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1. Úvod 

Chce-li podnik uspět na trhu a mezi konkurencí, musí se snaţit o efektivní hospodaření, 

dlouhodobou maximalizaci trţní hodnoty podniku a zvyšování bohatství podnikatele. 

Efektivnost podniku je základním kritériem pro jeho hodnocení a je chápána jako dosaţení 

cíle za pouţití co nejmenšího mnoţství zdrojů. 

Finanční analýza je specifickým typem analýzy, jeţ slouţí k zhodnocení finančního 

hospodaření a finančního zdraví společnosti.  Tvoří součást analýzy zdrojů. Poskytuje 

uţivateli veškeré dostupné finanční informace o firmě. Finanční analýza je důleţitou součástí 

podnikového řízení a je uţitečná pro prověřování dat z minulosti a k sestavení plánu do 

budoucnosti. Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení finanční a 

ekonomické situace společnosti a pomáhá odhalovat případné poruchy finančního zdraví. 

Smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních metodických prostředků, diagnózu 

finančního hospodaření podniku. Kvalitně a pravidelně prováděná diagnóza můţe odhalit 

případné poruchy „finančního zdraví“ a včas tyto poruchy napravit prostřednictvím různých 

řídících zásahů.  

Výsledky finanční analýzy jsou důleţité nejen pro manaţery firmy, kteří na jejich základě 

rozhodují o dalším vývoji, ale také pro investory a obchodní partnery. 

Problém finanční analýzy je spatřován ve velkém mnoţství poměrových ukazatelů a jejich 

rozporuplném hodnocení. Proto se tyto ukazatele často sjednocují do tzv. souhrnných indexů, 

které vyjadřují finanční, ekonomickou situaci dané společnosti a její výkonnost. Vypovídací 

schopnost těchto indexů je niţší, neboť slouţí pouze pro rychlé srovnání jednotlivých 

podniků, nikoli o hloubkové srovnávání.  

Bankrotní a bonitní modely patřící k účelově vybraným skupinám indexů se snaţí o posouzení 

finančního zdraví společnosti pomocí jedné charakteristiky. 

Chce-li si podnik ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje, vysvětlit si změny 

jednoho či více ukazatelů na celé hospodaření a získat podklady pro výběr rozhodnutí týkající 

se dalšího vývoje či cílů, měl by sestavit jednoduchý funkční model, jenţ zobrazuje vztahy 

dílčích ukazatelů. 



Tato diplomová práce se nejprve bude v prvních dvou kapitolách zabývat nastíněním 

základních pojmů týkajících se finanční analýzy a dalších specifických postupů a metod a 

následným seznámením se s analyzovanou společností. 

V další kapitole pak bude podrobně analyzována a rozebrána finanční situace společnosti, 

nebo-li její finanční zdraví a v poslední kapitole budou výsledky této analýzy zhodnoceny, 

nalezeny případné nedostatky a následně doporučeny moţné varianty řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teoreticko-metodologická východiska 

Tato část diplomové práce se zabývá základními pojmy týkající se finanční analýzy a dalšími 

modely a metodami. Následně seznamuje s analyzovanou společností. 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje významnou součást podnikového řízení. Úzce souvisí 

s účetnictvím a finančním řízením. Účetnicí jako takové není schopno poskytnout informace 

nebo představu o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho hospodaření. Proto byla 

zavedena finanční analýza, která prostřednictvím poměrových ukazatelů je schopna dospět 

k závěrům, jeţ vypovídají o celkovém hospodaření a situaci podniku. Následně je moţno 

zavést různá opatření. 

2.1.1 Předmět a účel finanční analýzy
1
 

„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a doporučení vhodných 

řešení do předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Jejím cílem je poznat 

finanční zdraví podniku, identifikovat slabiny, které by mohly vést k problémům a 

determinovat silné stránky.“ viz. Grünwald, Holečková (2008, str. 4). Účelem finanční 

analýzy je komplexní zobrazení finanční a majetkové situace podniku. Analýza by měla být 

prováděna soustavně, ne pouze jednou do roka při uzavírání účetních výkazů. Cílem finanční 

analýzy je posouzení finančního zdraví podniku. 

2.1.2 Finanční zdraví podniku 

Za finančně zdravý podnik je povaţován ten, který je schopen v daný okamţik i 

v budoucnosti plnit své cíle a uspokojovat své investory. Finančně zdravý podnik by měl být 

ziskový. Zisk je nejvýznamnější součástí ukazatele pro měření rentability podniku. Čím větší 

je hodnota ukazatele rentability, tím lepší je finanční zdraví daného podniku. Podnik 

samozřejmě nesmí opomíjet ani další ukazatele. Finančně zdravý podnik musí být schopen 

získávat externí zdroje pro svůj další rozvoj, ale také by měl být schopen některé aktivity krýt 

svými vlastními zdroji. 

                                                           
1
 Grünwald, R.;Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 182 s. 

ISBN 978-80-245-1108-5 



2.1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu
2
 

Kvalita informací bezprostředně závisí na vstupních informacích, které by měly být kvalitní a 

komplexní. V současné době existuje několik moţností, jak získat potřebné informace, ale i 

přesto jsou základní data čerpána převáţně z účetních výkazů. Mezi základní výkazy patří 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow. 

Rozvaha zachycuje bilanci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – aktiv a zdrojů 

jeho financování – pasiv k určitému datu. Tvoří základní přehled o majetkové situaci, zdrojích 

financování a finanční situaci podniku. Při analýze rozvahy se sleduje především stav a vývoj 

bilanční sumy, struktura aktiv, struktura pasiv a relace mezi sloţkami aktiv a pasiv. 

Tabulka č. 1: Agregovaný tvar rozvahy 

Označení AKTIVA Označení PASIVA 

 Aktiva celkem  Pasiva celkem 

A. Pohledávky za upsaný 

vlastní kapitál 

A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

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

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy 

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

minulých let  

C. Oběţná aktiva A.V. Hospodářský výsledek běţného 

účetního období 

C.I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.I. Rezervy 

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

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.III. Krátkodobé závazky 

D. Časové rozlišení B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

  C. Časové rozlišení 

Zdroj: Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck. 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9 
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Výkaz zisku a ztráty známý také pod názvem výsledovka ukazuje, které náklady a výnosy se 

podílejí na tvorbě hospodářského výsledku podniku za dané období. Zachycuje tedy pohyb 

nákladů a výnosů. Hlavním rozdílem mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty je fakt, ţe 

rozvaha zachycuje aktiva a pasiva k určitému datu, zatímco výkaz zisku a ztráty se vţdy 

vztahuje k časovému intervalu. V České republice má výkaz zisku a ztráty stupňovitý 

charakter, to znamená, ţe je postupně rozdělen na část provozní, finanční a mimořádnou. 

Hospodářský výsledek z provozní činnosti je tedy dán rozdílem provozních výnosů a 

provozních nákladů, hospodářský výsledek z finanční činnosti je rozdílem finančních výnosů 

a nákladů atd. Výkaz zisku a ztráty je sestavován tak, ţe transakce jsou zachyceny a 

vykazovány v období, kterého se věcně i časově týkají. Výnosy se uznávají v období, kdy 

byly realizovány. Podobně i náklady se uznávají v období, ve kterém se podílely na tvorbě 

výnosů. Z této skutečnosti vyplývá, ţe nákladové a výnosové poloţky se neopírají o skutečné 

peněţní toky a čistý zisk nepředstavuje skutečnou hotovost získanou při hospodaření podniku. 

Zisk můţeme rozdělit dle různých forem: 

- čistý zisk (EAT) 

- zisk před zdaněním (EBT) 

- zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 

- zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) 

- čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT) 

Schéma č. 1: Zisk a jeho rozdělení, vazba na výkaz rozvaha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck. 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-
9; vlastní úprava 
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Schéma č.2: Výkaz zisků a ztrát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sůvová, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vyd. Praha: Serifa. 1999. 622 
s. ISBN 80-7265-027-0 

 

Výkaz cash flow slouţí k porovnávání příjmů a výdajů, jeţ podnik realizoval v minulém 

období. Zobrazuje skutečný pohyb peněz, proto tedy slouţí jako doplňující výkaz rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Výkaz cash flow člení toky podle třech základních činností – peněţní 

toky z provozní činnosti, z investiční činnosti a peněţní toky vztahující se k financování 

podniku. Sestavení výkazu je moţné dvěma metodami -  přímou a nepřímou. Přímá metoda 

vyčlení hlavní peněţní příjmy a výdaje, nepřímá metoda spočívá ve vyčlenění peněţních toků 

z provozní činnosti a úpravě hospodářského výsledku o další poloţky.   

 



2.1.4 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza je zdrojem informací nejen pro manaţery, ale i pro další osoby, které ve 

větší či menší míře přichází do kontaktu s daným podnikem. Tyto uţivatele můţeme rozdělit 

na externí a interní. Mezi externí uţivatele řadíme investory, banky a jiné věřitele, stát a jeho 

orgány, obchodní partnery, manaţery a konkurenci. Mezi interní pak patří manaţeři, odboráři, 

zaměstnanci. 

Investoři zajišťují kapitál danému podniku a mají hned dva důvody, proč sledují jeho 

výkony. Zaprvé chtějí získat co nejvíce informací pro rozhodování se o poskytnutí případných 

investic a za druhé shromaţďují informace o tom, jak podnik s vloţenými investicemi 

hospodaří. 

Banky a ostatní věřitelé vyţívají výsledky finanční analýzy k získání informací o finančním 

stavu potenciálního dluţníka. Věřitelé se pak dále rozhodují, zda poskytnou nebo 

neposkytnou úvěr, v jaké výši a jaké si stanoví podmínky. Banky sledují tzv. bonitu dluţníka, 

která je hodnocena analýzou finančního hospodaření podniku. Důleţitým ukazatelem je pro 

banku ziskovost podniku a informace o tom, zda je podnik schopen splácet své jiţ existující 

závazky a zda bude schopen splácet další úvěr. 

Stát a jeho orgány shromaţďují data z mnoha důvodů, ať uţ pro kontrolu plnění daňové 

povinnosti nebo pro statistická šetření. Stát dohlíţí na podniky se státní majetkovou účastí, 

rozděluje finanční výpomoci, jako jsou dotace, subvence a další.  

Obchodní partneři se zajímají především o schopnost podniku dostát svým splatným 

závazkům. Zaměřují svou pozornost na solventnost, likviditu, zadluţenost a stabilitu 

dodavatelských vztahů. Odběratelé sledují finanční situaci dodavatele, protoţe v případě 

finančních potíţí dodavatele nebo jeho bankrotu, by mohli mít problémy se zajištěním vlastní 

výroby. 

Manažeři mají nejlepší podmínky pro získání informací potřebných pro zpracování finanční 

analýzy, a to proto, ţe mají přístup k informacím, které jsou veřejně nedostupné. Výstupy 

z této analýzy pouţívají pro operativní a strategické finanční řízení. Znalost finanční situace 

podniku jim slouţí ke správnému rozhodování při získávání finančních zdrojů, při 

rozdělování zisku nebo k rozhodování o činnostech, které vedou k základnímu cíli podniku. 



Zaměstnanci mají zájem o to, aby podnik prosperoval, byl hospodářsky i finančně stabilní. 

Jde jim především o zachování pracovních míst, sociální perspektivy a mzdové podmínky. 

Zaměstnanci stejně jako ostatní skupiny sledují hospodaření podniku a dění v podniku se 

snaţí ovlivňovat prostřednictvím odborových organizací. 

  

2.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů je dalším zdrojem pro finanční analýzu podniku. Základním 

zdrojem této analýzy jsou finanční výkazy, které obsahují data v absolutním vyjádření. Jedná 

se o veličiny stavové, jeţ jsou obsahem rozvahy nebo tokové, jeţ jsou obsahem výkazu zisku 

a ztráty nebo cash flow. Absolutní ukazatele vycházejí přímo z posuzování hodnot těchto tří 

základních výkazů prostřednictvím horizontálního nebo vertikálního rozboru. 

2.2.1 Rozbor horizontální struktury účetních výkazů 

Horizontální rozbor sleduje časové změny absolutních ukazatelů. Zabývá se hledáním 

odpovědí na dvě otázky: 

 O kolik jednotek se změnila příslušná poloţka v čase? 

