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1. Ú V O D 

Analýza finančního zdraví firmy je v moderních podnicích nedílnou a důleţitou součástí 

finančního řízení. Je proto logické, ţe doznává značného rozvoje i v podnikové praxi v našich 

podmínkách. Účetní odborníci by se proto měli seznámit alespoň se základními metodami a 

technikami analýzy finančního zdraví firmy, nehledě na to, ţe jejím základním zdrojem jsou 

informace poskytované systémem finančního účetnictví. 

Na rozdíl od finančního účetnictví a daňové problematiky není analýza finančního 

zdraví firmy upravována ţádnými obecně závaznými legislativními předpisy nebo všeobecně 

uznávanými jednotnými standardy. Z toho vyplývá i nejednotnost pouţívané terminologie 

různými autory, která můţe při studiu odborné literatury působit určité problémy. V praxi 

podniků i profesionálních analytiků se setkáváme s nejrůznějšími přístupy a technikami 

analýzy, které mají jediný cíl – podat co nejvěrnější obraz o finanční situaci podniku jak 

externím zájemcům o informace tohoto druhu, tak i vedoucím pracovníkům podniku 

samotného. 

2. CÍL PRÁCE A METODIKA 

Cílem diplomové práce je analýza finančního zdraví firmy, která bude zjišťována 

prostřednictvím finanční analýzy. Finanční analýza slouţí jako postup k ohodnocení a 

posouzení finančního zdraví firmy. 

Vstupní metody, které byly k této práci pouţity jsou sběr dat, analýza a syntéza 

získaných dat a rozhovory s kompetentní osobou, která poskytla veškeré informace potřebné 

ke konkrétním výpočtům. 

V teoretické části práce je pomocí literárních pramenů popsáno a vysvětleno několik 

základních metod a postupů k provádění finanční analýzy, kterých bude vyuţito v praktické 

části této práce. 

Praktická část se zabývá aplikací vybraných metod finanční analýzy na konkrétní firmu 

za účelem získání výstupních informací pro budoucí rozhodování majitele firmy.  

Závěr práce je zaměřen na shrnutí klíčových výsledků zjištěných provedením finanční 

analýzy, z kterých budou vyvozena návrhy a doporučení pro budoucí vývoj firmy. 
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V práci je vyuţito základních metod finanční analýzy na základě pouţité odborné 

literatury:  

Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální a vertikální analýza struktury a vývoje majetkové a kapitálové základny 

podniku. 

Analýza poměrových ukazatelů 

- ukazatele platební schopnosti – ukazatele krytí aktiv 

Stupeň krytí stálých aktiv vlastním kapitálem, stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji. 

- ukazatele likvidity 

Běţná likvidita, pohotová likvidita, hotovostní likvidita. 

- ukazatele finanční stability - zadluženosti 

Ukazatel věřitelského rizika, dlouhodobá a krátkodobá zadluţenost, koeficient 

samofinancování, ukazatel poměru dluhu k vlastnímu kapitálu a ukazatel podkapitalizování. 

- ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu zásob, obrat pohledávek, doba obratu 

pohledávek, obrat závazků, doba obratu závazků. 

- ukazatele rentability 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita aktiv (ROA) a ziskové rozpětí po zdanění. 

Predikce finanční tísně 

Altmanův Z-skóre model, Kralickův rychlý test a Index IN 95. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1. Pojem finanční analýza 

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví firmy, 

identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům a determinovat silné 

stránky, na kterých by firma mohla stavět. Vnitřní finanční analýza – analýza pro potřeby 

podniku – je zaměřena na zjištění likvidity firmy nebo na zevrubné zhodnocení jejích 

minulých výsledků. Management firmy a firemní finanční analytik potřebuje např. vědět, 

jestli si podnik můţe dovolit půjčku na plánovanou výrobní expanzi a jestli zatíţení 

dodatečnými finančními náklady bude přiměřené. [1]  

Cílem finanční analýzy iniciované zvenčí můţe být určení a ohodnocení kredibility 

firmy anebo jejích investičního potenciálu. Bankovní úředník, resp. úvěrový pracovník se 

mohou ptát, zda je firma likvidní anebo solventní. Potenciální investor můţe chtít vědět, jak je 

firma zisková a jaká by byla rizikovost takové investice, pokud by se pro ni rozhodl. [1]   

Je zapotřebí zdůraznit, ţe jak interní tak i externí analytik pouţívá ve své činnosti 

stejných nástrojů a technik, které budou předmětem výkladu v dalších odstavcích. 

3.2. Historie vzniku finanční analýzy 

Kolébkou moderních metod finanční analýzy jsou Spojené státy, kde bylo také napsáno 

nejvíce teoretických prací k tomuto tématu a kde došla nejdál i praktická aplikace 

jednotlivých metod. Ve Spojených státech byly rovněţ poprvé na základě informací 

z účetních výkazů sestaveny odvětvové přehledy slouţící jako měřítko pro porovnávání 

jednotlivých podniků. Dá se říci, ţe  většina dostupných publikací na našem trhu – pokud se 

nejedná přímo o překlady příslušných prací – je výrazně ovlivněna názory prezentovanými 

autory z anglosaské oblasti. [12] 

Z angličtiny koneckonců pochází i samotný pojem „finanční analýza“(angl. Financial 

Analysis), zatímco v kontinentální Evropě a zejména v německy mluvících zemích se spíše 

setkáme s pojmem „bilanční analýza“, nebo dokonce „bilanční kritika“. V době první 

republiky zveřejňovaly bilanční analýzy účetních závěrek firem některé hospodářské 
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časopisy. V letech po druhé světové válce a zejména po roce 1989 byl tento pojem vytlačen 

angloamerickou finanční analýzou. [12] 

I kdyţ si pod pojmem finanční analýza lze představit rozbor jakékoli ekonomické 

činnosti, ve které hrají rozhodující roli peníze a čas, vymezilo se postupem času chápání 

finanční analýzy ve smyslu rozboru finanční situace podniku, popřípadě celého odvětví nebo i 

celého státu. Při tomto rozboru jsou vyuţívány účetní a statistické informace ze vzdálenější  

nebo bezprostřední minulosti, na druhé straně se pracuje i se současnými tendencemi a 

v některých případech i s predikcemi. Finanční analýza interpretuje finanční informace při 

posouzení výkonnosti a perspektivy firmy, mimo jiné i ve srovnání s jinými firmami a 

s odvětvovým průměrem. [12] 

3.3. Externí a interní finanční analýzy 

Finanční analýzu podniku můţeme rozdělit do dvou oblastí: 

 externí finanční analýza, která vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně 

dostupných finančních, zejména účetních informací, 

 interní finanční analýza, která je vlastně synonymem pro rozbor hospodaření 

podniku, při tomto druhu analýzy jsou analytikovi k dispozici veškeré údaje 

z informačního systému podniku, tj. kromě informací z finančního účetnictví i údaje 

z účetnictví manaţerského nebo vnitropodnikového (nákladového), z podnikových 

kalkulací, plánu, statistiky a podobně. Rozlišení těchto dvou úrovní finanční analýzy 

je klíčové pro pochopení cílů, které se mají pomocí analýzy dosáhnout. [12] 

Postup, jakým lze tohoto cíle dosáhnout, lze charakterizovat jako: 

a) zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku, 

b) určení příčin jejich zlepšení nebo zhoršení, 

c) volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování finančního 

hospodaření a finanční situace podniku. [12] 

3.4. Finanční zdraví podniku 

Snahou podniků je přeţít s co nejlepšími hospodářskými výsledky. Existenci podniku 

mohou ohrozit nepříznivé peněţní toky (cash flow), zatímco úroveň výsledků záleţí na 
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rozdílu výnosů a nákladů. Podle peněţních toků a zisku se usuzuje na finanční kondici: na 

vitalitu podniku, pokud jde o zajištění budoucnosti. [6] 

Nejsou-li momentálně obavy o schopnost včas uhrazovat splatné výdaje, můţeme 

hovořit o finančně zdravém podniku. Nutnou podmínkou finančního zdraví je perspektiva 

dlouhodobé likvidity. Proto je důleţitý poměr dluhů podniku k trvale vloţenému vlastnímu 

kapitálu. Čím je tento poměr menší, tím je podnik v několika dalších letech méně zranitelný 

při dočasně slabších výsledcích. Finanční zdraví podniku vyţaduje mimo dlouhodobé 

likvidity také dostatečný přebytek výnosů nad náklady, tedy dostatečný zisk, který je 

výdělkem vlastníků. Čím větší je poměr zisku k vloţenému kapitálu, tím lépe pro finanční 

zdraví podniku. [8] 

 Finanční zdraví je tedy v zásadě ovlivňováno: 

 likviditou podniku, 

 rentabilitou podniku,  

 a to v uvedeném pořadí naléhavosti. [6] 

 

Stoupající napětí v peněţních příjmech a výdajích a trvalejší propad hospodářského výsledku 

mohou vyústit v úpadek – v platební neschopnost či předluţení. Finanční tíseň nastává tehdy, 

kdyţ problémy likvidity jsou tak váţné, ţe nemohou být vyřešeny bez výrazných změn 

v činnosti podniku a ve způsobu jeho financování. Přechod od finančního zdraví k finanční 

tísni představují labilní předtísňové stavy, kdy podnik vykazuje sice ztrátu, ale likvidita není 

v bezprostředním ohroţení, nebo kdy podnik vykazuje zisk, ale občas se objevují a 

překonávají potíţe s peněţními toky. [6] 

Finanční analýza zahrnuje následné kroky: 

1. výběr a příprava dat a výběr metod finanční analýzy 

2. konkrétní výpočty na základě zvolené metody 

3. posuzování výpočtů (rámcově a pak detailně) 

