodovat o koupi další výpočetní techniky, zvolí jinou prodejnu, kde jejich nákup není 

spojen s krácením doby jejich volného času. Tento stav je však v rozporu s jedním ze 

strategických cílů společnosti, které si stanovila v metodě balanced-scorecard, a tím byla 

maximální spokojenost zákazníků. 



 Překvapením bylo i zjištění, že společnost nedisponuje žádnými internetovými 

stránkami, čímž není myšlen samotný internetový obchod, ale jakákoliv reklama v podobě 

zmínky, že tato společnost na trhu funguje. Proto by bylo vhodné podobné stránky založit, což 

bude mít za následek zvýšení povědomí o existenci této firmy. Další výhoda by byla spjata 

s problémem předchozího odstavce, neboť na vytvořených webových stránkách by zákazníci 

společnosti Alfa mohli mít prostor pro případné připomínky, a firma by tak získala 

požadovanou zpětnou vazbu. 

 Firma také vyslovila zájem otevřít novou prodejnu. V souvislosti s předchozím 

odstavcem týkajícím se webových stránek, by však také mohli společníci firmy Alfa uvažovat 

o založení internetového obchodu, neboť stále větší část prodejů, a to nejen v oblasti 

výpočetních technologií, je dnes realizována právě prostřednictvím internetového obchodu.  

 Jednou ze záležitostí, která v dnešní době stále více nabývá na významu, je CSR. Pod 

touto zkratkou se skrývá označení Corporate Social Responsibility, jež se do češtiny překládá 

jako společenská odpovědnost organizace. Lidé se stále častěji dívají na to, jak se daný 

podnik chová z environmentálního hlediska, a tento trend se již pomalu ze světa dostává i 

k nám, do České republiky. Poměrně nově se do ceny elektronických zařízení přidává také tak 

zvaný recyklační poplatek, který má zajistit ekologickou recyklaci starých či již nefunkčních 

elektronických zařízení. Pro mnoho spotřebitelů je však stará elektronika pouze obyčejný 

odpad, který končí místo sběrných dvorů v běžných popelnicích pro smíšený odpad, a to 

v lepším případě. Tito lidé by proto měli být motivováni zacházet s daným zařízením jinak, 

proto by bylo vhodné, aby společnost Alfa při prodeji svého sortimentu v podobě periferního 

zařízení zavedla systém slevy na nákup nového zboží. Své zákazníky by tedy při prodeji 

informovala o tom, že přinesou-li svou starou elektroniku, bude jim o určité procento zlevněn 

nákup nového zboží, nebo bude cena snížena právě o velikost recyklačního poplatku, který se 

v případě větší elektroniky pohybuje okolo 300 Kč.  

 Lidé při koupi jakéhokoliv produktu zvažují vždy nejen náklady na samotné pořízení, 

ale také náklady vzniklé v průběhu životnosti produktu a na likvidaci. Proto by tento krok 

jistě ocenili všichni zákazníci, ať už jsou orientováni na životní prostředí, či nikoliv.  



Závěr 

 V dnešní době, se kterou je stále ještě neodmyslitelně spojováno sousloví celosvětová 

hospodářská krize, nabývá pro mnohé společnosti ještě více na významu analýza jejich stavu 

podnikání, neboť je důležité zjistit jaké množství prostředků a hlavně jak efektivně je 

využíváno při výkonu jejich podnikatelské činnosti. Toto je sice důležité i při běžném 

fungování na trhu, aby byla zajištěna konkurenceschopnost, avšak v době recese jsou 

společnosti obzvláště prověřeny a je zjištěno, které z nich jsou opravdu stabilní. 

 V případě společnosti Alfa byla většina kvantifikovaných výsledků poměrně 

uspokojivá. Všechny zmiňované ukazatele rentability mají vyšší výnosnost než takzvaná 

bezriziková aktiva, která by s sebou neměla přinášet žádná, nebo nanejvýše jen minimální 

rizika. Hodnota této výnosnosti je 4,85 %, avšak dnes se již hledí i na to, aby byla výnosnost 

nejen vyšší, než státní cenné papíry, ale i vyšší než výnosnost cenných papírů nabízených u 

komerčních společností. 

 Dle ukazatelů zadluženosti se společnost Alfa jeví jako dlouhodobě stabilní podnik 

s vysokou finanční samostatností, což svým způsobem vyvrátily výsledky bankrotních 

modelů, dle kterých stojí tato společnost před téměř jistým bankrotem. Jak však již bylo 

zmíněno v návrzích a doporučeních, kterými se zabývá 4. část této práce, výsledkům 

bonitních a bankrotních modelů by v tomto případě měla být přisuzována nižší váha. 

 Ač si to jednatelé společnosti nejspíš neuvědomují, velikost oběžného majetku je 

v jejich případě poměrně kritická. Během celé doby svého působení se však s velkou 

pravděpodobností nesetkali s jakýmkoliv problémem týkající se jejich likvidity, nepřisuzují 

tudíž tomuto problému příliš velkou důležitost.  

 Velice dobře je na tom společnost se svou platební morálkou, jež měla v některých 

případech vliv na úkor prováděných ukazatelů. Pokud by se však rozhodla si v budoucnu 

pořídit další úvěr, tato skutečnost jim jistě u daného věřitele pomůže, spolu s některými 

ostatními ukazateli, které signalizovaly její dlouhodobou stabilitu a často zmiňovanou a pro 

věřitele důležitou finanční samostatnost. 

Je však poměrně s podivem, že si některé ukazatele, dá se říci, protiřečí. Konkrétně 

mám na mysli ukazatel běžná likvidita a ukazatel týkající se podkapitalizování, neboť číselné 

hodnoty vyšly tak, že naznačovaly, že je společnost podkapitalizovaná, a tudíž při úhradě 

dlouhodobých závazků musí společnost plnit i z krátkodobých zdrojů. Běžná likvidita naopak 



svými výsledky jasně udává, že oběžná aktiva nejsou v žádném případě schopna pokrýt 

v případě potřeby hodnotu krátkodobých zdrojů. 

Celkově je třeba zmínit, že v posledních dvou letech vyšla hodnota výsledků relativně 

dobře. Pokud byly některé hodnoty mimo určitým způsobem stanovené normy, bylo to ve 

většině případů v prvních dvou analyzovaných letech, avšak v tomto případě je to svým 

způsobem pochopitelné, neboť vzhledem ke skutečnosti, že společnost teprve pár let předtím 

s podnikáním začínala, a teprve se usazovala na trh. Začátky podnikání jsou ve velké míře 

spojeny s vysokou mírou zadluženosti a počítá se i s tím, že podniky nebudou v prvních letech 

tolik rentabilní. V dalších letech již byly výsledky ve většině případů velice uspokojující a jde 

zde vidět, že se stále postupně zlepšují a vedou tak ke kýženým hodnotám.  

 

 