 O kolik % se změnila příslušná poloţka v čase?
3
 

Porovnávání jednotlivých poloţek z výkazů se provádí horizontálně, tzn. po řádcích a to buď 

za dvě po sobě jdoucí období, nebo za několik období. Technika tohoto rozboru není nijak 

sloţitá: 

 Nejprve se vypočte rozdíl hodnot z obou po sobě jsoucích let 

Absolutní změna = hodnota t – hodnota t-1 

 Poté se vyjádří procentem k hodnotě výchozího roku 

Procentní změna = 
-

4 

Místo výpočtu procentní změny lze změnu vyjádřit také bazickým nebo řetězovým indexem. 

Bazický index porovnává hodnoty daného ukazatele s hodnotou stejného ukazatele ve stejném 

                                                           
3
 Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck. 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9 

 
4
 Grünwald, R.;Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 182 s. 

ISBN 978-80-245-1108-5 
 



období, který byl zvolen za základ pro porovnání. Řetězový index porovnává hodnoty 

zvoleného ukazatele s hodnotami stejného ukazatele z předcházejícího období. 

2.2.2 Rozbor vertikální struktury účetních výkazů 

Vertikální rozbor sleduje podíl jednotlivých poloţek výkazů na zvoleném základu. Při analýze 

rozvahy se poloţky vyjádří jako procentní podíl k celkovým aktivům nebo pasivům. Ve 

výkazu zisku a ztráty je za základ obvykle povaţována velikost celkových výnosů nebo trţeb. 

Porovnávání jednotlivých poloţek se provádí vertikálně tzn. od shora dolů a nikoli napříč 

jednotlivými roky. Výhodou této metody je schopnost identifikace trendů podniku v případě, 

ţe máme údaje za několik let. Nevýhodou je pouhé konstatování změny, nikoliv však zjištění 

příčiny této změny. 

 

2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří k nejvíce pouţívaným metodám finanční analýzy. 

Vychází ze základních účetních výkazů, výhodou jsou tedy veřejně přístupné informace. 

Poměrové ukazatele se vypočítají jako poměr jedné poloţky účetních výkazů k jiné poloţce 

 těchto výkazů. Ukazatele se dělí do dvou kategorií: 

- provozní ukazatele (výkonnost podniku, celková úroveň hospodaření) 

- finanční ukazatele (finanční struktura, zadluţenost, likvidita) 

Kaţdá firma si můţe sama zvolit, které ukazatele jsou pro ni směrodatné. Proto se někdy 

mohou ukazatele poměrové analýzy lišit podle charakteristiky podniku, činnosti podniku jeho 

vlastností apod. Nejčastěji se však pouţívá dělení ukazatelů do pěti základních skupin: 

 

 

 

 

 

 



Schéma č. 3: Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových ukazatelů 

  

Zdroj: Růčková, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. 2008. 120 s. ISBN 
978-80-247-2481-2 
 

2.3.1 Ukazatele likvidity 

Za jednu ze základních podmínek úspěšnosti podniku je povaţována jeho platební schopnost. 

Základními pojmy této oblasti jsou likvidita, likvidnost, solventnost. 

„Solventnost je vyjádřením schopnosti podniku hradit včas, v požadované výši a na 

požadovaném místě všechny splatné závazky. 

Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi 

krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné závazky.  

Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy. Je obecnou 

charakteristikou majetku; jednotlivé majetkové části se liší podle schopnosti rychlosti 

přeměny.“ viz. Kislingerová a kol. (2004, str. 77) 

Hodnocení likvidity je u různých skupin podniků různá. Kaţdý podnik můţe dát přednost jiné 

úrovni likvidity. Nedostatečná likvidita můţe vést ke sníţení ziskovosti, ztrátu kontroly nad 

podnikem atd. Nízká likvidita je taky v nemalé míře důsledkem ukončení vztahů se zákazníky 

a dodavateli. Likvidita je tedy velmi důleţitá, protoţe jen firma s dobrou finanční stabilitou je 

Poměrové ukazatele

ukazatele likvidity

ukazatele rentability

ukazatele zadluženosti

ukazatele aktivity

ukazatele tržní hodnoty



schopna hradit své závazky. Na druhou stranu ale příliš vysoká likvidita svědčí o vázání 

finančních prostředků v aktivech.
5
 

Pro výpočet likvidity se pouţívají tři ukazatele: 

 Okamţitá likvidita (cash ratio) 

 Pohotová likvidita (quick asset ratio) 

 Běţná likvidita (current ratio) 

Okamžitá likvidita nebo-li likvidita prvního stupně vymezuje likviditu v nejuţší podobě. 

Vychází z těch nejlikvidnějších poloţek. Pohotové platební prostředky zahrnují sumu peněz 

na běţném nebo jiném účtu, v pokladně a volně obchodovatelné cenné papíry. Pro výpočet se 

pouţívá vzorec: 

  (1.1) 

 

Pohotová likvidita nebo-li likvidita druhého stupně vychází z předpokladu, ţe čitatel je 

stejný jako jmenovatel. Vychází tedy z poměru 1:1, kdy je podnik schopen vyrovnat se svými 

závazky aniţ by prodal své zásoby. Vyšší hodnota tohoto ukazatele je příznivá pro věřitele, 

nikoli však pro akcionáře nebo vedení podniku. Proto je důleţité, stanovit si optimální 

hodnotu, která by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5.
6
 Pro výpočet se pouţije vzorec: 

-
  (1.2) 

Běžná likvidita nebo také likvidita třetího stupně vyjadřuje, kolikrát oběţná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky podniku nebo taky kolik jednotek oběţných aktiv kryje jednu jednotku 

krátkodobých závazků. „Hlavní smysl ukazatele likvidity spočívá v tom, že pro úspěšnou 

činnost podniku má zásadní význam úhrada krátkodobých závazků z odpovídajících položek 

aktiv.“ viz. Kislingerová a kol. (2004, str. 78). Pro výpočet se pouţije vzorec: 
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Běžná likvidita =    (1.3) 

 

2.3.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita ukazuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku. Vyjadřuje 

ziskovost, která je důleţitým kritériem pro alokaci kapitálu. Výnosnost vloţeného kapitálu 

patří k významným charakteristikám podnikatelské činnosti, protoţe kaţdý podnikatelský 

subjekt sleduje, jakého zisku bylo dosaţeno vloţením určité výše investovaného kapitálu. 

Ukazatele rentability jsou vypočítávány pomocí dvou základních účetních výkazů, rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Poměřují zisk s danou základnou, kterou můţou být aktiva, pasiva, 

náklady, trţby apod. Obecný vzorec pro rentabilitu poměřuje výnos s vloţeným kapitálem. 

Mezi nejčastěji pouţívané ukazatele rentability patří: 

 Rentabilita celkového kapitálu 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilita trţeb 

 Rentabilita nákladů
7
 

Rentabilita celkového kapitálu „poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány: zda jde o zdroje vlastní 

(akcionáři, společníci, fondy tvořené ze zisku apod.) nebo cizí (bankovní úvěry a jiné finanční 

výpomoci dlouhodobé či krátkodobé povahy, obchodní věřitelé apod.).“ viz. Kovanicová, 

Kovanic (1995, str. 278). 

ROA =   (1.4) 

Rentabilita vlastního kapitálu „vyjadřuje výnosnost kapitálu vloţeného akcionáři či 

vlastníky podniku.“ viz. Růčková (2008, str. 53). Rentabilita vlastního kapitálu je důleţitá pro 

vlastníky, kteří se dívají na zisk jako na výdělek. Ukazatel rentability vlastního kapitálu se 

vypočte  takto: 
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ROE =   (1.5) 

„Tento ukazatel slouţí k testování:“ viz. Grünwald, Holečková (2008, str. 35) 

 Moţné účasti vlastního kapitálu na zvyšování kapitálových zdrojů 

 Udrţitelné míry růstu podniku odvozené od růstu vlastního kapitálu 

 Šance na udrţení reálné hodnoty vlastního kapitálu v podmínkách inflace 

 Úrovně výnosnosti vlastního kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál 

Díky tomuto ukazateli mohou investoři zjišťovat, zda je nakládáno s jeho investicí 

s přijatelným rizikem.  

Jelikoţ rentabilitu vlastního kapitálu ovlivňuje čistý zisk a vlastní kapitál, můţe někdy dojít 

k situaci, kdy ukazatel dosahuje extrémně vysokých hodnot (je-li vlastní kapitál příliš nízký) 

nebo  kladných hodnot (je-li podnik ve ztrátě a má záporný vlastní kapitál). 

Rentabilita tržeb mezi sebou poměřuje zisk a trţby nebo výnosy. „Vyjadřuje schopnost 

podniku dosahovat zisku při dané úrovni trţeb resp. výnosů, kolik dokáţe podnik 

vyprodukovat „efektu“ na 1 Kč trţeb resp. výnosů.“ viz. Grünwald, Holečková (2008, str. 37). 

Rentabilita trţeb se vyjadřuje jako ziskové rozpětí nebo zisková marţe. Ziskové rozpětí se 

dále dělí na provozní ziskové rozpětí a čisté ziskové rozpětí.  

Provozní ziskové rozpětí (ROS) =   (1.6) 

Čisté ziskové rozpětí (ROS) =      (1.7) 

Rentabilita nákladů poměřuje celkové náklady a trţby podniku. Ukazatel rentability nákladů 

nebo také ukazatel nákladovosti bývá většinou pouţíván jako doplňkový ukazatel k ukazateli 

ziskovosti trţeb nebo-li k ziskovému rozpětí, protoţe sniţováním nákladů dochází ke 

zvyšování trţeb. 

Rentabilita nákladů = 1 -  => 1- rentabilita trţeb (ROS)   (1.8) 

 



2.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti ukazují na skutečnost, ţe některá aktiva podniku jsou financována 

z cizích zdrojů. U velkých firem není moţné, aby veškerá svá aktiva financovala ze svých 

zdrojů, ale taky není cílem velkých podniků vyuţívat k financování jen cizích zdrojů, protoţe 

ty sebou přináší určité riziko. „Podstatou analýzy zadluţenosti je hledání optimálního vztahu 

mezi vlastním a cizím kapitálem.“ viz. Růčková (2008, str. 56). Analyzuje-li se finanční 

struktura, je zapotřebí pouţít ukazatele zadluţenosti. Tyto ukazatele vycházejí z účetních 

výkazů, primárně z rozvahy. Podstatou analýzy je porovnávání rozvahových poloţek a 

zjišťování rozsahu financování aktiv cizími zdroji.  

Za základní ukazatel je povaţován ukazatel věřitelského rizika (debt ratio). Tento ukazatel 

vyjadřuje celkové zadluţení podniku. Čím je vyšší hodnota ukazatele, tím je vyšší riziko 

věřitelů. 

Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) =    (1.9) 

Dále se pro měření zadluţenosti pouţívá koeficient samofinancování (equity ratio), který 

poměřuje vlastní kapitál k celkovým aktivům. Slouţí jako doplňkový ukazatel k ukazateli 

věřitelského rizika a jejich součet by měl být roven jedné. Je důleţitým ukazatelem 

zadluţenosti, jelikoţ vyjadřuje část aktiv financovanou akcionáři. 

Koeficient samofinancování (equity ratio) =     (1.10) 

Mezi třetí nejdůleţitější ukazatel zadluţenosti patří tzv. debt-equity ratio, který poměřuje 

cizí kapitál k vlastnímu kapitálu. Více se však pouţívá převrácená hodnota tohoto ukazatele, 

nazývaná jako míra finanční samostatnosti. 

Debt-equity ratio =       (1.11) 

Ukazatel úrokového krytí (TIE) je ukazatel, který ukazuje, kolikrát je zisk vyšší neţ úroky. 

Je důleţitý pro věřitele. Doporučená výše hodnoty ukazatele je 3 nebo i více, neboť čím vyšší 

je růst trţeb, tím podnik můţe vyuţívat ve větší míře cizí kapitál a je tak schopen platit fixní 



část úroku. Je-li hodnota ukazatele rovna jedné, znamená to, ţe všechna produkce podniku jde 

na úhradu nákladových úroků.
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Ukazatel úrokového krytí (TIE) =  (1.12) 

2.3.4 Ukazatele aktivity 

„Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti vyuţívat investované finanční prostředky a 

měří vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv“ viz. Růčková 

(2008, str. 60). Prostřednictvím těchto ukazatelů podnik sleduje hospodaření s aktivy, jejich 

sloţkami a jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost. Ukazatele aktivity navazují na 

ukazatele rentability, jak je patrné z ukazatele obratu celkových aktiv. Ten je vyjádřen 

poměrem trţeb k celkovým aktivům. 