4. hlubší analýza příčin jevů 

5. navrhovaná moţná opatření a zároveň jsou hodnocena rizika těchto opatření a jejich 

přednosti. [12] 

 



 

 

 

   

 12 

 
3.5. Účetnictví – základ pro finanční analýzu 

3.5.1. Dvouokruhové účetnictví jako základní informační systém podniku 

Jde o relativně oddělené účetnictví pro potřeby externích uţivatelů a pro potřeby 

manaţerů podniku. Finanční účetnictví a především analytické členění účtů a poloţek aktiv a 

závazků splňuje především poţadavky externích uţivatelů, zatímco manaţerské účetnictví 

splňuje poţadavky vnitřního členění a potřeb vedení podniku. [2] 

Externí zájemci jsou ti, kteří by chtěli podnik koupit (potenciální akcionáři), a chtějí jej 

proto porovnat s jinými podobnými podniky a posoudit jeho finanční zdraví. Podobný zájem 

mají i potencionální věřitelé, obchodní partneři a zaměstnanci. Dále sem patří i ti, kdoţ 

kontrolují, zda podnik ve volné soutěţi nepodvádí, plní to, co plnit má, a odvádí to, co 

odvádět má (finanční úřady, státní orgány, správci daní). Ti vyţadují informace spíše 

syntetické povahy. Ale patří sem i konkurenti, kteří by chtěli vědět o podniku co nejvíce, 

z jeho slabin těţit a jeho know-how ukrást. [12] 

Interní zájemci jsou vlastníci, manaţeři a vedoucí pracovníci podniku. Ti zase chtějí co 

nejvíce vědět o konkurentech, těţit z jejich slabin a ukrást jejich know-how. Sami sobě chtějí 

„nalévat čistého vína“, ale akcionářům a potencionálním věřitelům se chtějí předvést v lepším 

světle, daňové úřady by chtěli přelstít a hlavně svá tajemství si zachovat. Interní uţivatelé 

vyţadují informace detailnější. A spíše neţ o tom, co bylo, o tom, co bude. [12] 

3.5.2. Hlavní zdroje informací pro finanční analýzu 

1) Účetní data podniku, čerpaná z: účetních výkazů finančního účetnictví, 

vnitropodnikového účetnictví, výročních zpráv, 

2) Ostatní data o podniku, čerpaná z: podnikové statistiky (poptávky, výroby, prodeje, 

zaměstnanosti, aj.), podkladů úseku práce a mezd, vnitřních směrnic, předpovědí a zpráv 

vedoucích pracovníků podniku, atd., 

3) Externí data, tj. data z ekonomického prostředí podniku, např.: údaje státní 

statistiky, údaje z odborného tisku, burzovní zpravodajství, odhady analytiků, atd. [9] 
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 Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry závisí 

na pouţitých vstupních informacích. Měly by být nejen kvalitní, ale zároveň také komplexní. 

Důvodem pro toto tvrzení je fakt, ţe je nutno podchytit pokud moţno všechna data, která by 

mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. Základní 

data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů. [14] 

3.5.3. Účetní výkazy 

Výkazy finančního účetnictví jsou rozhodující součástí účetní závěrky. Účetní závěrka 

v soustavě podvojného účetnictví je co do svého obsahu upravena § 18 zákona o účetnictví a 

tvoří ji: 

Hlavními účetními výkazy jsou: 

 rozvaha (bilance) 

 výkaz zisku a ztráty 

 příloha [10] 

ROZVAHA 

Analýza rozvahy poskytuje analytikovy největší mnoţství informací. Poskytuje nám 

především přehled o majetkové situaci podniku, zdrojích financování a finanční situaci 

podniku. Rozvahu můţeme rozdělit na aktiva, která zachycují stav podnikového majetku a 

pasiva vyjadřující stav kapitálu. V rozvaze aktiva členíme dle likvidnosti jednotlivých sloţek  

majetku, pasiva se rozdělují podle vlastnictví na vlastní zdroje a cizí zdroje. Na straně aktiv 

jsou především dlouhodobý majetek, oběţná aktiva a časové rozlišení. Na straně pasiv jsou 

vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení.[14] 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Analýza výkazu zisku a ztráty poskytuje přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období podniku. Na základě výkazu zisku a ztráty jsme schopni 

posoudit jakým způsobem jednotlivé poloţky ovlivňovaly výsledek hospodaření. Získané 

informace nám slouţí k posouzení firemní ziskovosti. [14] 
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PŘÍLOHA 

Vysvětluje a doplňuje informace obsaţené v rozvaze a výkazu zisku a ztrát, také 

obsahuje informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění 

a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů. [10] 

Účetní závěrka můţe zahrnovat i přehled o peněţních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Pouze vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněţních tocích a o 

změnách vlastního kapitálu vţdy. [8] 

Pro účely finanční analýzy je mimo výše uvedených také důleţitý výkaz – přehled 

peněţních toků – Cash-flow. 

Přehled peněžních toků - CASH FLOW 

Přehled Cash-flow představuje změnu stavu peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité období a příčiny této změny 

v souvislosti s ekonomickou činností podniku. [9] 

Výkaz Cash-flow je možné sestavovat dvěma způsoby: 

1) Přímou metodou – sledováním příjmů a výdajů za období 

2) Nepřímou metodou – transformací zisku do změny peněţních prostředků a úpravami   

o další pohyby peněţních prostředků v souvislosti se změnami majetku a kapitálu. [9] 

Celkové peněžní toky se u nás v současné době podle Opatření Ministerstva 

financí ČR rozlišují podle základních oblastí podnikových činností: 

- cash-flow z provozní činnosti 

- cash-flow z investiční činnosti 

- cash-flow z finanční činnosti 

Ve výkaze Cash-flow nejde jen o souhrnné vyjádření celkových peněţních toků, ale 

především o strukturu peněţních toků a příčiny peněţních toků. [9] 
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Cash-flow by se mělo plánovat. Plánování Cash-flow je pro podnik nástrojem jak 

nespadnout do neschopnosti podniku dostát svým závazkům a zároveň je podkladem pro 

rozhodování o alokování disponibilních finančních prostředků. Jednoduše řečeno, na co 

podnik má a co si můţe v určitém časovém horizontu dovolit, do čeho můţe investovat. [17] 

Kaţdá firma, malá, střední či velká vede účetnictví dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 

Sb. Z tohoto zákona vyplývají určité povinnosti ohledně vedení účetních výkazů a jiných 

náleţitostí, týkajících se vedení účetnictví. Výkazy z jednotlivých firemních úseků se 

shromáţdí a sjednotí v souhrnné a celkové výkazy. Samotné souhrnné výstupy avšak 

neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci dané firmy, o jeho silných a slabých 

stránkách, trendech, rizicích, nebezpečích a celkové kvalitě hospodaření. Na pomoc proto 

přichází finanční analýza jako formalizovaná metoda, která detailně poměřuje získané údaje 

mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umoţňuje dospět 

k jednotlivým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci firmy, podle nichţ by bylo 

moţné přijmout různá rozhodnutí. Tato finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, 

současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření firmy. [13] 

Podvojné účetnictví otevírá na začátku kaţdého účetního období pro kaţdou poloţku 

rozvahy (s výjimkou poloţky „Výsledek hospodaření účetního období“, která podléhá 

zvláštnímu reţimu) jeden nebo více účtů, na něţ se souvztaţně zapisují přírůstky a úbytky 

poloţky, a uzávěrkou účtů na konci účetního období se do rozvahy zanesou nové stavy 

poloţek. Těmto účtům říkáme rozvahové účty a podle toho, zda jde o účet poloţky aktiv nebo 

poloţky pasiv, dělíme je na účty aktivní a pasivní. [13] 

Podvojné účetnictví zachycuje kaţdou hospodářskou transakci systémem účetních 

operací se dvěma stejnými zápisy na různých stranách dvou různých účtů. 

V České republice je struktura účetních výkazů závazně upravena vyhláškou 

Ministerstva  finanční  ČR,  která  vychází ze zákona  č. 563/1991 Sb.,  o  účetnictví a 

z postupů účtování. Účetní výkazy můţeme podle účelu, kterému slouţí, rozdělit do 2 skupin: 

 

 výkazy finančního účetnictví, které lze jinak označit i jako výkazy externí, protoţe 

poskytují informace zejména externím uţivatelům. Podávají přehled o stavu a struktuře 

majetku, o zdrojích jeho krytí, o tvorbě a uţití výsledku hospodaření o pohybu peněţních 

toků a konečně o změnách ve vlastním kapitálu. [13] 
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 Výkazy vnitropodnikového účetnictví, které nepodléhají ţádné jednotné metodické 

úpravě a kaţdý podnik si je vytváří více či méně „ke svému obrazu“ a podle svých 

vlastních potřeb. Patří sem zejména všechny výkazy zobrazující čerpání podnikových 

nákladů v nejrůznějším potřebném členění,, výkazy o spotřebě nákladů a jednotlivé 

výkony nebo v jednotlivých podnikových střediscích apod. [13] 

3.5.4. Uživatelé finanční analýzy 

Podnik – široké slovo, nelze udělat jednu analýzu pro všechny uţivatele 

A) management 

- cílem uţití jsou informace pro finanční řízení podniku, musí rozhodnout o výši a 

struktuře majetku, krytí, alokaci prostředků, rozdělení zisku, rozhodnutí o plánu, 

hodnotě firmy a podnikatelském záměru 

B) vlastníci 

- informace o penězích, jak byly vyuţity, způsoby řízení, rentabilita podniku, tvorba 