Obrat celkových aktiv =       (1.13) 

Dalším ukazatelem je obrat zásob (rychlost obratu zásob), který poměřuje trţby s průměrným 

stavem zásob, nebo náklady s průměrnými zásobami dle dané publikace. Ukazatel udává, 

„kolikrát je kaţdá poloţka zásob v průběhu roku prodána a opětovně naskladněna“ viz. 

Kislingerová a kol. (2004, str. 83). 

Obrat zásob =          (1.14) 

„Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po něţ jsou zásoby vázány v podniku do 

doby jejich spotřeby ( v případě surovin a materiálu) nebo do doby jejich prodeje ( u zásob 

vlastní výroby“ viz. Kislingerová a kol. (2004, str. 83). Obecně platí, ţe čím je doba obratu 

zásob kratší a obratovost zásob delší, tím je podniková situace lepší. Podniky v současné době 

dávají přednost výrobě just-in-time, ale existují i podniky, které musí mít určitou zásobu. 

Proto je nutné zabývat se vztahem mezi optimální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob, 

aby podnik byl schopen reagovat pruţně na poptávku. 

Doba obratu zásob =   nebo      (1.15) 
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Podobně jako u zásob i u pohledávek je moţné spočítat obratovost a dobu obratu. Obrat 

pohledávek se vyjádří poměrem trţeb k pohledávkám a vypovídá o rychlosti přeměny 

pohledávek v peněţní prostředky. 

Obrat pohledávek =        (1.16) 

Doba obratu pohledávek udává, kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve formě 

pohledávek, tedy za jak dlouho jsou pohledávky splaceny. Za optimální je povaţována doba 

splatnosti faktur. Doba obratu pohledávek se vypočítá jako poměr 365 dní k obratu 

pohledávek. 

Doba obratu pohledávek =      (1.17) 

Poslední ukazatele aktivity jsou obrat závazků a doba obratu závazků. Obrat závazků dává 

do poměru trţby a závazky. Doba obratu závazků pak poměřuje 365 dní ku obratu závazků. 

Ukazatel doby obratu závazků „udává dobu ve dnech, po které zůstávají krátkodobé závazky 

neuhrazeny a podnik vyuţívá bezplatný obchodní úvěr“ viz. Kislingerová a kol. (2004, str. 

84). 

Obrat závazků =          (1.18) 

Doba obratu závazků =       (1.19) 

 

2.3.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatele trţní hodnoty nebo taky ukazatele kapitálového trhu hodnotí podnik 

prostřednictvím burzovních ukazatelů a vycházejí z trţních hodnot. Jsou důleţité převáţně 

pro investory, protoţe právě ti chtějí vědět, jaká bude návratnost jejich investice. Mezi 

nejdůleţitější ukazatele patří ukazatel účetní hodnota akcií, která ukazuje, jak byl podnik 

výkonný v minulém období. Má-li tento ukazatel rostoucí charakter, vypovídá o finančně 

zdravém podniku. 

Účetní hodnota akcie =      (1.20) 



Čistý zisk na akcii je dalším ukazatelem trţní hodnoty podniku a je vyjádřením velikosti 

zisku na jednu kmenovou akcii. Toto zjištění je zajímavé především proto, ţe zisk se 

zpravidla rozděluje na zisk určený pro výplatu dividend a zisk určený k reinvestici. Akcionář 

tak získá informaci, jak vysoký podíl dividend by mohl být vyplácen, kdyby podnik 

nereinvestoval. Tento ukazatel však neukazuje konkrétní výši dividendy.
9
 

Čistý zisk na akcii =     (1.21) 

„Dividendový výnos je poměr, který jednoznačně udává zhodnocení vloţených finančních 

prostředků, neboť hlavní motivací pro investory je pravděpodobně rostoucí příjem 

z dividend“ viz. Růčková (2008, str. 62).  

Dividendový výnos =    (1.22) 

Dividendové krytí vypovídá, kolikrát je dividenda kryta na ni připadajícím ziskem. Je 

důleţitým ukazatelem pro potenciální investory, protoţe ukazuje na tempo růstu podniku. 

Dividendové krytí =      (1.23) 

Ukazatel P/E (price-earning ratio) je důleţitý pro akcionáře, kteří „očekávají růst trţní ceny 

akcie a z toho plynoucí výnos“viz. Valach a kol. (1999, str. 113). Čím je hodnota tohoto 

ukazatele niţší, tím levnější je akcie, je tedy tzv. podhodnocena. Pro investora pak představuje 

tato akcie investiční příleţitost.  

Ukazatel P/E =      (1.24) 

Mezi ukazatele kapitálového trhu patří ještě jeden ukazatel a to ukazatel M/B (market to 

book ratio). Tento ukazatel poměřuje trţní cenu akcie s účetní hodnotou akcie. U 

prosperujícího podniku by se měla hodnota ukazatele pohybovat nad hranicí jedné. Pokud se 

hodnota pohybuje pod hranicí jedné, akcionáři odhadují, ţe zisk se bude sniţovat a tím i 

očekávané budoucí příjmy.
10
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Ukazatel M/B =       (1.25) 

 

2.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Finanční analýza se snaţí o průběţné vyhodnocování finančního zdraví podniku ať uţ 

z minulosti nebo v předvídání budoucnosti za účelem získávání informací o tom, zda je firma 

schopna přeţít či nikoli. Problém finanční analýzy je spatřován ve velkém mnoţství 

poměrových ukazatelů a rozporuplném hodnocení těchto ukazatelů. Proto se celá řada autorů 

snaţí sjednotit tyto ukazatele do souhrnných indexů. Autoři hovoří o tzv. souhrnných 

indexech hodnocení. Cílem těchto indexů je souhrnné vyjádření finanční, ekonomické situace 

daného podniku a jeho výkonnosti. Vypovídací schopnost souhrnných indexů je niţší, neboť 

slouţí pouze pro rychlé srovnání jednotlivých podniků, nikoli o hloubkové srovnávání. 

Obecně lze říci, ţe větší počet ukazatelů sleduje detailněji situaci podniku, ale na druhou 

stranu můţou vést k nepřehlednosti. Proto je vhodné sestavit si jednoduchý model, který 

zobrazuje vztahy dílčích ukazatelů. „Model, respektive funkční model, má tři základní 

funkce: 

 vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy, 

 ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku, 

 poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů“ 

viz. Růčková (2008, str. 70). 

Soustavy ukazatelů se dají rozdělit do dvou základních skupin na hierarchicky uspořádané 

ukazatele a účelově vybrané skupiny ukazatelů.  

Hierarchicky uspořádané ukazatele jsou matematicky provázané a patří zde například 

pyramidové soustavy, které jsou zaloţeny na principu postupného rozkládání ukazatele, jeţ 

tvoří vrchol pyramidy. Tento ukazatel by měl co nejlépe vystihovat základní cíl podniku. 

Postupně se vrcholový ukazatel rozkládá na dílčí ukazatele.
11

  Při rozkládání postupujeme dle 

dvou základních postupů, jak ukazuje schéma č. 4. 
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Schéma č. 4: Rozklad ukazatelů v soustavě hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

 

 

 

Zdroj: Růčková, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. 2008. 120 s. ISBN 
978-80-247-2481-2; vlastní úprava 
 

 

2.4.1 Du Pont rozklad 

Poprvé byl pyramidový rozklad pouţit v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs a i 

v dnešní době zůstává Du Pont rozklad jedním z nejběţněji pouţívaným rozkladem. Du 

Pontův rozklad je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) a poloţek, které do 

něj vstupují viz. příloha č. 1.  

„ROE je určen ziskovou marţí, obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu 

kapitálu. Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marţi, pravá strana diagramu pracuje 

s rozvahovými poloţkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových 

aktiv“ viz. Blaha, Jindřichovská (2006, str. 80). 

Du Pont rozklad zobrazuje finanční situaci podniku a zkoumá základní vztahy mezi 

jednotlivými sloţkami financování. Po rozkladu jednotlivých ukazatelů je důleţité vrátit se 

zpět k analýze a hledat cesty ke zlepšení hospodaření firmy. Informace získané z levé strany 

poslouţí například marketingovým pracovníkům ke zjišťování elasticity poptávky. Informace 

získané z pravé strany mohou vyuţít finanční analytikové k minimalizování investic do 

různých aktiv.
12

 

Účelově vybrané skupiny ukazatelů lze rozdělit na bankrotní a bonitní modely. Oba tyto 

modely se snaţí pomocí jedné charakteristiky posoudit finanční zdraví dané firmy. Rozdíl je 

moţné spatřovat pouze v účelu, pro který byly vytvořeny. 
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 Bankrotní modely informují o tom, zda firmě hrozí v budoucnu bankrot a jsou 

odvozeny z dat firem, které zkrachovaly v minulosti. Ukazují na typické symptomy 

bankrotu, jako jsou problémy s likviditou, čistým pracovním kapitálem a podobně.  

2.4.2 Altmanovo Z-skóre 

„Altmanův model nazývaný také „Altmanův index finančního zdraví podniku“ je typickým 

příkladem souhrnného indexu hodnocení. Je oblíbený pro svou jednoduchost výpočtu. 

Výpočet je stanoven jako součet hodnot pěti běţných poměrových ukazatelů, jimţ je 

přiřazena různá váha“ viz. Růčková (2008, str. 73). 

Profesor E. I. Altman pouţil přímou statistickou metodu pro odhadnutí vah jednotlivých 

poměrových ukazatelů. Pro tuto statistiku pouţil jak údaje prosperujících firem, tak firem, 

které během pěti let zbankrotovaly. Vytvořil rovnici důvěryhodnosti tzv. Altmanovo Z-score: 

 Z = 1,2X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5     (1.26) 

X1 = pracovní kapitál/celková aktiva 

X2 = nerozdělené zisky/celková aktiva 

X3 = EBIT (provozní zisk/celková aktiva 

X4 = trţní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota dluhu 

X5 = trţby (celkové výnosy)/celková aktiva 

Koeficienty jsou váhy jednotlivých exogenních proměnných. 

Interpretace výsledků: 

Z > 2,99   uspokojivá situace 

1,81 < Z < 2,98 šedá zóna 

Z < 1,80  moţnost bankrotu 

Tento model se pouţije v případě, ţe jde o veřejně obchodovatelnou společnost na burze.  

Není-li firma veřejně obchodovatelná na burze, pouţije se téměř stejný model, který se liší 

pouze v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů. Rovnice pak má tvar: 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5    (1.27) 

 



Interpretace výsledků: 

Z > 2,9  pásmo prosperity 

1,2 < Z < 2,9  pásmo šedé zóny 

Z  < 1,2  pásmo bankrotu 

Altmanův model můţe odhalit vývoj finanční situace podniku. Je pouţíván pro rozvíjení 

běţné poměrové finanční analýzy a můţe odhalit některá úvěrová rizika. Je nutno dodat, ţe 

tato metoda se dá pouţít pouze pro středně velké podniky, neboť velké společnosti bankrotují 

jen výjimečně a malé podniky nemají dostatek informací potřebných k aplikaci této metody. 

2.4.3 Tafflerův model 

Tafflerův model je dalším ve skupině bankrotních modelů. Tento model byl poprvé 

představen v roce 1977. Existuje základní a modifikovaná verze. Obě tyto varianty pracují se 

čtyřmi poměrovými ukazateli. 

Základní tvar: 

 ZT(z) = 0,53 ∙ EBT/KD + 0,13 ∙ OA/CZ + 0,18 ∙ KD/CA + 0,16 ∙ (FM – KD)/PN           (1.28) 

EBT = zisk před zdaněním 

KD = krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky + běţné bankovní úvěry + krátkodobé finanční 

výpomoci) 

OA = oběţná aktiva 

CZ = cizí zdroje 

CA = celková aktiva 

FM = finanční majetek 

PN = provozní náklady 

Modifikovaný model se liší pouze v poslední poloţce (0,16 ∙ T/CA), kde T jsou trţby. 

Přepokládá, ţe nejsou k dispozici podrobnější údaje o společnosti. Je- li výsledek niţší neţ 0,2 

znamená to pro firmu velkou pravděpodobnost bankrotu. Je-li výsledek větší neţ 0,3 firmě 

bankrot nehrozí.  

 



2.4.4 Modely „IN“ indexy důvěryhodnosti 

Index důvěryhodnosti IN95 byl vytvořen manţely Inkou a Ivanem Neumaierovými a jeho 

podstata spočívá ve vyhodnocování finančního zdraví českých podniků. Stejně jako u 

Altmanova modelu, pouţívá model IN95 poměrové ukazatele aktivity, likvidity, rentability a 

zadluţenosti. Tvar rovnice je následující: 

IN95 = V1 ∙ A/CZ + V2 ∙ EBIT/U + V3 ∙ EBIT/A + V4 ∙ (T/A) + V5 ∙ OA/(KZ + KBU) + 

         V6 ∙ ZPL/T         

 (1.29) 

Kde: 

A  aktiva 

CZ  cizí zdroje 

U   nákladové úroky 

T   trţby 

OA   oběţná aktiva 

KZ   krátkodobé závazky 

KBU   krátkodobé bankovní úvěry 

ZPL   závazky po lhůtě splatnosti 

Vn   váhy, které vyjadřují podíl významnosti ukazatele ke kriteriální hodnotě ukazatele 

Interpretace výsledků 

IN > 2  dobré finanční zdraví 

1 < IN < 2 potenciální problémy 

IN < 1  existenční problémy 

Kromě základního věřitelského modelu existuje také model vlastnický IN99, který vznikl o 

pár let později. U tohoto modelu není hlavní obor podnikání. Do popředí dává schopnost 

pracovat s finančními prostředky. Rovnice má tvar: 

IN99 = -0,017 ∙ (cizí zdroje/aktiva) + 4,573 ∙ (EBIT/aktiva) + 0,481 ∙ (výnosy/aktiva) +  

0,015 ∙ (oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) (1.30) 

 

 

 



Hodnocení výsledků IN99 

IN ≥ 2,07  dobré finanční zdraví 

IN ~ 0,684 aţ 2,07 potenciální problémy 

IN ≤ 0,684  existenční problémy 

Oba modely je nutné hodnotit v kontextu. Tabulka zobrazuje, jaké moţné varianty výsledků 

mohou nastat.
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Tabulka č 2: Hodnocení výsledků IN 

 IN95 věřitelský IN99 vlastnický 

1. Dobrý Dobrý 

2. Dobrý Špatný 

3. Špatný Dobrý 

4. Špatný Špatný 
Zdroj: Růčková, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. 2008. 120 s. ISBN 
978-80-247-2481-2 

 

Jak je z tabulky č. 2 patrné, optimální je první varianta, a to proto, ţe se firmě daří nakládat 

s financemi. Tím se sniţuje riziko věřitele a zhodnocují se finanční prostředky investora. Na 

druhou stranu je nejhorší poslední varianta, protoţe nepřináší uţitek ani jedné skupině. Druhá 

a třetí varianta je buď dobrá pro investora, nebo naopak pro věřitele. 

Rozvoj dvou předchozích indexů představuje index, který je pracovně označen jako IN01. 

Tento index spojuje oba předchozí indexy a jeho rovnice vypadá následovně: 

IN01 = 0,13 ∙ A/CZ +0,04 ∙ EBIT/U + 3,92 ∙ EBIT/A + 0,21 ∙ (T/A) + 0,09 ∙ OA/(KZ + KBU)  

                         (1.31) 

Kde: 

A  aktiva 

CZ  cizí zdroje 

U   nákladové úroky 

T   trţby 

OA   oběţná aktiva 
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KZ   krátkodobé závazky 

KBU   krátkodobé bankovní úvěry 

   

Interpretace výsledků IN01 

IN > 1,77  dobré finanční zdraví 

0,75 < IN < 1,77 potenciální problémy 

IN < 0,75  existenční problémy 

 

 Bonitní modely diagnostikují, zda jde o dobrou či špatnou firmu. Tyto modely jsou 

zaloţeny na teoretických základech a umoţňují posouzení firmy s dalšími podniky 

nebo s odvětvovým průměrem.
14

 

 

2.4.5 Soustava bilančních analýz dle Rudolfa Douchy 

Tato soustava analýz je vytvořena pro jakoukoli velikost podniku. Pomocí jednoduchého testu 

zjišťuje fungování podniku. Analýza vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, její rozšířená 

varianta pouţívá základní ukazatele cash flow. Analýza se provádí ve třech úrovních. 

 Bilanční analýza I. 

Tato analýza pohlíţí na situaci v podniku pouze orientačně. Pracuje se čtyřmi základními 

ukazateli a jedním celkovým. 

ukazatel stability S =       (1.32) 

ukazatel likvidity L =    (1.33) 

ukazatel aktivity A =      (1.34) 

ukazatel rentability R =      (1.35) 
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celkový ukazatel C =      (1.36) 

Jak je patrné z celkového ukazatele, největší váha je přiřazena likviditě a rentabilitě a 

naopak nejmenší váhu má aktivita. Pokud tento ukazatel dosahuje hodnot větší neţ jedna, 

povaţuje se systém za dobrý. Jsou-li hodnoty niţší neţ 0,5 jsou hodnoty systému špatné. 

 Bilanční analýza II. 

Bilanční analýza II. Pracuje se sedmnácti ukazateli, čtyřmi dílčími a jedním celkovým. 

Hodnotí podnik ve čtyřech základních směrech, a čím větší jsou hodnoty ukazatelů, tím je 

situace v podniku lepší. Jednotlivé vzorce jsou popsány v příloze č. 2. 

 Bilanční analýza III. 

Bilanční analýza III. je doplňkem bilanční analýzy II. Tato analýza obsahuje velké 

mnoţství ukazatelů, je proto přesnější a poskytuje výsledky, které jsou podstatné pro 

vyhodnocení finančního zdraví firmy. Analýza proti předchozím dvěma zahrnuje částečně 

i cash flow. Můţe tak sledovat pohyb finančních prostředků. Taky u této analýzy platí, ţe 

je dobré sledovat vývoj firmy alespoň po dobu dvou let, coţ nám zpětně umoţní srovnání. 

2.4.6 Tamariho model 

Tamariho model byl převzat ze zahraničí konkrétně z bankovní praxe. Podstatou modelu je 

sečtení bodů dle výsledků jednotlivých rovnic. Tyto rovnice hodnotí finanční samostatnost 

(T1), vázanost vlastního kapitálu a VH (T2), běţnou likviditu (T3)  a další tři rovnice, 

zabývající se hodnocením provozní činnosti. Vypočteným výsledkům se přiřadí body, které se 

následně sečtou. Maximálně můţe být dosaţeno hodnoty 100 bodů. Čím je bodové 

ohodnocení vyšší, tím lepší je finanční zdraví sledované společnosti.
15

Tamariho bodová 

stupnice je zobrazena v tabulce viz. příloha č. 3. 

T1 =         (1.37) 

T2 =         (1.38) 

T3 =         (1.39) 
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T4 =       (1.40) 

T5 =        (1.41) 

T6 =         (1.42) 

 

2.4.7 Kralickův Quicktest 

Quicktest poskytuje moţnost rychlého ohodnocení analyzovaného podniku s poměrně 

vysokou vypovídací schopností. Tento test bere ohled na ukazatele, které nepodléhají 

nechtěným vlivům. Vychází z analyzování čtyř oblastí: financování, likvidita, rentabilita a 

výnos. Pro tyto jednotlivé oblasti definuje následující ukazatele: 

 Kvóta vlastního kapitálu =  100 %   (1.43) 

Tento ukazatel vychází z ukazatele zadluţenosti a ukazuje kapitálovou sílu podniku, finanční 

stabilitu a samostatnost. 

 Doba splácení dluhu =  (1.44) 

Ukazatel udává počet období, během kterých bude podnik schopen splatit své závazky 

vlastními zdroji. 

 Rentabilita celkového kapitálu =  ∙ 100 % (1.45) 

Rentabilita celkového kapitálu měří účinnost vloţeného kapitálu do podniku. 

 Cash flow v % podnikového výkonu =   ∙ 100 %  (1.46) 

Společně s předchozím ukazatelem informuje tento ukazatel o výnosové situaci v podniku. 

Vyhodnocení Quicktestu se provádí ve třech krocích. Nejprve se hodnotí finanční stabilita, 

dále výnosová situace a nakonec se vyhodnotí celková situace podniku. Bodování výsledků 

Kralickova Quicktestu je zobrazeno v tabulce č. 3. 



Tabulka č. 3 : Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

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

Zdroj: Růčková, P. Finanční analýza- metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. 2008. 120 s. 

ISBN 978-80-247-2481-2 

Finanční stabilita se vypočítá jako součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený dvěma. Výnosovou 

situaci vypočteme tak, ţe sečteme bodové hodnoty R3 a R4 a vydělíme dvěma a celkovou 

situaci zjistíme součtem R1, R2, R3, R4 dělený čtyřma. Výsledné hodnoty pohybující se nad 

úrovní tři prezentují bonitní podnik. Hodnoty mezi 1 – 3 představují oblast tzv. šedé zóny a 

hodnoty pod 1 signalizují finanční potíţe podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Charakteristika společnosti ZEPIKO, s. r. o. 

3.1 Vznik a vývoj 

Společnost Zepiko vznikla 7. 9. 1992. Sídlí na Slovanském náměstí 9 v Brně-Králově Poli, 

PSČ 61200. Je zakládající společností koncernové skupiny Zepiko Group. Společnost se 

zabývá na vysoké profesionální úrovni činností prováděnou hornickým způsobem, dobýváním 

loţisek nevyhrazených nerostů, podnikáním v oblasti nakládání s odpady, vnitrostátní 

nákladní autodopravou a obchodní činností s nemovitostmi včetně jejich pronájmů. 

V roce 1993 byla otevřena první pískovna Oblekovice u Znojma, kde se těţí dodnes. V 

průběhu devadesátých let byly otevřeny na jiţní a střední Moravě pískovny Mušlov, 

Novosedly, Troskotovice, Ţabčice, Jezerský, v letech 2000-2002 pak pískovny Krčmaň a 

Orlovice v nynějším olomouckém kraji. 

Organizační struktura společnosti Zepiko je následující: 

 

Schéma č. 5: Organizační struktura společnosti Zepiko, s. r. o. 

 

3.2 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání této společnosti je těţba písku, drobného kameniva a 

štěrkopísku, včetně úprav a zušlechťování. Dále se společnost zabývá zemědělstvím, včetně 
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prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, koupí zboţí s následným prodejem, podniká 

v oblasti nakládání s odpady a v nemalé míře také provozuje silniční motorovou nákladní 

dopravu na území České republiky. 

Společnost má taky oprávnění k hornické činnosti v rozsahu podle § 2 zák. č. 61/1988 sb. 

Písm.:
16

 

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních loţisek 

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů 

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním 

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných 

v písmenech a) aţ d) 

3.3 Výrobky a služby 

Společnost nabízí sypké materiály jako písek, štěrk, štěrkopísek, kamenivo, štěrkodrť a 

zeminu, které jsou po dalších úpravách vhodné pro výrobu vysoce kvalitních betonových 

směsí, malt, suchých směsí a podobně. Mezi nabízené sluţby patří zemní práce, bourací práce 

včetně demolice, rekultivace, sanace, meliorace a další. 

3.3.1 Těžba 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, za hlavní předmět podnikání je povaţována těţba. Hlavní těţenou 

surovinou je štěrkopísek, který se těţí buď povrchovou suchou těţbou, nebo těţbou z vody. 

Za vyuţití speciálních třídících strojů se písek člení do různých frakcí. Firma Zepiko 

zpracovává písek, který se vyuţívá pro výrobu betonářských směsí a ve stavebnictví. 

3.3.2 Nakládání s odpady 

V rámci plánu rekultivace pískoven provozuje firma skládku ekologicky nezávadných odpadů 

a materiálů, jako je např. stavební suť, beton, cihly, slévárenský písek a další. Cílem této 

činnosti je rekultivace pískovny s navrácením půdy do Zemědělského půdního fondu včetně 

úpravy reliéfu krajiny. Příklad skladovaných odpadů v provozovně Oblekovice je vypsán 

v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4: Ukládání interních odpadů – provozovna Oblekovice 

Kód druhu 

materiálu  

Název materiálu  Kategorie  

      

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 07 Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 06 Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 O 

01 04 09 Odpadní písek a jíl O 

01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 O 

01 01 02 Odpady z těţby nerudných nerostů O 

20 02 02 Zemina a kameny O 

  

3.3.3 Nákladní autodoprava 

Společnost Zepiko, s. r. o. provozuje silniční motorovou nákladní dopravu, prostřednictvím 

které zajišťuje autodopravu pro písek, štěrk, štěrkopísek a jiné sypké materiály. 