čistého zisku, perspektiva podniku 

C) věřitelé 

- banky: informace o prokazatelnosti druhu majetku – zajišťovací instrument, 

solventnost 

- dodavatelé: likvidita, dlouhodobost trvání podniku 

- drţitelé podnikových dluhopisů: likvidita, dlouhodobost trvání podniku 

- odběratelé: kladou důraz na informace o stabilitě podniku 

D) konkurenti 

- údaje, které porovná s výsledky svými – rentabilita, trţby, solventnost 

E) zaměstnanci 

- zajímá je jestli dostanou výplatu, stabilita podniku 

- odboráři – reakce na budoucnost 

F) obchodníci s CP nebo potencionální investoři 

- informace jako u vlastníků 

G) úřady [8] 

 

3.5.5. Zveřejňování účetních závěrek 

 

a) Obchodní věstník – auditované společnosti musí zde své účetní závěrky zveřejňovat. 
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b) Sbírka listin obchodního rejstříku – všechny účetní jednotky, které se zapisují do 

obchodního rejstříku, jsou podle §21a zákona o účetnictví povinny zveřejnit svou účetní 

závěrku jejím předáním do sbírky listin obchodního rejstříku. Účetní jednotky, které mají 

povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu po 

jejich ověření auditorem a pochválení k tomu příslušným orgánem do 30 dnů od splnění obou 

podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu 

na to, zda byly tyto účetní záznamy schváleny uvedeným způsobem. Takto zveřejňované 

údaje jsou pro většinu externích analytiků prakticky klíčovým zdrojem informací pro výpočet 

ukazatelů poměrové analýzy. [10] 

 

4. PŘEHLED METOD FINANČNÍ ANALÝZY 

4.1. Fundamentální a technická analýza 

V souvislosti s metodami finanční analýzy se často setkáváme s jejich základním 

dělením na fundamentální analýzu a technickou analýzu. 

 Fundamentální finanční analýza se soustřeďuje na vyhodnocení spíše kvalitativních 

údajů o podniku, přičemţ základní metodou analýzy je odborný odhad zaloţený na 

hlubokých empirických i teoretických zkušenostech analytika. Informace kvantitativní 

povahy se do analýzy zahrnují, zpravidla se však nezpracovávají pomocí 

algoritmizovaného matematického aparátu. [12] 

 Technickou finanční analýzou rozumíme kvantitativní zpracování ekonomických dat 

s pouţitím matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných 

metod, přičemţ výsledky zpracování jsou pět kvantitativně, ale i kvalitativně 

vyhodnocován. [9] 

4.2. Elementární metody 

Analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů: 

- horizontální analýza (analýza trendů), 

- procentní (vertikální) analýzy 
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Analýza poměrových ukazatelů: 

- analýza ukazatelů likvidity, 

- analýza ukazatelů rentability, 

- analýza ukazatelů zadluţenosti, 

- analýza ukazatelů aktivity, 

 

Analýza soustav ukazatelů: 

- pyramidové rozklady 

- mezipodnikové srovnávání 

- indikátory budoucí finanční tísně. [8] 

 

4.2.1. Analýza extenzivních ukazatelů 

4.2.1.1. Horizontální analýza (analýza trendů) 

U horizontální analýzy firmy je sledováno o kolik se změnily jednotlivé poloţky 

finančních výkazů v čase nebo o kolik procent se změnily jednotlivé poloţky v čase. 

V případě, ţe provedený rozbor plánujeme vyuţít k hlubšímu oborovému srovnání, je 

výhodnější  poţít procentuální vyjádření. Z hlediska absolutní důleţitosti nám poslouţí 

vyjádření v absolutních číslech. Cílem horizontální analýzy je změřit intenzitu změn 

jednotlivých poloţek v obou případech. Běţněji pouţívaným typem v praxi je meziroční 

srovnávání, protoţe má větší vypovídací schopnost. [14] 

K dosaţení dostatečné vypovídací schopnosti této metody analýzy je zapotřebí: 

a) mít dispozici dostatečně dlouho časovou řadu údajů (nejlépe více neţ dvě období) 

b) zajistit srovnatelnost údajů v časové řadě u konkrétního analyzovaného podniku 

c) pokud moţno vyloučit z údajů všechny náhodné vlivy, které na vývoj určité poloţky 

nějakým způsobem působily 

d) při odhadech budoucího vývoje je třeba do analýzy zahrnout objektivně 

předpokládané změny, zde však existuje značné riziko chybného odhadu. [9]  

 Absolutní změna  =  Ukazatelt - Ukazatelt-1 [18]                                                  (4.1.) 
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kde:  

t…příslušný rok               

4.2.1.2. Procentní (vertikální) analýza 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor základních účetních výkazů. Rozbor 

vertikální analýzy lze vyuţít pro srovnání s firmami v rámci stejného oboru podnikání nebo 

s odvětvovými průměry. Při výpočtu jednotlivé poloţky daného účetního výkazu vztahujeme 

vţdy k celkové bilanční sumě. Slouţí k rozboru kapitálové a majetkové struktury podniku 

Této analýze se někdy říká také strukturální. [14] 

                                  100 x 
ukazatel

změna absolutní
  změna Procentní

1-t

 [18]                                                   (4.2.) 

kde: 

t…příslušný rok               

4.2.2. Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele jsou nejvíce pouţívaným postupem k rozboru účetních výkazů. 

K finanční analýze poměrovými ukazateli se vyuţívá informací ze základních účetních 

výkazů. Tyto informace jsou tedy veřejné dostupné, ke kterým má přístup nejen externí 

analytik. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo více účetních poloţek 

základních účetních výkazů k jiné poloţce nebo k jejich skupině. Vzhledem k tomu, ţe je 

moţno sestavit celou řadu poměrových ukazatelů pouţívají se zpravidla ty ukazatele, 

poskytující nejširší vypovídací schopnost. Jednou z moţností jak rozdělit poměrové ukazatele 

je členění z hlediska zaměření poměrových ukazatelů. Poměrové ukazatele členíme dle 

zaměření na ukazatele likvidity, rentability, zadluţenosti, aktivity a trţní hodnoty.[14] 

4.2.2.1. Analýza ukazatelů likvidity 

Likvidita je momentální schopnost podniku uhradit své splatné závazky a je měřítkem 

krátkodobé, respektive okamţité solventnosti. [4] 

Likvidnost je naproti tomu vlastností majetku, respektive aktiv podniku. Lze ji 

definovat jako míru snadnosti převést majetek do peněţní podoby, jinými slovy – jak rychle a 
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s jakou jistotou lze jednotlivé druhy aktiv podniku transformovat na hotovost. Čím snáze lze 

majetek převést na peníze, tím je likvidnější. [4] 

Likvidní majetek (aktivum) označuje takový majetek, který buď jiţ existuje v peněţní 

podobě, nebo který lze na peníze transformovat. Likvidnost určitého aktiva je pak tím větší, 

čím kratší doba je zapotřebí k jeho transformaci na hotovost a čím menší ztrátu přitom podnik 

utrpí. Zejména v německy psané literatuře o finanční analýze se můţeme setkat s členěním 

aktiv do tří stupňů likvidnosti: [4] 

- prostředky 1. stupně: peníze v hotovosti, na běţném účtu, krátkodobé obchodovatelné 

cenné papíry a podobně. 

- prostředky 2. stupně: pohledávky 

- prostředky 3. stupně: zásoby 

Ukazatele krytí aktiv 

Stálá aktiva jsou tvořena majetkem, který bude uţíván déle neţ jeden rok. Proto musejí 

být financována dlouhodobými finančními zdroji, které nemají v nejbliţším roce lhůtu 

splatnosti. To jsou vlastní zdroje, dlouhodobé rezervy, dlouhodobé závazky a dlouhodobé 

úvěry. [6]                                    

Jinými slovy to znamená, ţe dlouhodobý majetek (stálá aktiva a trvalá sloţka oběţných 

aktiv) mají být financovány dlouhodobým kapitálem, dočasná sloţka oběţných aktiv 

krátkodobými zdroji financování. Pro zjištění úrovně dodrţení tohoto pravidla se většinou 

pouţívají dva poměrové ukazatele, které se v německé literatuře nazývají ukazatele stupně 

krytí: [12]                                    

 

100 x 
aktiva stálá

kapitál vlastní
  kapitálem  vlastnímaktivstálých  krytíStupeň  [6]                             (4.3.) 

                 

100 x 
 aktiva stálá

zdroje cizí dlouhodobé  kapitál vlastní
  zdroji dlouhod. aktivstálých  krytíStupeň 


 [6]          

                                                                                                                                     (4.4.)               

Při vyhodnocování obou ukazatelů platí, ţe čím vyšší hodnota ukazatele, tím pro podnik lépe. 
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Poměrové ukazatele krátkodobé likvidity 

Ukazatele krátkodobé likvidity mají vyjádřit míru schopnosti splnit včas a v plném 

rozsahu závazky (včetně splátek úvěru), které mají splatnost do jednoho roku. Pokud podnik 

ke dni závěrky disponuje oběţnými aktivy, které jsou vyšší neţ krátkodobá pasiva ke 

stejnému dni, pak je naděje, ţe se za normálních okolností z oběţných aktiv včas uvolní 

dostatek peněţních prostředků, aby to stačilo na uhrazení dluhů. Čím větší podíl majetku 

s vyšším stupněm likvidnosti, tím je perspektiva spolehlivější. [6] 

Rozlišují se tři úrovně ukazatelů krátkodobé likvidity: 

Okamžitá likvidita  

 Okamţitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně. Do okamţité likvidity 

spadají pouze nejlikvidnější poloţky z rozvahy. Pohotové platební prostředky mohou být 

peníze v pokladně, na běţných či jiných účtech, dále ekvivalenty hotovosti. Součástí dluhů 

s okamţitou splatností jsou i běţné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci, které se 

v rozvaze vedou odděleně od krátkodobých závazků v rámci bankovních úvěrů a výpomocí. 