Zprostředkovává odvoz interních odpadů a jejich uloţení na firemní skládky. Pomocí 

autodopravy také přepravuje, manipuluje a ukládá materiál určený pro terénní úpravy, sanace, 

revitalizace, meliorace, odbahňování vodních nádrţí atd. 

3.3.4 Ostatní  

Kromě výše uvedených sluţeb, které nejvíce přispívají k zisku společnosti, zabývá se firma i 

jinými sluţbami jako jsou zemní a bourací práce, rekultivace a revitalizace důlních děl nebo 

meliorace. 

 

 



4. Praktická část 

Tato kapitola podrobně zkoumá a analyzuje finanční situaci společnosti Zepiko, s. r. o. 

prostřednictvím specifických analýz a poměrových ukazatelů. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Podstatou analýzy absolutních ukazatelů je porovnání výsledků zkoumaného časového 

horizontu. Výsledky jsou vyjádřeny buď jako procentuelní změna jednotlivých poloţek 

k celku (vertikální analýza) nebo jako relativní a absolutní změna (horizontální analýza).  

4.1.1 Analýza stavových ukazatelů 

 Analýza aktiv  

V roce 2009 došlo k nepatrnému poklesu celkových aktiv, ale oproti roku 2007 firma v letech 

2008 a 2009 zvýšila svá celková aktiva o cca 40 mil. Kč. 

Tabulka č. 5: Struktura aktiv v letech 2007 – 2009 

Struktura aktiv 2007 2008 2009 

tis. Kč v % tis. Kč v % tis. Kč v % 

Aktiva celkem 116417 100 157979 100 153062 100 

Stálá aktiva 95646 82,16 122117 77,3 125429 81,95 

DNM 449 0,39 435 0,28 422 0,28 

DHM 95117 81,7 102919 65,15 107216 70,05 

DFM 80 0,07 18763 11,88 17791 11,62 

Oběžná aktiva 20348 17,48 35544 22,5 27241 17,8 

Zásoby 221 1,09 258 0,16 459 0,3 

Pohledávky 17822 15,31 29586 18,73 21406 13,99 

Finanční majetek 2305 1,99 1902 1,2 1306 0,85 

Ostatní aktiva 423 0,36 318 0,2 392 0,26 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 



Stálá aktiva  

Jak je patrné z tabulky č. 5, největší a nejdůleţitější sloţkou stálých aktiv je dlouhodobý 

hmotný majetek. Je to dáno i samotnou činností společnosti, která pro své aktivity potřebuje 

neustále zvětšovat prostor a hledat nová místa pro těţbu. Jednotlivé procentní zastoupení 

sloţek dlouhodobého hmotného majetku je zobrazeno v tabulce č. 6. Jak je patrné z této 

tabulky, největší část dlouhodobého hmotného majetku tvoří stavby, coţ vyplývá i z činnosti 

společnosti, ale jejich zastoupení se postupně sníţilo z původních 48,35%  v roce 2007 na 

39,77% v roce 2009. 

Tabulka č. 6: Procentuální vyjádření struktury DHM v letech 2007 - 2009 

 2007 2008 2009 

DHM 100% 100% 100% 

Pozemky 18,55% 17,57% 16,47% 

Stavby 48,35% 43,06% 39,77% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11,39% 12,33% 11,25% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2,73% 2,42% 2,7% 

Nedokončený dlouhodobý majetek 16,67% 22,34% 28,07% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2,32% 2,27% 1,75% 
Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek je další sloţkou stálých aktiv, který má však ve firmě jen 

nepatrné zastoupení a v období  let 2007 aţ 2009 postupně klesá. Nejdůleţitější poloţku tvoří 

ocenitelná práva, jejichţ výše ve sledovaném časovém horizontu také mírně klesla 

z původních 448 tis. Kč v roce 2007 na 422 tis. Kč v roce 2009. 

Dlouhodobý finanční majetek se v letech 2008 a 2009 výrazně zvýšil z původních 80 000 Kč 

na cca 18 000 000 Kč. Jedinou poloţku zde tvoří podíly v ovládaných a řízených osobách. 

Zde je myšlen podíl na pískovně Ţabčice. Společnost Zepiko, s. r. o. je většinovým 

společníkem této pískovny s přímou účastí. Její podíl tvoří 97% na výši vykonávaných 

hlasovacích práv. 

Oběžná aktiva 

Velikost oběţných aktiv vykazuje za sledované období kolísavý charakter. Nejvyšší hodnoty 

dosahují v roce 2008. Nejpodstatnější poloţkou oběţných aktiv jsou pohledávky a to 

především pohledávky krátkodobé pohybující se kolem 20 mil. Kč ve sledovaném časovém 



horizontu. Pohledávky dlouhodobé se vyskytují aţ v letech 2008, 2009. V předchozích 

obdobích byla tato poloţka nulová. 

Zásoby netvoří podstatu oběţných aktiv, ale jejich hodnota se potupně zvyšuje. Je to asi 

především ovlivněno momentální ekonomickou situací. Procentuální rozpětí zásob se 

pohybuje v rozmezí od 1,09% po 1,68%. 

Krátkodobý finanční majetek je tvořen dvěma poloţkami a to peněţními prostředky 

v pokladně a účty v bankách. Velikost finančního majetku se na rozdíl od zásob postupně 

sniţuje z původních 2 305 000 Kč na 1 306 000 Kč. Je to dáno především čerpání finančních 

prostředků z bankovních účtů. Ty v roce 2007 dosahovaly 11,33% a v roce 2009 jen 4,79%. 

Ostatní aktiva 

Tuto poloţku aktiv tvoří Náklady příštích období a Příjmy příštích období. Vzhledem 

k celkovým aktivům jsou jen jejich nepatrnou poloţkou. Ve sledovaném horizontu vykazují 

kolísavý charakter a jejich procentuální podíl na celkových aktivech se pohybuje mezi 0,2 – 

0,4%. 

Následující graf zobrazuje poměr jednotlivých aktiv na celkových aktivech v letech 2007 -

2009. 

Graf č 1: Vývoj aktiv v letech 2007 - 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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Analýza pasiv 

 

Pasiva mají v období let 2007 – 2009 spíše kolísavý charakter. V roce 2008 sice podstatně 

vzrostly, ale v roce 2009 opět klesly. Mezi základní sloţky pasiv patří vlastní zdroje a cizí 

zdroje. Z tabulky č. 7 je patrné, ţe hlavním zdrojem financování společnosti jsou cizí zdroje, 

které tvoří více neţ polovinu celkových pasiv.  

 

Tabulka č. 7: Struktura pasiv v letech 2007 – 2009 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

Vlastní kapitál 

Velikost vlastního kapitálu se za celé sledované období pohybuje kolem hodnoty 40 mil. Kč. 

Nejdůleţitější sloţkou vlastního kapitálu je VH z minulých let a daleko za ním VH běžného 

účetního období. Výsledek hospodaření z minulých let se oproti roku 2007 výrazně sníţil 

z původních 37 mil. Kč na asi 17 mil. Kč v letech 2008 a 2009. V procentech vyjádřeno, 

pohybuje se VH z minulých let v rozmezí 93,3% v roce 2007 aţ 42,6% v roce 2009 v poměru 

k vlastnímu kapitálu. 

Struktura pasiv 2007 2008 2009 

tis. Kč v % tis. Kč v % tis. Kč v % 

Pasiva celkem 116 417 100 157 979 100 153 062 100 

Vlastní kapitál 40 060 34,41 36 002 22,79 39 944 26,1 

Základní kapitál 150 0,13 150 0,1 150 0,1 

Fondy ze zisku 15 0,01 15 0,01 15 0,01 

VH běžného účetního období 2 528 2,17 140 0,09 4 912 3,21 

VH z minulých let 37 367 32,1 16 862 10,67 17 003 11,11 

Cizí zdroje 76 134 65,4 121 754 77,07 112 128 73,26 

Rezervy 0 0 33 335 21,1 35 391 23,12 

Dlouhodobé závazky 2 016 1,73 41 412 26,21 40 197 26,26 

Krátkodobé závazky 62 318 53,53 38 927 24,64 32 180 21,02 

Bankovní úvěry a výpomoci 11 800 10,14 8 080 5,1 4 360 2,85 

Ostatní pasiva 223 0,19 223 0,14 990 0,65 



Základní kapitál má po celou dobu analyzování zkoumaného podniku  konstantní výši 150 tis. 

Kč. Podobně je tomu i u fondů ze zisku, jejichţ hodnota je neměnná ve výši 15 tis. Kč. 

Cizí zdroje 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, mají cizí zdroje dominantní postavení ve financování podniku.  

Pohybují se v rozmezí 60 – 80% k celkovým pasivům. Nejdůleţitější sloţky jsou v prvním 

sledovaném roce krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci a v dalších dvou 

sledovaných letech jsou to dlouhodobé závazky, jejichţ hodnota výrazně vzrostla, krátkodobé 

závazky a rezervy.  

Rezervy jsou nulovou poloţkou v prvním sledovaném roce, ale v letech 2008, 2009 výrazně 

rostou. V roce 2008 tento nárůst tvoří 27,4% a v roce 2009 dokonce 31,6% cizího kapitálu. 

Dlouhodobé závazky jsou další sloţkou, která vzrostla v roce 2008 z původních 2,65% v roce 

2007 na 34,01%. V roce 2009 pak dosahovaly hodnoty 35,85% v poměru k cizím zdrojům. 

Krátkodobé závazky mají ve zkoumaném časovém horizontu klesající tendenci. 

Nejvýznamnější roli hrají v roce 2007, jelikoţ zastupují cizí zdroje téměř 82%. 

V následujících letech klesají na hodnotu 31,2% v roce 2008 a 28,7% v roce 2009. 

V následující tabulce č. 8 je zobrazeno jednotlivé procentní zastoupení všech sloţek 

krátkodobých závazků. Tabulka ukazuje, ţe v roce 2007 největší poloţku tvořily Závazky ke 

společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení, kdeţto v letech 2008 a 2009 podstatnou 

část krátkodobých závazků tvořily Závazky z obchodních vztahů (více neţ 80%). 

Tabulka č. 8: Procentuální vyjádření struktury Krátkodobých závazků v letech 2007 - 2009 

 2007 2008 2009 

Krátkodobé závazky 100% 100% 100% 

Závazky z obchodních vztahů 31,12% 87,63% 80,16% 

Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 

sdružení 

52,86% 0,1% 0% 

Závazky k zaměstnancům 0,96% 1,83% 2,28% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,55% 1,2% 1,28% 

Stát – daňové závazky a dotace 0,22% 0,32% 3,11% 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,7% 0,64% 1,39% 

Dohadné účty pasivní 0,13% 0,44% 1,4% 

Jiné závazky 13,47% 7,84% 12,19% 
Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 



Bankovní úvěry a výpomoci mají rovněţ klesající charakter. Nejvýznamnější roli hrají v roce 

2007, kdy se podílí na celkových cizích zdrojích 15,5% V dalších letech klesají aţ na hodnotu 

4 360 tis. Kč v procentech vyjádřenou 3,9%. 

Ostatní pasiva 

Tuto poloţku pasiv tvoří Výdaje příštích období a Náklady příštích období. V letech 2007 a 

2008 mají konstantní výši 223 tis. Kč a v roce 2009 vzrostly na 990 tis. Kč. Svou výší nijak 

zásadně neovlivňují celkovou hodnotu pasiv. 

Následující graf zobrazuje poměr jednotlivých sloţek pasiv na celkových pasivech v letech 

2007 – 2009. 

Graf č. 2 : Vývoj pasiv v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

4.1.2 Analýza tokových ukazatelů 

 

 Analýza výnosů 

Nejvýznamnější poloţkou výnosů jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, i kdyţ 

jejich vývoj má kolísavý charakter. Oproti roku 2007 vrostly o 31,42%, ale v roce 2009 mírně 

klesly o 6,39% ze 119 228 tis. Kč na 111 605 tis. Kč. Tato skutečnost vyplývá především 
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z formy podnikání, kterou je vlastní výroba a sluţby s ní související.  Další důleţitou sloţkou 

výnosů jsou tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Nejvýraznější změna je 

patrná v roce 2008, kdy se hodnota vyšplhala na 940 000 z původních 57 000 Kč. 

Analýza nákladů 

Nejvýznamnější poloţkou nákladů je bezesporu výkonová spotřeba, i kdyţ má ve sledovaném 

období kolísavý charakter. V roce 2008 vzrostla o 41,74% z 66 279 000 Kč na 93 944 000 Kč. 

V roce 2009 ale hodnota opět klesla o 16,20% na 78 726 000 Kč. Další důleţitou poloţkou 

jsou osobní náklady, které po celé sledované období rostou. V roce 2008 vzrostly o 14,46% 

na 15 313 tis. Kč, coţ je především způsobeno zvýšením počtu zaměstnanců z důvodu 

rozšíření těţební činnosti ze dvou původních pískoven na čtyři pískovny a v roce 2009 se 

vyšplhaly ještě o 2,48%  na 15 693 tis. Kč. 

Tabulka č. 9: Vybrané ukazatele horizontální analýzy v letech 2007 – 2009 

 2007 v % 2008 v % 2009 v % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -29454 -24,51 28502 31,42 -7623 -6,39 

Výkonová spotřeba -38880 -36,97 27665 41,74 -15218 -16,20 

Přidaná hodnota 9669 64,37 612 2,48 7713 30,48 

Osobní náklady 1429 11,96 1934 14,46 380 2,48 

Daně a poplatky 38 5,34 7 0,93 53 7,00 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

-13430 -99,58 883 1549,12 -847 90,11 

Provozní výsledek hospodaření -9972 -68,53 -4565 -99,69 6728 48057,14 

Nákladové úroky 107 0,25 -132 -24,35 -23 -5,61 

Daň z příjmů za běžnou činnost -2127 70,15 -1066 117,79 1559 -968,32 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -7756 -75,42 -2860 -113,13 5244 -1579,52 

Výsledek hospodaření před zdaněním -9883 -74,22 -3305 -96,27 6182 4829,69 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 9 je taky nastíněn průběh výsledku hospodaření ve sledovaném časovém 

horizontu. Provozní výsledek hospodaření dosahuje extrémní hodnoty v roce 2009, kdy 

vzrostl o 48 057,14% ze 14 000 Kč v roce 2008 na 6 742 000 Kč v roce 2009. Důvodem 

nízkého provozního výsledku bylo omezení dodávek na dálnici D1. Průběh výsledku 

hospodaření je vidět v grafu č. 3. 

 



Graf č. 3: Vývoj HV v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří k nejvíce pouţívaným metodám finanční analýzy. 

Vychází ze základních účetních výkazů, výhodou jsou tedy veřejně přístupné informace. 

Pomocí těchto ukazatelů podnik rychle získá přehled o základních charakteristikách 

společnosti. 

4.2.1 Analýza likvidity 

V kapitole č. 2 bylo zmíněno, ţe pojem likvidita je spojen se schopností podniku dostát svým 

závazkům. Likvidita se obecně dělí na běţnou, okamţitou a pohotovou. Následující tabulka 

ukazuje výsledky likvidity společnosti Zepiko, s. r. o. ve sledovaném období. 

Tabulka č. 10: Ukazatele likvidity v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

Okamžitá likvidita 0,038 0,531 0,593 

Pohotová likvidita 0,323 0,906 0,832 

Běžná likvidita 0,327 0,913 0,847 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

Jak je patrné z tabulky č. 10, má Okamžitá likvidita za sledované období rostoucí charakter. 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,9 – 1,1, ale pro Českou republiku je toto 
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rozmezí v dolní hranici rozšířeno na hodnotu 0,6. Společnost ani v jednom roce nesplňuje tyto 

poţadavky, ale pokud se i nadále bude hodnota okamţité likvidity zvyšovat, mohla by 

společnost dosáhnout alespoň spodní hranice doporučených hodnot. 

Ani výsledky Pohotové likvidity nejsou optimální. Oproti roku 2007 se sice hodnota ukazatele 

zvýšila z původních 0,323 na 0,906 v roce 2008, ale ani tato hodnota nedosahuje spodní 

hranice doporučovaného intervalu, který se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5. V roce 2009 navíc 

opět hodnota klesla na 0,832. 

Doporučená hodnota běžné likvidity je 1. Pro banky je ještě vyšší a pohybuje se dokonce 

v rozmezí 2 – 3. Jak je patrné z tabulky, podobně jako pohotová likvidita má běţná likvidita 

také kolísavý charakter a její hodnoty za celé sledované období nedosahují ani doporučené 

hodnoty 1. 

Všechny tři ukazatele likvidity dosahují ve sledovaném období ne příliš optimálních hodnot. 

Je to dáno především vysokými krátkodobými závazky ve všech třech letech. Na druhou 

stranu však tyto závazky kaţdý rok klesají a za předpokladu příznivého vývoje by firma 

mohla dosáhnout alespoň spodních hranic intervalů doporučovaných hodnot jednotlivých 

ukazatelů. Jak ukazuje následující graf, v roce 2008 se hodnoty pohotové a běţné likvidity 

přiblíţily velmi blízko hranici 1. 

Graf č. 4: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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4.2.2 Analýza rentability 

Analýza rentability měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

investováním kapitálu. Vychází převáţně z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Obecně lze říci, 

ţe tyto ukazatele se pouţívají pro hodnocení celkové efektivnosti činnosti podniku. Výsledky 

jednotlivých ukazatelů rentability jsou zapsány v následující tabulce. 

Tabulka č. 11: Ukazatele rentability v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 3,41% 0,34% 4,38% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 6,31% 0,39% 12,3% 

Rentabilita tržeb (ROS) 2,67% 0,12% 4,4% 

Rentabilita nákladů 0,97 0,99 0,96 

Finanční páka 2,91 4,39 3,83 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

ROA je ukazatel, kterým se vyjadřuje celková efektivnost firmy a její produkční síla. 

Doporučená hodnota ukazatele je 0,09. Z tabulky je jasně vidět velmi kolísavý charakter 

tohoto ukazatele a ani v jednom roce nesplňuje danou podmínku, ba dokonce se pohybuje 

hluboko pod doporučenou hodnotou. 

ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu, který byl vloţen buď akcionáři, nebo vlastníky podniku. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 0,36. Jak je vidět v tabulce č. 11, ani tento ukazatel 

nesplňuje podmínku ani v jednom roce a také se pohybuje hluboko pod doporučenou 

hodnotou. Má kolísavý charakter a v roce 2008 klesl na 0,0039 a naopak v roce 2009 se 

vyšplhal na hodnotu 0,123. 

ROS je ukazatel, který vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při určité výši trţeb. 

Optimální hodnota ukazatele se pohybuje v intervalu 0,02 – 0,06. Tato podmínka je splněna 

v roce 2007, kdy hodnota dosahuje výše 0,027 a ještě lepšího výsledku dosahuje ukazatel 

v roce 2009, kdy se hodnota vyšplhala aţ na 0,044.  

Vývoj jednotlivých ukazatelů vyjádřený v % je zobrazen v následujícím grafu č. 5. 

 

 



Graf č. 5: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

Poslední řádek tabulky je věnován Finanční páce, která vyjadřuje poměr vlastního kapitálu 

k celkovému kapitálu. Ziskovost vlastního kapitálu by měla být vyšší neţ ziskovost celkového 

kapitálu. Podmínkou je dosaţení hodnot vyšších neţ 1. Z tabulky je patrné, ţe za celé období 

vykazuje tento ukazatel hodnot vyšších neţ jedna a má kolísavý průběh. Nejvyšší hodnoty 

dosahuje v roce 2008 a to 4,39. 

4.2.3 Analýza zadluženosti 

Zadluţenost je pojem, který říká, kolik cizích zdrojů pouţívá podnik k financování svých 

aktiv. „Podstatou analýzy zadluţenosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem.“ viz. Růčková (2008, str. 56). 

Tabulka č. 12: Ukazatele zadluženosti v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

Ukazatel věřitelského rizika (celková zadluženost) 65,4% 77,1% 73,3% 

Koeficient samofinancování 34,4% 22,8% 26,1% 

Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů 190% 338% 281% 

Ukazatel úrokového krytí 7,33 1,31 17,31 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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Ukazatel úrokového krytí

Ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje, do jaké míry jsou celková aktiva podniku financována 

cizími zdroji. Z tabulky je zřejmé, ţe za celé sledované období jsou cizí zdroje hlavním 

zdrojem krytí majetku podniku. Ukazatel dosahuje vysokých hodnot za celé sledované 

období. V roce 2007 tvoří největší část CK krátkodobé závazky, v letech 2008 a 2009 se tato 

část dělí mezi dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a rezervy. Ukazatel věřitelského 

rizika nebo téţ ukazatel celkové zadluţenosti je nutno zkoumat ze dvou pohledů. Věřitelé 

dávají přednost niţším hodnotám tohoto ukazatele, zatímco vlastníci preferují spíše hodnoty 

vyšší. 

Dalším zmíněným ukazatelem je Koeficient samofinancování, jeţ je doplňkovým ukazatelem 

k ukazateli celkové zadluţenosti a jejich součet by se měl rovnat 1. Ukazatel vykazuje 

kolísavý trend a jeho hodnota se pohybuje kolem 30%. Pro podnik je jistě přínosem vyšší 

hodnota tohoto ukazatele. V roce 2008 koeficient klesl na 22,8%, ale v roce 2009 jiţ opět 

vzrostl na 26,1%. 

Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů mezi sebou poměřuje cizí a vlastní kapitál. Optimálně 

by se měl ukazatel pohybovat kolem 100%. Z tabulky je jasně vidět, ţe za všechny roky se 

pohybují hodnoty vysoko nad touto hranicí, nicméně to můţe být způsobeno leasingovým 

financováním, které však není moţné z rozvahy vyčíst. 

Graf č. 6: Vývoj ukazatele úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je 

zisk vyšší neţ úroky. Doporučená výše 

hodnoty ukazatele je 3 nebo i více. Kromě 

roku 2008, kdy hodnota dosahuje pouhých 

1,31 je podnik na vysoké úrovni schopen 

platit úrokové platby ze zisku. Pouze ve 

zmíněném roce 2008, kdy se hodnota 

přibliţuje 1, by společnosti hrozila situace, 

kdy všechna produkce by stačila akorát na 

splacení nákladových úroků.    Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; 

vlastní zpracování 

 



V následujícím grafu je nastíněn vývoj ukazatele věřitelského rizika (celkové zadluţenosti) a 

koeficientu samofinancování. 

Graf č. 7: Vývoj ukazatele věřitelského rizika a koeficientu samofinancování 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

4.2.4 Analýza aktivity 

Tato analýza má za úkol zjistit, jak podnik vyuţívá vázané finanční prostředky, a jak jsou 

vázány jednotlivé druhy kapitálu v aktivech a pasivech. Prostřednictvím těchto ukazatelů 

podnik sleduje hospodaření s aktivy, jejich sloţkami a jaký vliv má toto hospodaření na 

výnosnost. Ukazatele aktivity navazují na ukazatele rentability. Hodnoty těchto ukazatelů se 

vyjadřují jednotkami času (ve dnech). 

Tabulka č 13.: Ukazatele aktivity v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv 0,81 0,76 0,73 

Obrat zásob 428,6 462,2 243,2 

Doba obratu zásob 0,85 0,79 1,50 

Obrat pohledávek 5,32 3,57 4,38 

Doba obratu pohledávek 68,6 102,2 83,3 

Obrat závazků 1,52 3,06 3,47 

Doba obratu závazků 240,13 119,28 105,19 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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Obrat celkových aktiv vyjadřuje, jak efektivně vyuţívá podnik svůj majetek. Čím je hodnota 

vyšší, tím je vyuţití efektivnější. Společnost Zepiko, s.r.o. vykazuje klesající vývoj obratu 

celkových aktiv, coţ není příliš příznivé. Navíc se doporučené hodnoty pohybují v intervalu 

1,6 – 3 a podnik se ani v jednom roce do tohoto intervalu nevešel. 

Obrat zásob ukazuje, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběţného majetku aţ po 

prodej a nákup nového zboţí. V tabulce je jasný kolísavý charakter ukazatele. V roce 2009 

klesl dokonce o více neţ 200 obrátek v porovnání s rokem 2008 a o téměř stejnou hodnotu 

oproti roku 2007. Z toho vyplývá, ţe podnik postupně sniţuje vytváření zásob. 

Další sledovanou poloţkou je Doba obratu zásob, která udává počet dnů, kdy jsou aktiva 

vázána v zásobách. Obecně platí, ţe čím je obrat zásob vyšší a doba obratu kratší, tím lépe. 

Podnik tuto podmínku nesplňuje. 

Obrat pohledávek je ukazatelem, který slouţí k vyjádření rychlosti přeměny pohledávek 

v peněţní prostředky. I tento ukazatel má kolísavou tendenci. 