Hodnota ukazatele v této podobě by se měla pohybovat v intervalu 0,9 – 1,1 dle americké 

literatur, pro Českou republiku je pásmo rozšířeno v dolní mezi na 0,6 a ministerstvo 

průmyslu a obchodu ji sniţuje aţ na 0,2. Tato hodnota dokazuje, ţe podnik by měl mít stále 

dostatek nejlikvidnějších prostředků k úhradě okamţitě splatných závazků. [14] 

 
závazky splatné okamžitě

majetek finanční
  likvidita Okamžitá  [6]                             (4.5.) 

Pohotová likvidita  

 Pohotová likvidita je v literatuře označována jako likvidita 2.stupně. Pro pohotovou 

likviditu platí, ţe čitatel by měl být tejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1 případně aţ 1,5 : 1. 

Z doporučených hodnot pro tento ukazatel je patrné, e pokud by byl poměr 1:1, podnik by byl 

schopen se vyrovnat se svými závazky, aniţ by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota 

ukazatele bude příznivější pro věřitele, nebude však příznivá z hlediska akcionářů a vedení 

podniku. [14] 

  
pasiva krátkodobá

pohledávky krátkodobé majetek  finanční
  likvidita Pohotová


 [6]                       (4.6.)  
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Běžná likvidita  

Běţná likvidita je téţ označována likviditou 3. stupně. Ukazuje, kolikrát pokrývají 

oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo také kolika jednotkami oběţných aktiv je 

kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen 

uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběţná aktiva v daném okamţiku na hotovost. 

Čím větší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti 

podniku. Pro běţnou likviditu platí, ţe hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 

1,5-2,5, někdy je také uváděna hodnota 2, právě z důvodu existence celé řady nástrojů 

financování. [14] 

 
 pasiva krátkodobá

aktiva oběžná
  likvidita Běžná  [6]                                            (4.7.)       

4.2.2.2. Analýza ukazatelů finanční stability (zadluženosti) 

Při analýze finanční struktury se pouţívají poměrové ukazatele odvozené z rozvahy a 

zobrazující vzájemné vztahy mezi poloţkami závazků a vlastního kapitálu. Tyto ukazatele 

mívají v literatuře různé názvy: ukazatele zadluţenosti, finanční struktury, finanční stability. 

[12] 

Jedním ze základních úkolů finančního řízení podniku je volba správné finanční struktury 

podniku, tj. optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů financování činností podniku.  

V neposlední řadě také stanovení celkové výše potřebných zdrojů. Naproti tomu pojem 

kapitálová struktura bývá definován jako struktura dlouhodobého kapitálu, ze kterého je 

financován dlouhodobý majetek.[5] 

Pojem zadluţenost označuje skutečnost, ţe podnik pouţívá k financování svých aktiv kromě 

vlastních zdrojů také cizí zdroje, resp. dluh. Nejdůleţitějšími zdroji financování jsou vlastní 

kapitál a cizí zdroje. Pro získání cizích zdrojů podnik nejčastěji vyuţívá bankovní úvěry. [12] 

 

Ukazatel věřitelského rizika  

Vysoká úroveň ukazatele znamená vysokou úroveň zadluţenosti podniku a tím vyšší 

je i finanční riziko. Nelze však stanovit přesná kritéria pro jeho výši, resp. doporučenou 

hodnotu ukazatele. Z pohledu věřitelů podniku by měla úroveň ukazatele věřitelského rizika 
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být co nejniţší. Ukazatel věřitelského rizika j třeba posuzovat vţdy v souvislosti s celkovou 

výnosností celkového vloţeného kapitálu a se strukturou cizího kapitálu. Je označen také jako 

celková zadluţenost. V literatuře se objevuje doporučená hodnota v rozmezí 40-60%. [14] 

Při hodnocení ukazatele se liší zájmy vlastníků a věřitelů. Obecně vlastníci podniku preferují 

vyšší míru zadluţení, protoţe niţší hodnoty ukazatele sniţují výnosnost investovaného 

kapitálu. Na druhé straně věřitelé mají zájem o niţší míru zadluţení, protoţe vyšší podíl 

cizího kapitálu upozorňuje na zvyšující se riziko podnikání. Z hlediska vlastníků můţe být 

vysoká míra zadluţení i příznivým jevem, pokud podnik dosáhne z celkového investovaného 

kapitálu vyšší výnosnosti, neţ je výše placených úroků, za pouţití cizích zdrojů. Vzniklý jev 

se v ekonomické literatuře nazývá „působení finanční páky“. V případě, ţe platí opačný 

vztah, je vysoká úroveň ukazatele pro vlastníky velmi nepříznivým jevem. [14] 

 100x 
aktiva celková

zdroje cizí
  rizika ého věřitelskUkazatel  [18]                    (4.8.) 

Analytickými ukazateli věřitelského rizika (celkové zadluţenosti) jsou krátkodobá a 

dlouhodobá zadluženost. 

 100x 
aktiva celková

závazky dlouhodobé
 t zadluženos Dlouhodobá  [18]               (4.9.)     

 100x 
aktiva celková

závazky krátkodobé
 t zadluženos Krátkodobá  [18]               (4.10.)            

Koeficient samofinancování  

Ukazatel je doplňkovým ukazatelem k předchozímu a jejich celkový součet činí 100 

%. Vyjadřuje podíl, v jakém jsou celková aktiva podniku financována ze zdrojů jeho 

vlastníků. Oba výše uvedené ukazatele patří mezi nejvýznamnější pro hodnocení celkové 

finanční situace podniku. [2] 

 100 x 
aktiva celková

kapitál vlastní
  ovánísamofinanc Koeficient  [2]                   (4.11.)      

 

 

 



 

 

 

   

 24 

 
Ukazatel úrokového krytí  

Informuje akcionáře podniku o tom, zda podnik je schopen splácet své závazky 

z úroků, a věřitele o tom, zda a jak jsou zajištěny jejich nároky v případě likvidace podniku. 

Čím vyšší úroveň ukazatele, tím pochopitelně lépe. Američtí analytici povaţují za kritickou 

úroveň ukazatele hodnotu 3,00, niţší hodnoty podle nich signalizují potenciální velmi váţné 

problémy, za bezproblémovou úroveň povaţují hodnotu 8,00. [12] 

   
úroky  nákladové

(EBIT) zdaněním aúroky  předzisk 
  krytí Úrokové  [12]                (4.12.)     

Ukazatel poměru dluhu k vlastnímu kapitálu  

Ukazatel je populární zejména v anglosaské oblasti; samostatnou vypovídací 

schopnost nemá, neboť pouze kombinuje ukazatel věřitelského rizika s koeficientem 

samofinancování, resp. jejich čitatele.    [12]            

   
kapitál vlastní

zdroje cizí
 kapitálu u k vlastnímdluhu poměru  Ukazatel  [2]                     (4.13.)                 

 Ukazatel podkapitalizování 

Ukazatel podkapitalizování informuje o krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými 

závazky. Je-li poměr vlastního kapitálu a dlouhodobého majetku větší neţ 1, hovoříme o 

překapitalizování, znamená to, ţe nejen dlouhodobý majetek, ale i oběţný majetek je kryt 

dlouhodobými finančními zdroji. Pokud je hodnota menší neţ 1, pak podnik k finančnímu 

krytí dlouhodobých aktiv pouţívá i krátkodobé cizí zdroje, které musí splatit do 1 roku a 

vystavuje se tak riziku bankrotu. [15]                     

           
aktiva stálá

kapitál cizí dlouhodobý  kapitál vlastní
  izovánípodkapital Ukazatel


 [15]          (4.14.)     

4.2.2.3. Analýza ukazatelů aktivity 

S pomocí těchto ukazatelů můţe analytik zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů 

aktiv v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám společnosti 

přiměřená. Kdyţ má společnost příliš mnoho aktiv, je její úrokové zatíţení obyčejně 

neúměrně velké a zisk je stlačován úrokovým břemenem. Kdyţ má na druhé straně příliš málo 

produktivních aktiv, musí se vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských 
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příleţitostí. Ukazatele aktivity jsou ukazatele kombinované, které berou v úvahu jak údaje 

z rozvahy, tak i z výkazu zisku a ztráty. [1]                     

Ukazatel obratu celkových aktiv 

Tento ukazatel má největší návaznost na ukazatele rentability, který bývá téţ 

označován jako vázanost celkového vloţeného kapitálu. Je vyjádřen jako poměr trţeb 

k celkovému vloţenému kapitálu. [14]                     

 
aktiva

tržby
  aktivcelkových Obrat  [1]                                                  (4.15.)    

    

Lze vytvořit další dílčí ukazatele podle jednotlivých forem aktiv, vyjadřující vázanost kapitálu 

v aktivech. V zásadě se jedná o ukazatele „ rychlost obratu“ nebo „ doba obratu“. 

Ukazatel obratu zásob  

Ukazatel udává počet obrátek příslušného aktiva za sledované období, kterým je 

nejčastěji jeden rok, jinými slovy – kolikrát se zásoby ve sledovaném období přemění na jiné 

formy oběţných aktiv aţ po prodej výrobků a opětovný nákup zásob. [12]                     

 
zásoby

tržby
  zásobObrat  [1]                                                                  (4.16.)         

Ukazatel doby obratu zásob  

Ukazatel vyjadřuje, kolik dnů jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob.  Můţeme se 

setkat i s variantou 360 dnů v čitateli zlomku; metodika se obvykle opírá o bankovní praxi 

v příslušných zemích. Rovněţ je moţné nepočítat ukazatel z kalendářních dnů, ale 

z pracovních dnů. Je ţádoucí, aby obrat zásob respektive počet obrátek, za sledované období 

byl co nejvyšší a naopak doba obratu zásob co nejkratší. [12]                     

 
zásobobrat 

365
  zásobobratu  Doba  [1]                                                 (4.17.)     