Doba obratu pohledávek sleduje, jak dlouho se majetek podniku vyskytuje ve formě 

pohledávek. Tato doba by měla být v zájmu podniku co nejkratší. Hodnoty tohoto ukazatele 

kolísají a v roce 2008 se vyšplhaly aţ na přibliţně 102 dnů. V roce 2009 se firmě podařilo tuto 

hodnotu sníţit téměř o 20 dnů. 

Obrat závazků je vyjádřen poměrem trţeb ke krátkodobým závazkům. Za poslední tři roky 

vzrostl z 1,52 na 3,47. Je vyjádřením rychlosti splácení závazků společnosti z peněţních 

prostředků. 

Posledním ukazatelem této skupiny je Doba obratu závazků. Je to doba, která uplyne od 

nákupu zásob aţ po zaplacení tohoto nákupu. Aby byla zajištěna likvidita podniku, měla by 

být doba obratu závazků kratší neţ doba obratu pohledávek. Z výsledků je zřejmé, ţe podnik 

tuto podmínku nesplňuje ani v jednom roce sledovaného časového horizontu, ale pokud bude 

i nadále postupovat ve sniţování ukazatele doby obratu závazků, mohl by dostát této 

podmínce v následujících letech. 

 

 

 



Graf č. 8: Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

4.2.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatele trţní hodnoty nebo taky ukazatele kapitálového trhu hodnotí podnik 

prostřednictvím burzovních ukazatelů a vycházejí z trţních hodnot. Jsou důleţité převáţně 

pro investory, protoţe právě ti chtějí vědět, jaká bude návratnost jejich investice. Vzhledem 

k charakteru zkoumané společnosti, nebude analýza těchto ukazatelů provedena. 

4.3 Analýza souhrnných indexů 

Cílem těchto indexů je souhrnné vyjádření finanční, ekonomické situace daného podniku a 

jeho výkonnosti. Vypovídací schopnost souhrnných indexů je niţší, neboť slouţí pouze pro 

rychlé srovnání jednotlivých podniků, nikoli o hloubkové srovnávání. Obecně lze říci, ţe větší 

počet ukazatelů sleduje detailněji situaci podniku, ale na druhou stranu můţou vést 

k nepřehlednosti. Souhrnné indexy se dělí na hierarchicky uspořádané ukazatele a účelově 

vybrané skupiny ukazatelů. 

4.3.1 Du Pont rozklad 

Du Pontův rozklad patří mezi hierarchicky uspořádané ukazatele. Tento rozklad ukazuje, jak 

je ROE určen ziskovou marţí, obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu 

kapitálu. Z levé strany se odvodí zisková marţe. Pravá strana diagramu zobrazuje různé druhy 

aktiv, které sčítá a zobrazuje obrat celkových aktiv, který má u společnosti Zepiko, s. r. o. 

hodnotu 0,73. Podrobně je ukazatel ROE rozebrán v příloze č. 4. 
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4.3.2 Altmanovo Z-skóre 

Altmanův index finančního zdraví podniku nebo také Altmanovo Z-skóre je neběţnějším 

souhrnným indexem hodnocení. Vychází se z výpočtu pěti poměrových ukazatelů, kterým je 

přiřazena určitá váha. Největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Výsledkem je 

koeficient, jehoţ vypovídací schopnost je velmi diskutabilní, a proto bývá tento model brán 

v úvahu spíše jako dodatek finanční poměrové analýzy. 

Tabulka č. 14: Altmanův index v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

X1 (čistý pracovní kapitál/celková aktiva) 0,18 0,20 0,15 

X2 (rentabilita čistých aktiv) 0,34 0,11 0,14 

X3 (EBIT/celková aktiva) 0,034 0,0034 0,044 

X4 (vlastní kapitál/cizí zdroje) 0,53 0,30 0,36 

X5 (tržby/aktiva celkem) 0,81 0,76 0,73 

    

Altmanův index 1,55 1,13 1,24 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

Z tabulky č. 14 vyplývá, ţe se podnik v letech 2007 a 2009 pohybuje v intervalu tzv. „šedé 

zóny“, coţ svědčí o bonitní firmě s menšími problémy. V roce 2008 hodnota Altmanova 

indexu klesla pod hranici „šedé zóny“. Souvisí to především s rentabilitou podniku a jeho 

nízkou likviditou. Podnik by se měl zaměřit právě na tyto výsledky a najít vhodná opatření, 

aby zamezil moţným budoucím negativním dopadům. Průběh vývoje Altmanova indexu je 

zobrazen v následujícím grafu. 

Graf č. 9: Altmanův index v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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4.3.3 Index IN01 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 2, index IN01 je modifikovanou podobou indexů IN95 a 

IN99. Podstata těchto indexů spočívá ve vyhodnocování finančního zdraví českých podniků. 

Stejně jako u předchozího modelu, pouţívá model IN ukazatele aktivity, likvidity, rentability 

a zadluţenosti. 

Tabulka č. 15: Index IN01 v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

Aktiva celkem/Cizí zdroje 1,53 1,30 1,37 

EBIT/Nákladové úroky 7,33 1,31 17,31 

EBIT/Celková aktiva 0,034 0,0034 0,044 

Tržby/Celková aktiva 0,81 0,76 0,73 

Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky 

 + Krátkodobé bankovní úvěry) 

0,31 0,83 0,76 

IN01 0,82 0,47 1,26 

 existenční potíže existenční potíže šedá zóna 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

Tabulka č. 15 ukazuje kolísavý vývoj Indexu IN01. V roce 2008 se firma potýká s velmi 

nízkým indexem, který nedosahuje ani spodní hranice tzv. šedé zóny. V roce 2009 se naopak 

hodnota indexu výrazně zvýšila, coţ ukazuje na zlepšení finančního zdraví podniku, i přes 

velké finanční zatíţení. 

Graf č. 10: Index IN01 v letech 2007 - 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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4.3.4 Tafflerův model 

Tafflerův model je vyuţíván především pro jednoduchost jeho výpočtu. Existuje základní a 

modifikovaný tvar modelu, který se liší pouze poslední poloţkou, ale oba vyuţívají čtyři 

poměrové ukazatele. Je-li výsledek Tafflerova modelu niţší neţ 0,2, hovoří se o velké 

pravděpodobnosti bankrotu. Je-li výsledek vyšší neţ 0,3 znamená to, ţe pravděpodobnost 

bankrotu je velmi malá. 

Tabulka č. 16: Výsledky Tafflerova modelu v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

EBT/Krátkodobé zdroje 0,06 0,003 0,20 

Oběžná aktiva/Cizí zdroje 0,27 0,29 0,24 

Krátkodobé závazky/Cizí zdroje 0,82 0,32 0,29 

Tržby/Celková aktiva 0,81 0,76 0,73 

Tafflerův index 0,34 0,22 0,31 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

Dle výsledků modelu lze soudit, ţe podnik nemá ţádné větší existenční potíţe. V roce 2008 

klesla sice hodnota indexu na 0,22, ale v dalších dvou letech je hodnota vyšší neţ 0,3, tzn. ţe 

společnosti bankrot nehrozí. 

   Graf č. 11: Tafflerův index v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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4.3.5 Soustava bilančních analýz dle Rudolfa Douchy 

Jde o soustavu rovnic, ze kterých pomocí jednoduchých přepočtových koeficientů jsou 

interpretovány výsledky. Klesají-li ukazatele, zhoršuje se situace podniku a naopak rostou-li 

ukazatele, situace v podniku se zlepšuje. 

Bilanční analýza I. rychle hodnotí finanční situaci podniku pomocí pěti ukazatelů. Jedná se o 

analýzu, která poskytuje orientační pohled na situaci v podniku. 

Bilanční analýza II. zkoumá finanční zdraví podniku pomocí sedmnácti poměrových 

ukazatelů, čtyř dílčích a jednoho celkového ukazatele. Podstata této analýzy spočívá 

v hodnocení podniku ve čtyřech základních směrech. Analýza se dá pouţít v případě, ţe jsou 

potřeba rychlé, ale i seriózní informace. 

Tabulka č. 17: Výsledky Bilanční analýzy I. v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

Ukazatel stability S 0,42 0,29 0,32 

Ukazatel likvidity L 0,14 0,34 0,29 

Ukazatel aktivity A 0,39 0,38 0,37 

Ukazatel rentability R 0,51 0,031 0,98 

Celkový ukazatel C 0,36 0,21 0,60 

 Špatná hodnota Špatná hodnota Únosná hodnota 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

Graf č. 12: Vývoj ukazatelů Bilanční analýzy I. v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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Graf č. 12 ukazuje vývoj celkového indexu Bilanční analýzy I. V roce 2008 se dostal na velmi 

nízkou úroveň a ani další dva roky nemají ideální hodnoty. V roce 2009 se firmě podařilo 

vyšplhat se na hodnotu 0,6, coţ signalizuje zlepšující situaci. Největší podíl na zlepšení 

celkového indexu v roce 2009 má ukazatel rentability R, který vzrostl z hodnoty 0,031 na 

0,98. 

V následující tabulce konečné hodnoty jednotlivých směrů Bilanční analýzy II. a celkový 

ukazatel za roky 2007 – 2009. Dílčí výsledky mají kolísavý vývoj. Konečné výsledky se 

pohybují ve všech letech vysoko nad hodnotou 1, coţ oproti předchozí analýze signalizuje, ţe 

firma má dobré finanční zdraví a ţe je tedy bonitním podnikem. Odlišné výsledky 

jednotlivých analýz vyplývají z rozdílného počtu pouţitých poměrových ukazatelů. Z toho 

vyplývá, ţe čím více ukazatelů je při zkoumání pouţito, tím přesnější je hodnocení situace 

v podniku. 

Tabulka č. 18: Výsledky Bilanční analýzy II. v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

Ukazatel stability S 10,4 12,0 6,7 

Ukazatel likvidity L 0,14 0,28 0,24 

Ukazatel aktivity A 0,68 0,67 0,75 

Ukazatel rentability R 0,72 -0,02 0,99 

Celkový ukazatel C 2,14 2,14 1,67 

 Bonitní firma Bonitní firma Bonitní firma 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

  Graf č. 13: Vývoj ukazatelů Bilanční analýzy II. v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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Graf č. 14 prezentuje celkové ukazatele Bilančních analýz Rudolfa Douchy za sledovaný 

časový horizont. 

Graf č. 14: Douchova analýza  v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

4.3.6 Kralickův Quicktest 

Kralickův test se skládá ze čtyř rovnic a na jejich základě se pak hodnotí finanční situace 

podniku. První dvě rovnice zkoumají finanční stabilitu podniku, další dvě hodnotí výnosovou 

situaci. Výhodou quicktestu je jeho poměrně jednoduché sestavení a poměrně kvalitní 

vypovídací schopnost. Test vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

 

Tabulka č. 19: Výsledky Kralickova Quicktestu v letech 2007 – 2009 

 2007 2008 2009 

R1 0,34 0,23 0,26 

R2 7,25 7,80 5,69 

R3 0,03 0,003 0,04 

R4 0,10 0,09 0,11 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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Tabulka č. 20: Bodové hodnocení jednotlivých výsledků Quicktestu 

 2007 2008 2009 

R1 4 3 3 

R2 2 2 2 

R3 1 1 1 

R4 3 3 4 

Celkem 10 9 10 

Průměr 2,5 2,25 2,5 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 20 je patrné, ţe firma má dobré finanční zdraví, neboť se za všechna sledovaná 

období pohybuje v tzv. „šedé zóně“. Nejlepšího hodnocení finanční stability dosáhla firma 

v roce 2007, kdy se pohybovala na hodnotě 3. Pokud jde o výnosovou situaci, pak ta nejlepší 

byla vyhodnocena v roce 2009 a to 2,5. 

Graf č. 15: Vývoj ukazatelů Kralickova Quicktestu v letech 2007 – 2009 

 

Zdroj:Výroční zprávy společnosti Zepiko, s. r. o.; vlastní zpracování 
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5. Zhodnocení a doporučení 

Tato kapitola je věnována souhrnnému zhodnocení finanční situace nebo-li finančního zdraví 

vybrané společnosti Zepiko, s. r. o. 

5.1 Zhodnocení finančního zdraví společnosti Zepiko, s. r. o. 

Z výsledků analýzy poměrovými ukazateli bylo zjištěno, ţe se firma potýká s problémy 

týkající se likvidity (schopnost splácet své závazky) a rentability (schopnost vytvářet nové 

zdroje a dosahovat zisku investováním kapitálu). 