Obrat pohledávek  

Ukazatel opět udává počet obrátek za období, to je jak rychle jsou pohledávky 

transformovány do hotovosti. Analogicky platí, ţe čím rychlejší je obrat pohledávek, 
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respektive vyšší hodnota ukazatele, tím rychleji podnik inkasuje své pohledávky a můţe 

získanou hotovost pouţít k dalším nákupům nebo jiným investicím. [12]                     

 
pohledávky

tržby
  pohledávekObrat  [7]                                                (4.18.)     

Doba obratu pohledávek  

Ukazatel vyjadřuje, jak dlouho se majetek podniku v průměru za rok vyskytuje ve 

formě pohledávek, respektive za jak dlouho jsou v podniku v průměru inkasovány 

pohledávky. Orientačně jej lze vyuţívat pro řízení pohledávek a kontrolu dodrţování 

podnikové obchodně úvěrové politiky. [12]                     

 

 
pohledávkyobrat 

365
  pohledávekobratu  Doba  [7]                       (4.19.)     

  

Obrat závazků  

Tento ukazatel je ze souhrnných údajů publikovaných v účetních výkazech 

nesestavitelný, protoţe ho lze získat pouze z vnitropodnikových údajů. Pro externího 

analytika je tedy problematické získat údaj o nákupech na obchodní úvěr. [12]   

                   

 
styku obchodního zzávazky 

úvěr obchodní nanákupy 
 závazků Obrat  [7]                       (4.20.)     

 

Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků určuje ve dnech dobu, která uplynu mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou. Finanční manaţer podniku tento ukazatel neustále sleduji, protoţe nákup na 

obchodní úvěr představuje peněţní prostředky, které podnik po určitou dobu zadrţuje a 

vyuţívá k uspokojování vlastních potřeb. Současně také musí zajistit v době splatnosti 

platební schopnost podniku. [8]                     

 
závazkůobrat 

365
 závazků obratu  Doba  [12]                                   (4.21.)     
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4.2.2.4. Analýza ukazatelů rentability 

Pod pojmem rentabilita rozumíme měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

resp. dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku 

z podnikání. Rentabilita charakterizuje výdělek z podnikatelské činnosti za určité období 

pomocí základního vztahu [12]:                       

                    
kapitál ýinvestovan

zisk
   aRentabilit  [2]                                               (4.22.)     

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu investovaného 

vlastníky nebo akcionáři podniku. Jedná se o ukazatel prostřednictvím, kterého mohou 

investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náleţitou intenzitou odpovídající riziku 

investice. Hodnota ukazatele by měla být trvale vyšší neţ je hodnota výnosnosti u cenných 

papírů, které jsou garantovány státem. [14]                                      

Za zisk po zdanění (EAT) povaţujeme v našich podmínkách výsledek hospodaření za účetní 

období převzatý z výkazu zisku a ztráty. [12]                                      

                   100.
kapitál vlastní

(EAT) zdanění pozisk 
  (ROE)kapitálu   vlastníhoaRentabilit  [2]          (4.23.)     

Ukazatel rentability aktiv 

Ukazatel v této podobě udává „hrubou“ rentabilitu z vnějšího pohledu a informuje, 

jaká by byla rentabilita podniku, kdyby neexistovala daň ze zisku. Lze jej pouţít v případě 

porovnání podniků působících v různých zemích s různými daňovými reţimy, kromě toho je 

jeho poţívání obhajováno i argumentem, ţe podnikový management tak jako tak nemá na 

výši zdanění ţádný vliv. Znalost rentability aktiv umoţňuje stanovit mezní úrokovou sazbu, 

za kterou můţe podnik přijmout úvěr. Pro úrokovou míru úvěru musí platit: 

u < ROA 

V opačném případě není pro podnik vyuţití úvěru výhodné. 

.100
celkem aktiva

(EBIT) zdaněním aúroky  předzisk 
  (ROA)kapitálu   vlastníhoaRentabilit  [12]      (4.24.)     
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Ukazatel ziskového rozpětí  

Někde se pouţívá i varianta ukazatele zaloţená na zisku před odpisy, úroky a daněmi 

nebo na „hrubém“ zisku. Všechny tyto varianty jsou myslitelné, je zapotřebí pouze dát pozor 

na stejnou metodiku výpočtu při mezipodnikovém srovnávání. Ukazatel v zásadě zachycuje 

rozdíl mezi výnosy a náklady, vyjádřený v procentech z trţeb. Za trţby je moţno povaţovat 

buď pouze trţby z prodeje zboţí, vlastních výrobků a sluţeb, nebo i výnosy celkem.  [12]  

Ukazatel ziskového rozpětí se může vyskytovat v celé řadě modifikací: 

 100.
tržby

EAT
  zdanění po rozpětí Ziskové  [12]                                   (4.25.)     

 100.
tržby

EBT
  zdaněním před rozpětí Ziskové  [12]                       (4.26.)     

 100.
tržby

EBIT
  zdanění po rozpětí ziskové Provozní  [12]           (4.27.)     

  

4.2.3. Predikce finanční tísně podniku 

 Predikcí finanční tísně podniku se rozumí metoda spočívající v odhadu, zda 

analyzovaný podnik směřuje do prosperity nebo k bankrotu. Za podnik nacházející se ve 

finanční tísni, je moţno označit podnik tehdy, jestliţe není schopen dostát všem svým 

splatným závazkům k danému termínu, v dané podobě a na daném místě nebo kdy hodnota 

jeho závazků převyšuje hodnotu aktiv. Modely pouţívané pro účely predikce finanční tísně 

můţeme rozlišit na jednorozměrné a vícerozměrné. Jednorozměrné modely spočívají 

v nalezení jednotlivých ukazatelů a jejich samostatném vyhodnocení. Naopak výstupem 

vícerozměrných ukazatelů je hodnota, která se skládá z více ukazatelů, jimţ jsou přiděleny 

určité váhy pro účely výpočtu. Příkladem vícerozměrných ukazatelů je Altmanův model. [4] 

Mezi účelově vybrané ukazatele, jejich cílem je kvalitně diagnostikovat finanční situaci 

firmy, respektive předpovědět její další vývoj na základě jednočíselné charakteristiky jsou 

bankrotní a bonitní modely. [14] 
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Pomocí nich lze poměrně rychlým způsobem vyhodnotit aktuální finanční 

a ekonomickou situaci podniku. Tyto modely hodnotí bonitu firem a předvídání případného 

bankrotu. [11] 

Tyto ukazatele jsou zaloţeny na srovnání výsledků firmy se statisticky zjištěnými 

a zpracovanými daty srovnatelných podniků ve stejném oboru podnikání. [11] 

Bankrotní modely 

Účelem bankrotních modelů je informovat uţivatele o tom, zda je v dohledné době 

firma ohroţena bankrotem. Při hodnocení se vychází z faktu, ţe kaţdá firma ohroţená 

bankrotem, jiţ určitý čas před tím, vykazovala symptomy, které jsou pro bankrot typické. 

K nejběţnějším symptomům patří problémy s běţnou likviditou, výší čistého kapitálu a 

problémy s rentabilitou celkového vloţeného kapitálu. [14] 

Bonitní modely 

 Bonitní modely jsou zaloţeny na diagnostice finančního zdraví firmy. Snaţí se 

bodovým hodnocením stanovit bonitu hodnoceného podniku a zařadit firmu z finančního 

hlediska při mezifiremním srovnání, tj. jestli se firma řadí mezi dobré či špatné firmy. Je proto 

zřejmé, ţe musí být umoţněna srovnatelnost s jinými firmami, neboť jde o komparaci firem 

v rámci jednoho oboru podnikání. [14] 

Bankrotních a bonitních modelů existuje celá řada, blíţe budou popsány pouze některé, a to: 

Altmanovo Z-skóre, Kralickův rychlý test a Index důvěryhodnosti „IN 95“. 

 1)  Altmanovo Z-skóre 

 pracuje s výsledky statistické analýzy pomocí níţ bylo moţné předpovídat finanční 

krach firmy 

 při výpočtu je vyuţíváno pěti poměrových ukazatelů 

Základní rovnice Altmanova indexu: 

Z = 3,3 x EBIT/ celková aktiva + 1,0 x trţby/celková aktiva + 0,6 x trţní hodnota vlastního 

kapitálu/účetní hodnota dluhu + 1,4 x zadrţené zisky/aktiva celkem + 1,2 x čistý pracovní 

kapitál/aktiva celkem[11].                 (4.28.)     
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Tento výpočtový vzorec však nelze vyuţít pro posuzování českých podniků, u kterých 

se základní parametry zásadně liší od podniků v USA. 

Tab.4.1. Výsledná tabulka – interpretace hodnoty z faktoru. [11] 

 

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z FAKTORU 

 

Z FAKTOR > 2,99 můţeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

 

1,8 < Z FAKTOR  < 2,99 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

 

Z FAKTOR  < 1,8 Firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Vhodné je provádět rovněţ analýzu vývoje Altmanova indexu důvěryhodnosti v čase. 

Důleţité je při pouţití tohoto ukazatele vědět, jak jsou definovány hodnoty koeficientů.  