Jednotlivé ukazatele likvidity dosahují za všechny tři sledované roky velmi nízkých hodnot, 

coţ je pravděpodobně způsobeno vysokými krátkodobými závazky. Pozitivní v tomto případě 

ale je, ţe ve zkoumaném časovém horizontu se firmě daří tyto závazky postupně sniţovat. 

Ani výsledky rentability nesou nijak ohromující. Celková efektivnost firmy ROA i výnosnost 

kapitálu ROE dosahují nízkých hodnot. 

Analýzou zadluţenosti bylo zjištěno, ţe firma vyuţívá z větší části cizí zdroje (kolem 70%). 

Koeficient zadluţenosti vlastních zdrojů je daleko nad hranicí 100%. Zde je ale nutné vzít 

v úvahu moţnost leasingového financování. V případě zhodnocení výsledků úrokového krytí 

je patrné, ţe v roce 2008 je hodnota nízká, z čehoţ vyplývá, ţe zisk firmy v daném roce stačil 

pouze na krytí těchto úroků. 

Ukazatele aktivity, které úzce souvisí s ukazateli rentability, také nemají příliš příznivý vývoj. 

Obrat zásob klesá, z čehoţ je patrné sniţování zásob společnosti. Doba obratu závazků je 

vyšší neţ doba obratu pohledávek, coţ také není pro firmu optimální, protoţe doba obratu 

závazků a doba obratu pohledávek by měla být přibliţně stejně dlouhá. Ve sledovaném 

období se však situace pomalu zlepšuje a jak jiţ bylo zmíněno výše, firmě se daří postupně 

sniţovat své závazky. 

Bankrotní modely vycházející z ukazatelů poměrové analýzy vykazují kolísavý průběh 

jednotlivých výsledných hodnot. Dle výsledků Altmanova modelu se podnik nachází v tzv. 

„šedé zóně“, coţ znamená, ţe se jedná o podnik s dobrým finančním zdravím s menšími 

problémy. Naproti tomu Index IN nevykazuje příliš dobré výsledky. Je to způsobeno 

především nízkou rentabilitou celkových aktiv v roce 2008 a také nízkým ukazatelem 

úrokového krytí v tomtéţ roce, kdy zisk a úroky jsou téměř ve stejné výši a firmě tak tento 

zisk stačí pouze na krytí těchto nákladových úroků. Z tohoto důvodu vyšel index IN v roce 



2008 pouhých 0,47. Z posledního bankrotního modelu aplikovaného na společnosti Zepiko, s. 

r. o., Tafflerova modelu, jsou patrné předchozí výsledky. I v tomto modelu nejhůře vyšel rok 

2008, ale i přesto je podnik hodnocen jako bonitní s dobrým finančním zdravím. 

Výsledky bonitních modelů také ukazují na podnik nacházející se převáţně v oblasti „šedé 

zóny“ s dobrým finančním zdravím. Pouze bilanční analýza I. dle Rudolfa Douchy ukazuje na 

moţné finanční problémy. Tato analýza sice poskytuje rychlé výsledky, ale je nutno ji brát 

pouze jako orientační analýzu, neboť obsahuje malé mnoţství ukazatelů.  

Prostřednictvím Kralickova Quicktestu byla zhodnocena nejen celková finanční situace 

zkoumané společnosti, ale také její finanční stabilita a výnosová situace. Jako nejstabilnější 

z finančního pohledu vyšel rok 2007. Jde-li o výnosovou situaci, nejlépe z hodnocení vyšel 

rok 2009. Je to způsobeno prodejem pozemků společnosti. 

Z celkového hodnocení je moţné soudit, ţe společnost Zepiko, s. r. o. je bonitní společností 

s dobrým finančním zdravím nacházející se v tzv. „šedé zóně“. Má tedy určité potíţe, které se 

ale dají poměrně úspěšně řešit. Největší problémy, jeţ vyplynuly z podrobné analýzy, jsou 

spatřovány v roce 2008, kdy výsledky v průměru dosahují niţších hodnot. Je to z velké části 

způsobeno omezením dodávek na dálnici D1. Za nejproblematičtější oblast (v celém 

sledovaném období) lze povaţovat likviditu. Firma má vysoké krátkodobé závazky, coţ je 

negativní jev, avšak za sledované období se společnosti daří postupně tyto závazky sniţovat. 

Pozitivním jevem je například pokles doby obratu pohledávek, z čehoţ lze soudit zlepšení 

platební morálky odběratelů. 

 

 5.2 Návrhy a doporučení  

5.2.1 Problémy s likviditou 

Z výsledků finanční analýzy bylo zjištěno, ţe má firma potíţe s likviditou. Přestoţe v roce 

2008 všechny ukazatele likvidity vzrostly, v roce 2009 opět klesly. Ukazatele tedy mají 

kolísavou tendenci a firma by se měla začít zabývat tímto problémem, protoţe likvidita je 

přece odrazem solventnosti podniku.  

Moţnou variantou pro zlepšení špatných hodnot ukazatelů likvidity by mohlo být čerpání 

dlouhodobého bankovního úvěru a sníţení výše krátkodobých závazků, neboť právě ty ve 



velké míře ovlivňují likviditu firmy. Tento krok by přinesl zlepšení ukazatelů likvidity, ale na 

druhou stranu by se zvýšily nákladové úroky, které souvisí s čerpáním dlouhodobého úvěru. 

Dalším moţným způsobem jak zlepšit likviditu společnosti je zvýšení jejího základního 

kapitálu peněţitými nebo nepeněţitými vklady. Podle zákona č. 513/1991 Sb. §142 je zvýšení 

kapitálu peněţitými vklady přípustné pouze tehdy, jsou-li splaceny všechny dosavadní 

peněţité vklady. Zvýšení základního kapitálu nepeněţitými vklady je přípustné jiţ před tímto 

splacením. 

5.2.2 Nesplacené pohledávky 

U společnosti Zepiko je velmi obtíţné stanovit průměrnou dobu splácení pohledávek, neboť 

poskytuje velmi odlišné platební podmínky svým jednotlivým odběratelům, především pak 

velkoodběratelům. Taky je nutné zaměřit se na současný trh, hlavně na stavební průmysl, kde 

jsou vysoké doby splatnosti daňových dokladů, coţ v důsledku můţe vést k narušení platební 

morálky. Existuje však několik moţných řešení tohoto problému. 

- Společnost by měla dbát na větší bonitu a solventnost svých zákazníků. Díky vyspělým 

informačním technologiím můţe firma kontrolovat své zákazníky a odběratele pomocí 

Centrálního registru úvěrů a dluţníků, jehoţ formuláře jsou veřejně dostupné právnickým i 

fyzickým osobám, které patřičně vyplní ţádost na internetu. 

- Další moţností, jak vymáhat pohledávku od svého zákazníka je směnka. V tomto případě 

musí být smlouva podepsána za přítomnosti příslušného notáře, ale v případě nutnosti můţe 

být vymáhána přímo exekutorem. 

- Také větší intenzita vymáhání pohledávek interními pracovníky je moţným řešením tohoto 

problému a v neposlední řadě také sjednocení platební lhůty závazků a pohledávek 

- Vhodným řešením pro získání finančních prostředků z krátkodobých pohledávek je vyuţití 

faktoringu, který je dostupnější formou úvěru oproti úvěru bankovnímu. Firma nemusí čekat 

na zdlouhavé schvalování úvěru, peníze obdrţí ihned po vystavení faktury a to ve výši 70 – 

90% z hodnoty pohledávky. Takto získané peníze můţe firma bezprostředně pouţít například 

na splacení svých závazků, nemusí se starat o pohledávky a můţe se plně věnovat své 

obchodní činnosti. 

- Dalším moţným řešením je prodej pohledávek se skontem. Skontem se myslí sleva, která je 

dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem. Tato sleva je poskytnuta za určitých, předem 



domluvených platebních podmínek a v daném časovém horizontu. Podstata spočívá v tom, ţe 

pokud se odběratel rozhodne slevu vyuţít, sám si dle nastavených pravidel vyčíslí její 

hodnotu a fakturu zaplatí dodavateli o jiţ sníţenou o tuto slevu. Dodavatel pak správně 

spáruje úhradu s dokladem a vyřeší vzniklý nedoplatek. 

5.2.3 Vstup na další trhy 

Společnost Zepiko, s. r. o. spolupracuje pouze s firmami na území  ČR. I kdyţ společnost 

nevykazuje v poslední době ţádné větší problémy, mělo by její vedení hledat další nové 

způsoby a moţnosti růstu. Jednou z takových moţností by mohla být expanze do jiných zemí 

například sousedních zemí ČR. Ze všech sousedních zemí se jako nejvhodnější jeví 

Slovensko, a to hned z několika důvodů. Tato republika je svou polohou nejblíţe společnosti 

Zepiko, s. r. o. oproti ostatním zemím. Jazyková bariéra je zde téměř minimální, neboť 

slovenský a český jazyk jsou si v mnohém podobné. Další výhodu je moţné spatřovat v kdysi 

dlouhém společném souţití, díky kterému mají oba státy podobnou kulturu.  

Slovensko se v současné době ekonomicky vyvíjí a roste a jedinou nevýhodu spatřují stavební 

firmy v nedostatku vlastních kapacit a zdrojů. Pro společnost Zepiko by mohla být jedna 

z moţností růstu expanze na Slovensko právě v oblasti těţby nerostných surovin. 

Jiţ v minulosti společnost plánovala dlouhodobě expanzi do Lybie, coţ by mohlo vést k růstu 

společnosti a zlepšení její finanční situace, ale z důvodu státních nepokojů v letošním roce byl 

tento plán momentálně přerušen.  

5.2.4 Modernizace 

Chce-li být v dnešní době podnik úspěšný, musí jít tzv. „s dobou“. Proto pokud si chce firma 

udrţet své dosavadní postavení, musí neustále myslet na to, ţe by měla drţet krok 

s moderními technologiemi a vyuţívat co nejefektivněji tyto technologie. Proto by společnost 

měla neustále sledovat tento vývoj a podle svých finančních moţností pravidelně 

modernizovat svá zařízení a stroje potřebné pro svou činnost. 

 

 

 

      

 



6. Závěr 

 

V dnešní době jsou téměř na kaţdém kroku vidět různé stavební práce, ať uţ se jedná o 

rekonstrukce, různé opravy silnic či stavby nových domů. Stavební firmy jsou tedy v dnešní 

době důleţité a nepostradatelné.  

Ne jinak je tomu i v případě společnosti Zepiko, s. r. o., jeţ byla hodnocena v této diplomové 

práci. Smyslem diplomové práce bylo zhodnotit finanční situaci zkoumané společnosti a 

navrhnout moţná řešení na zlepšení.  Společnost Zepiko nepatří k podnikům, jejichţ hlavní 

činností jsou stavební práce. Hlavní zdroj příjmů tvoří prodej vytěţených surovin a nerostů 

právě podnikům, které se stavebnictvím zabývají. 

Společnost Zepiko, s. r. o. díky kvalitnímu vedení vyuţívá všech svých příleţitostí a nemá 

v současnosti ţádné váţné finanční potíţe. Kolísavá tendence její finanční situace je dána 

především zhoršením v roce 2008, které bylo způsobeno omezením dodávek na stavbu 

dálnice D1. V roce 2009 se ale finanční situace opět zlepšila. Toto zlepšení je nejlépe vidět na 

výsledku hospodaření, který v posledním roce sledovaného období vykazoval obzvlášť 

dobrých výsledků a nárůst tohoto ukazatele. 

 Při této analýze byly ovšem i zjištěny některé drobné nedostatky a problémy. Tyto nedostatky 

se týkají především problémů s likviditou a dále pak také negativního vlivu nesplacených 

pohledávek. Je sice pravdou, ţe zmíněné nedostatky nemají v současném stavu nějaký 

významný vliv na chod této společnosti, avšak tyto problémy by firma neměla brát na lehkou 

váhu a měla by jim věnovat patřičnou pozornost. I kdyţ jak jiţ bylo řečeno, se tato společnost 

v současné době jeví spíše jako zdravá a stále se rozvíjející společnost, ignorování těchto 

varovných signálů by v budoucnu mohlo způsobovat i některé váţnější komplikace. 

Po podrobném prozkoumání současného stavu společnosti i jejího předchozího vývoje, jsou 

v kapitole 5.2 Návrhy a doporučení popsány moţné návrhy a doporučení, jak odstranit 

zjištěné nedostatky. Tyto návrhy by dále mohly vést ke zlepšení finanční situace společnosti, 

její stability i celkového postavení na trhu. 
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