Existuje celá řada upravených variant pro specifické podmínky. Výše uvedený model je 

pouţitelný pro podniky kótované na kapitálovém trhu. Pro podniky neobchodované na trhu je 

třeba pouţít jinou variantu Altmanova modelu[11]: 

Z0 =0,717.x1 + 0,847.x2 + 3,107.x3 + 0,420.x4 + 0,998.x5 
 

= 0,717 x čistý pracovní kapitál/aktiva celkem +  

 

+ 0,847 x zadržené zisky/aktiva celkem + 

 

+ 3,107 x EBIT/ celková aktiva + 

 

+ 0,42 x účetní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota závazků       

+ 0,998 x trţby/aktiva celkem [11]                                                                       (4.29.)      

 

 

 

 



 

 

 

   

 31 

 
Tab.4.2. Výsledná tabulka – interpretace hodnoty Z-score. [11] 

  

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z´´ SCORE 

 

Z´´ score > 2,6 
můţeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

 

1,1 < Z´´score  < 2,6 
"šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

 

Z´´ score  < 1,1 
firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Výpočet hodnot komplexních ukazatelů 

Výpočet hodnot komplexních ukazatelů finančního zdraví podniku je završením celého 

procesu analýzy ekonomické situace podnikatelského subjektu. S jejich pomocí lze zjistit 

v relativně krátkém čase základní informaci o tom, jak si firma stojí. 

Fungování těchto ukazatelů je zaloţeno na poměřování výsledků dosaţených posuzovanou 

firmou se statisticky zjištěnými "doporučenými hodnotami". [14] 

 

2) Kralickův rychlý test -  skládá se ze 4 základních ukazatelů: 

suma bilanční celková

kapitál vlastní
 kapitálu   vlastníhokvóta a)  [7]                                                  (4.30.)     

  

(EAT) FlowCash   výšeaktuální

závazky dlouhodobé  krátkodobé
  CF sdluhu  splácení doba b)


 [7]                             (4.31.)     

 

zboží prodeje z tržby  služeb a výrobků  vlastníchprodeje ztržby 

(EBIT) FlowCash 
   tržebarentabilit c)


 [7] 

                                        (4.32.)     

aktiva

EBIT
  aktiv arentabilit d)  [7]                                                                                       (4.33.) 
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Podle dosaţených hodnot za jednotlivé ukazatele se firmě přidělí body. 

Tab.4.3. Tabulka ukazatelů dle přidělených bodů. [11] 

 Ukazatel 
Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohroţení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního  

kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení  

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

Cash flow v trţbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Výsledek všech 4 poměrových ukazatelů je porovnán s mezními hodnotami a oznámkován 

hodnocením od 1 do 5 jako ve škole. [7] 

 

3) Index důvěryhodnosti „IN 95“ 

Index důvěryhodnosti IN95 je původním českým pokusem Inky a Ivana Neumaierových 

najít postup, který by umoţnil odhad posouzení finančního rizika českých podniků 

z pohledu světových ratingových agentur. Dle názoru autorů indexu je index schopen 

vyuţít vstupů z českých účetních výkazů a navíc zahrnout zvláštnosti ekonomické situace 

v ČR. [12] 

Rovnice indexu IN 95 zní: 

T

ZPL

KBUKZ

OA

A

T

A

EBIT

U

EBIT

CZ

A
IN  x 16,80  x 0,10  x 0,52  x 8,33  x 0,11  x 22,0 




          [11]             (4.34.)     

Kde: 

A  – aktiva, 

CZ  – cizí zdroje, 

EBIT  – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky, 

U  – nákladové úroky, 

T  –výnosy, 

OA  – oběţná aktiva, 
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KZ  – krátkodobé závazky, 

KBU – krátkodobé bankovní úvěry, 

ZPL  – závazky po lhůtě splatnosti. 

 

Kritéria hodnocení  indexu IN: 

IN > 2 – dobré finanční zdraví 

IN < 2 – potenciální finanční problémy 

IN < 1 – podnik ve špatné finanční situaci [11] 

 

Tab. 4.4. Výpočet indexu IN95. [11] 

Ukazatele/hodnoty Běţný rok Minulý rok Index změny 

mezi roky 

Procento změny 

mezi roky 

0,22 x A/CZ         

0,11 x EBIT/U         

8,33 x EBIT/A         

0,52 x T/A         

0,10 x OA/(KZ+KBU)         

16,80 x ZPL/T         

Celkem         

Hodnocení         
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5.1. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ FIRMY  

Firma  ABC vznikla v roce 1994 a zpočátku se zabývala pouze obchodní činností ve 

velmi malém objemu pro vylepšení finanční situace rodinného rozpočtu a pro vlastní 

seberealizaci zřizovatelů. Jednalo se o nákup a prodej kancelářských potřeb.  

Později se postupně začala věnovat rozvoji vlastní výroby obalových materiálů na bázi 

hliníku pro domácnosti a v současné době má jiţ 22 zaměstnanců. Ze začátku působení firmy 

v tomto oboru se soustředila na výrobu více druhů obalových materiálů. Jednalo se o veškeré 

obalové materiály, které přijdou do styku s potravinami.  

Hlavní činností firmy je přebalování Al folie z jumbo rolí na spotřebitelské roličky 

v různých délkách a tloušťkách dle přání zákazníka. Al folie má proto největší podíl trţeb 

z celkové produkce, který činil v prvních letech působení firmy 80 %. V posledních pěti 

letech se firma zabývá pouze přepracováním Al folie. Veškerou svou výrobní kapacitu 

přesměrovala právě na tuto fólii, protoţe se stala nejvíce poptávanou ze strany svých 

odběratelů.  

Ještě v roce 2003 byla výhradním dovozcem surovin pro zpracování hliníku a zároveň 

výrobcem hliníkových folií firma Kovohutě Břidličná, a.s., která tuto folii dodávala všem 

firmám, zabývajících se přebalováním hliníkové folie z jumbo rolí do spotřebitelských 

roliček. I kdyţ v tomto kraji vznikly celkem 4 konkurenční firmy se  stejnou činností, 

dodávky měly zpočátku ve stejném mnoţství a za stejnou cenu. Později se začaly dodávky Al 

folie dodávat na základě platební schopnosti dané firmy a postupem času měla dodavatelská 

firma problémy také a to s platební schopností, protoţe musela platit do zahraničí, ačkoliv 

měla činností více a ne všechny byly ziskové.  

Koncem roku 2004 se výroba hliníkové folie sníţila aţ na minimum, coţ velmi 

poznamenalo všechny odběratele Al folie, zabývající se výrobou obalových materiálů. Od 

této doby si musela nejen firma ABC shánět Al folii někde jinde. Ve chvíli, kdy se firma 

dověděla, ţe od svého stálého dodavatele uţ nedostane ani kilo hliníkové folie, byla nucena 

poptávat folii u všech dostupných zdrojů.  

 Trhem pro výrobky firmy jsou jednak podniky pouţívající obalové materiály pro své 

výrobky (výrobci různých potravinářských výrobků, lázeňských oplatků, různé laboratoře aj.), 
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pro své zboţí (obchodní a distribuční firmy), velkoobchody s různými potřebami a restaurační 

a pohostinské podniky. Konečný výrobek je také samozřejmě určen pro jednotlivého 

zákazníka ve spotřebitelských roličkách. 

Cílem firmy je především maximalizace zisku a to zvýšením prodejnosti Al folie. Pro 

větší objem výroby musela firma v roce 2004 koupit prostřednictvím bankovního úvěru 

strojní technologii, která téměř celý cyklus výroby provádí sama. Doposud firma vlastnila 

ruční stroje, které museli obsluhovat zaměstnanci. V roce 2007 tuto linku jiţ doplatila.   

Výroba hliníkové folie se rozrostla v této fázi do takové míry, ţe firma musela v roce 

2008 z kapacitních důvodů pořídit druhou strojní linku, která obsluhuje celý výrobní cyklus 

sama. Bylo to ovšem riziko spojené s pořízením nového strojního zařízení a následné zvýšení 

kapacity skladových zásob – to znamenalo, ţe firma musela poţádat banku o zapůjčení 

finančních prostředků. Banka poskytla firmě opět úvěr na zakoupení nové strojní technologie 

a zároveň poskytla i dokumentární akreditiv na nákup materiálu z Číny. Objem materiálu byl 

měsíčně 5 mil. Kč. 

Během roku 2006 se projevila značně narůstající konkurence ve stejném okrese, kde 

sídlí firma ABC a to vlivem nárůstu nově zaloţených firem s výrobou obalových materiálů. 

Tyto nově vzniklé konkurenční firmy vznikly v podstatě z bývalých zaměstnanců zkrachovalé 

firmy. Z toho vyplývá, ţe kaţdá firma si automaticky převzala k sobě určité odběratele, kteří 

jsou věrnými zákazníky moţná aţ dodnes. Kaţdá firma však vlastní jiný kapitál, má jiné 

moţnosti a podmínky k provozování této činnosti. 

 Firma ABC má výhodu, ţe vlastní dvě specifická komplexní strojní zařízení, která 

jsou schopna vyrobit velkou kapacitu výrobků. Nevyrábí však pod svojí značkou, protoţe by 

se nedostala na trh, ale vyrábí pro velké odběratele, kteří dodávají dále své výrobky do všech 

obchodních sítí, ať se jedná o maloobchody či velkoobchody. Tito odběratelé mají zastoupení 

po celé Evropě. Mají mnohem větší produkci a také kapitál, vytvářejí lepší podmínky na trhu, 

a proto si mohou dovolit vejít na tuzemský trh a nabízet všem dostupnou cenu, kterou můţe 

málokdo nabídnout.  

Firma ABC je fyzická osoba, proto se ve výkazech neobjevují rezervní a jiné fondy. 

V analýze firmy ABC se budeme zabývat nejdůleţitějšími ukazateli platební schopnosti, 

rentability a finanční stability, umoţňující posouzení finančního zdraví firmy. Hodnoty 

jednotlivých ukazatelů jsou čerpány z příloh č.1 aţ č.5. 
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6. VLASTNÍ PRÁCE 

 

6.1. Horizontální analýza 

 

Při horizontální analýze jsou porovnávány změny jednotlivých poloţek rozvahy a 

výkazu zisků a ztrát za období 2008 – 2010. V následujících tabulkách jsou uvedeny 

meziroční absolutní a relativní změny vybraných poloţek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

 

6.1.1. Horizontální analýza aktiv 

Tab. 6.1. Horizontální analýza vybraných poloţek aktiv 

  

absolutní změna 

(v tis.Kč) 

relativní 

změna (v %) 

absolutní změna 

(v tis.Kč) 

relativní 

změna (v %) 

Poloţka/Rok 2009/2008 2009/2008 2010/2009 2010/2009 

Aktiva celkem 19 084 41,0 6 524 9,9 

Stálá aktiva 13 753 39,8 6 751 14,0 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 0 0,0 0 0,0 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 13 753 39,8 6 751 14,0 

Oběţná aktiva 5212 45,1 -311 -1,8 

Zásoby 861 30,1 757 20,3 

Dlouhodobé 

pohledávky 0 0,0 0 0,0 

Krátkodobé 

pohledávky 2 442 116,8 -2 279 -50,3 

Finanční majetek 1 909 28,9 1 211 14,2 

Ostatní aktiva 119 25,7 84 14,4 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Celková aktiva firmy vykazovala při srovnání meziročního růstu největší růst v roce 

2009, kdy vzrostla o 19 084 tis Kč, coţ je v relativním vyjádření 41 %. V roce 2010 celková 

aktiva vzrostla pouze o 6 524 tis Kč, coţ je v relativním vyjádření o 9,9 %. Tento velký 

pokles růstu celkových aktiv byl způsoben zejména sníţením oběţných aktiv v roce 2010, 

který činil 1,8 % vůči roku 2009. Největší podíl na meziročním vzrůstu celkových aktiv mezi 
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roky 2008 a 2009 měl nárůst dlouhodobého hmotného majetku 39,8 % a také nárůst 

pohledávek o 116,8 %. V roce 2010 byl nárůst dlouhodobého majetku pouze o 14 %. 

Oběţná aktiva vykazovala v letech 2008 a 2009 nárůst o 45,1 %. Tento nárůst nejvíce 

ovlivnil růst dlouhodobého hmotného majetku o 13 753 tis. Kč, kde největší podíl má nákup 

nového výrobního automatu ve výši 6.500 tis. Kč a také byla poskytnuta záloha na další 

výrobní stroje v hodnotě 4.466 tis. Kč. V letech 2009 a 2010 klesla oběţná aktiva o 311 tis. 

Kč. Hlavním důvodem byl razantní pokles pohledávek, které se v roce 2010 sníţily vůči roku 

2009 aţ o 50,3 %. Nárůst pohledávek v roce 2009 způsobil velký nadměrný odpočet, který 

vznikl vůči finančnímu úřadu z důvodu většího prodeje výrobků do jiných členských států neţ 

do ČR. Pohledávky z obchodních vztahů měly na růst či pokles oběţných aktiv jen malý 

podíl. V roce 2010 jiţ nevznikl u pohledávek takový razantní rozdíl, proto oběţná aktiva 

klesla v důsledku sníţení pohledávek. 

Poloţku ostatní aktiva tvořily pouze náklady příštích období v roce 2009 byl nárůst o 

119 tis. Kč a v roce 2010 vzrostly pouze o 84 tis. Kč. U těchto nákladů se jednalo hlavně o 

zaplacené akontace při pořízení osobního automobilu a výrobního stroje. 

Graf 1: Vývoj vybraných poloţek aktiv (v tis. Kč) 
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   Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

6.1.2. Horizontální analýza pasiv 

Při porovnání celkových aktiv a celkových pasiv ve sledovaném období je vidět, ţe 

hodnota pasiv má stejný vývoj jako aktiva firmy, čímţ je zachování bilanční pravidlo, kdy se 

celková aktiva rovnají celkovým pasivům v příslušném roce. 
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Tab. 6.2. Horizontální analýza vybraných poloţek pasiv 

  

absolutní 

změna     

(v tis.Kč) 

relativní 

změna  

(v %) 

absolutní 

změna  

(v tis.Kč) 

relativní 

změna  

(v %) 

Poloţka/Rok 2009/2008 2009/2008 2010/2009 2010/2009 

Pasiva celkem 19 084 41,0 6 524 9,9 

Vlastní kapitál 19 667 55,9 8 133 14,8 

Základní kapitál 10 051 60,0 499 1,9 

Výsledek hospodaření minulých let 6 849 60,9 9 477 52,4 

Cizí zdroje -585 -5,6 -3 491 -35,7 

Dlouhodobé závazky -1 008 -18,2 -2 889 -63,7 

Krátkodobé závazky 423 8,8 -601 -11,5 

Ostatní pasiva 2 0,0 -1 -50,0 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

V roce 2009 vzrostla pasiva o 41 %, v absolutním vyjádření o 19 084 tis. Kč. V roce 2010 

byl zaznamenán mnohem menší nárůst celkových pasiv jako v roce 2009 a to pouze o 9,9 %, 

v absolutním vyjádření o 6 524 tis. Kč. Tento výrazný růst celkových pasiv v roce 2009 byl 

způsoben velkým zvýšením základního kapitálu vlivem výsledku hospodaření minulých let a 

to o 60,9 %. V roce 2010 měl na zpomalený růst celkových pasiv vliv vlastního kapitálu a 

výrazně se poníţily i cizí zdroje. 

Vlastní kapitál byl tvořen z převáţné části nerozděleným ziskem minulých let, který měl ve 

všech posuzovaných letech rostoucí průběh. Nejvyšší procentní nárůst zaznamenal v roce 

2009 o 55,9 % a v roce 2010 o 14,8 %. 

Klesající hodnoty u cizích zdrojů zaznamenaly největší pokles u dlouhodobých závazků 

v roce 2010 aţ o 63,7 %, v roce 2009 pouze o 18,2 %. Jde vidět, ţe byly uhrazeny dlouhodobé 

závazky v největší míře v roce 2010, protoţe se z roku 2009 do roku 2010 sníţily o 2 889 tis. 

Kč na 1 647 tis. Kč, z původní výše roku 2008 z 5 544 tis. Kč. Krátkodobé závazky naopak 

v roce 2009 vzrostly o 8,8 % a v roce 2010 opět klesly o 11,5 %, coţ nejsou tak veliké 

rozdíly, které by větším vlivem ovlivnily celková pasiva. 
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Graf 2: Vývoj vybraných poloţek pasiv (v tis. Kč) 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

6.1.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tab. 6.3. Horizontální analýza vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty 

  

absolutní 

změna  

(v tis.Kč) 

relativní 

změna  

(v %) 

absolutní 

změna  

(v tis.Kč) 

relativní 

změna  

(v %) 

Poloţka/Rok 2009/2008 2009/2008 2010/2009 2010/2009 

Výnosy celkem 12 859 22,0 1 806 2,5 

Trţby za vlastní prodej výrobků a 

sluţeb 12 721 21,9 1 762 2,5 

Náklady celkem 8 878 19,2 5 495 10,0 

Mzdové náklady 109 2,3 400 8,4 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 2 767 38,4 -1 843 -18,5 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je moţno pozorovat nesouměrný vývoj 

absolutních hodnot změn u poloţek celkové výnosy a výsledek hospodaření za účetní období. 

U poloţky náklady celkem byl zaznamenán také rozdíl mezi změnami v roce 2009 a v roce 

2010 ve výši 9,2 % ,ale u předchozích dvou jmenovaných hodnot byly změny dosti výrazné. 

Z vypočtených údajů jde vidět, ţe rok 2009 měl ve všech hodnotách kromě mzdových 
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nákladů, mnohem vyšší nárůst neţ v roce 2010. Celkové výnosy v roce 2009 vzrostly o 22 %, 

přičemţ v roce 2010 pouze o 2,5 %. Pokud porovnáme celkové náklady, tak v roce 2009 

vzrostly o 19,2 % a v roce o 10 %. Tento nepoměr celkových nákladů a celkových výnosů 

dospěl k poklesu hodnoty u výsledku hospodaření za účetní období v roce 2010 o 1 843 tis. 

Kč, v relativním vyjádření o 18,5 %. 

Finanční výsledek hospodaření vykazuje ve všech posuzovaných letech záporných 

hodnot, které byly způsobeny vyššími ostatními finančními náklady neţ byly výnosové úroky. 

Nejvyšší hospodářský výsledek firma vykazovala v roce 2009 a to ve výši 9 976 tis. 

Kč., protoţe se jí podařilo dosáhnout nejvyšší přidané hodnoty 22 684 tis. Kč i při rostoucích 

mzdových nákladech v roce 2009 o 109 tis. Kč.  

Přidaná hodnota vykazovala v roce 2009 nárůst o 3 456 tis. Kč, ale v roce 2010 jiţ 

vykazovala pokles o 2 830 tis. Kč. Sníţení přidané hodnoty se promítlo zejména na hlavním 

hospodářském výsledku, tedy provozním výsledku hospodaření a v neposlední řadě i na 

výsledku hospodaření za účetní období. 

Graf 3: Vývoj vybraných poloţek výkazu zisků a ztrát (v tis. Kč) 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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6.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýza zkoumá podíly jednotlivých poloţek účetních výkazů na zvoleném 

základu. Výhodou této analýzy je především nezávislost na meziroční inflaci a srovnatelnost 

v čase. 

6.2.1. Vertikální analýza aktiv 

Tab. 6.4.: Vertikální analýza vybraných poloţek aktiv (v %). 

Poloţka/Rok 2008 2009 2010 

Stálá aktiva 74,2 73,6 76,3 

Oběţná aktiva 24,8 25,5 22,8 

Ostatní aktiva 1,0 0,9 0,9 

Celková aktiva 100 100 100 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Z tabulky 6.4. je zřejmé, ţe největší podíl na celkových aktivech je tvořen stálými 

aktivy. Stálá aktiva se ve všech posuzovaných letech pohybovala o 73,6 % do 76,3 % 

z celkových aktiv. Z těchto hodnot lze posoudit, ţe firma disponuje velkým objemem 

majetku, který tvoří největší část jejího majetku. Oběţná aktiva jsou tvořena 22,8 % aţ 25,5 

% z celkových aktiv, coţ ukazuje, ţe firma má v drţení docela velký podíl nejlépe likvidního 

majetku. 

Tab. 6.5: Vertikální analýza vybraných poloţek aktiv (v %). 

Poloţka/Rok 2008 2009 2010 

Zásoby 23,8 21,5 26,2 

Finanční majetek 54,9 49,0 56,8 

Krátkodobé pohledávky 17,4 26,1 13,1 

Časové rozlišení na straně 

aktiv 3,9 3,4 3,9 

Oběţná aktiva 100 100 100 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Z tabulky 6.5. lze posoudit, ţe největší část oběţných aktiv tvoří finanční majetek, 

který se pohybuje ve sledovaných letech od 49 % do 56,8 %. Tyto hodnoty nejvíce ovlivnily 
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zůstatky na účtech v bance. Firma disponuje účty v Kč, USD a v EUR, z důvodu nákupu 

materiálu a prodeje výrobků ve všech uvedených měnách. Další výrazný podíl oběţných aktiv 

tvoří zásoby, které se běţně pohybují od 21,5 % do 26,2 %. Tím, ţe firma musí nakupovat 

materiál z Číny nebo z Ruska, musí průběţně provádět větší nákupy materiálu. Podíl 

krátkodobých pohledávek, které mají také výrazný podíl na oběţných aktivech se pohybuje 

od 13,1 % do 26,1 %. Ostatní aktiva tvořila ve sledovaných letech zanedbatelné procento ve 

formě časového rozlišení aktiv, coţ jsou náklady příštího období.  

Graf 4: Podíl jednotlivých sloţek aktiv na celkových aktivech (v %) 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

6.2.2. Vertikální analýza pasiv 

Tab. 6.6: Vertikální analýza vybraných poloţek pasiv (v %) 

Poloţka/Rok 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál 75,6 83,6 87,3 

Cizí zdroje 24,4 16,4 12,7 

Celková pasiva 100 100 100 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Z tabulky 6.6. je zřejmé, ţe ve sledovaných letech převaţuje financování z vlastních 

zdrojů, které dosahuje největší hodnoty v roce 2010 a to 87,3 %. Podíl cizích zdrojů na 
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celkovém financování se pohybuje pod méně neţ jednou třetinou, coţ signalizuje dobrou 

stabilitu společnosti. Firma není závislá na cizích zdrojích.  

Tab.6.7.: Vertikální analýza vybraných poloţek pasiv (v %) 

Poloţka/Rok 2008 2009 2010 

Základní kapitál 47,6 48,9 43,3 

Výsledek hospodaření minulých let 31,9 33,0 43,8 

Výsledek hospodaření běţného účetního období 20,5 18,2 12,9 

Vlastní kapitál 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Z tabulky 7 je zřejmé, ţe vlastní kapitál je tvořen největším podílem ze základního 

kapitálu firmy, který se pohybuje mezi 43,3 % v roce 2010 a 48,9 % v roce 2009. Významný 

podíl na vlastním kapitálu má také výsledek hospodaření minulých let, který dosahuje hodnot 

31,9 % aţ 43,8 %. Nejvyšší hodnotu základního kapitálu můţeme zaznamenat v roce 2009 a 

nejvyšší hodnotu výsledku hospodaření minulých let vykazuje rok 2010. I přes tyto výrazné 

změny v jednotlivých letech firma stále dobře prosperovala. 

Tab.6.8.: Vertikální analýza vybraných poloţek pasiv (v %) 

Poloţka/Rok 2008 2009 2010 

Dlouhodobé závazky 53,5 46,4 26,2 

Krátkodobé závazky 46,5 53,6 73,8 

Cizí zdroje 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

 Z tabulky 6.8. vyplývá, ţe podíl dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků vůči 

celkovým cizím zdrojům vykazoval výkyvy mezi jednotlivými sledovanými roky. 

Dlouhodobé závazky tvořily největší podíl cizích zdrojů v roce 2008 a to ve výši 53,5 % a 

v ostatních letech se tato hodnota sníţila o 7,1 % a 27,3 %. Krátkodobé závazky měly naopak 

opačný účinek. V roce 2008 tvořily 46,5 % cizích zdrojů a v roce 2010 uţ tvořily 73,8 % 

z celkových cizích zdrojů. 
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Graf 5: Podíl jednotlivých sloţek pasiv na celkových pasivech  
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

6.2.3. Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Tab.6.9.: Vertikální analýza vybraných poloţek výnosů (v %) 

Poloţka/Rok 2008 2009 2010 

Výkony 98,80 97,54 98,26 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 0,25 0,38 0,13 

Ostatní provozní výnosy 0,03 0,04 0,35 

Výnosové úroky 0,11 0,25 0,12 

Provozní výsledek hospodaření 20,01 21,71 16,55 

Finanční výsledek hospodaření -1,49 -1,28 -1,14 

Výsledek hospodaření za účetní období 12,34 13,96 11,11 

Celkové výnosy 100 100 100 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Z tabulky 6.9. můţeme vidět hodnoty vyjadřující podíly vybraných poloţek výkazu 

zisku a ztráty na celkových výnosech. Největší podíl na celkových výnosech tvořily po 

všechna sledovaná období výkony, i kdyţ vykazovaly klesající trend. Maximálního podílu 

dosáhly v roce 2008 svými 98,80 % a minimální v roce 2009 97,54 %. Převáţnou část výkonů 

tvořily trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb. 
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Druhou hodnotou, která tvoří poměrnou část z celkových výnosů je provozní výsledek 

hospodaření. Tento se pohyboval v rozmezí 16,55 aţ 21,71 %, kdy tvořil zisk. Největší 

hodnotu vykazuje rok 2009. Výsledek hospodaření za účetní období měl podobný trend jako 

provozní výsledek hospodaření, pohyboval se v rozmezí 11,11 % aţ 13,96 %. Největší 

hodnotu opět vykazuje rok 2009. Finanční výsledek hospodaření vykazoval záporné hodnoty 

od 1,14 % do 1,49 %, kdy největší hodnotu vykazuje rok 2008. Ostatní poloţky výkazu zisku 

a ztráty, patřící do výnosů, tvořily pouze minimální podíl na celkových výnosech.  

 

Tab.6.10.: Vertikální analýza vybraných poloţek nákladů (v %) 

Poloţka/Rok 2008 2009 2010 

Výkonová spotřeba 81,48 83,34 84,33 

Osobní náklady 9,86 8,47 8,39 

Odpisy DNM a DHM 4,79 3,21 3,90 

Ostatní provozní náklady 0,98 0,66 0,56 

Ostatní finanční náklady 0,86 1,2 0,97 

Daň z příjmů za běţnou činnost 7,64 8,19 5,08 

Celkové náklady 100 100 100 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Z tabulky 6.10 vyplývá, ţe největší podíl na celkových nákladech, měla výkonová 

spotřeba, která vykazovala hodnoty postupně se vyvíjející od nejniţší po nejvyšší podle 

posuzovaných roků. Tyto hodnoty měly rostoucí tendenci a pohybovaly se v rozmezí 81,46 % 

aţ 84,33 %.  

Druhou největší měrou se na celkových nákladech podílely osobní náklady. Tvořily ve 

sledovaných letech 8,39 aţ 9,86 % podílu z celkových nákladů. Největší podíl vykazoval rok 

2008 a nejniţší rok 2010.  

Také daň z příjmů tvořila významný podíl na celkových nákladech. Hodnoty daně se 

pohybovaly od 5,08 % do 8,19 %, kdy nejmenší poměr zaznamenal rok 2010 a nejvyšší rok 

2009.  

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku tvořily poměrný podíl 

z celkových nákladů ve výši od 3,90 % do 4,79 % Největší podíl byl zaznamenán v roce 2008 

a nejniţší podíl v roce 2009.  

Ostatní nákladové poloţky tvořily jen malý poměrný podíl na celkových nákladech 

firmy v jednotlivých sledovaných obdobích.  
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6.3. Analýza poměrových ukazatelů 

 

6.3.1. Ukazatele platební schopnosti – ukazatele krytí aktiv 

Jednou ze základních podmínek úspěšné existence firmy v trţních podmínkách je její trvalá 

platební schopnost. Kaţdého analytika proto zajímá, jaká je současná situace v této oblasti a 

jak bude pravděpodobně zachována platební schopnost i v budoucnu. Výsledek analýzy 

platební schopnosti je důleţitou součástí celkového charakteristiky finanční situace firmy. 

Ukazatelé finanční analýzy pouţívané při hodnocení platební schopnosti podniku zpravidla 

poměřují strukturu finančních zdrojů se strukturou aktiv. Platební schopnost = solventnost, 

díky výpočtu těchto ukazatelů zjistíme schopnost firmy získávat prostředky na úhradu svých 

závazků, lze ji chápat jako relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků se 

současným posouzením likvidnosti aktiv, tj. schopnost převodu na peníze.   

 

V následující tabulce jsou vypočítány ukazatele krytí aktiv, které budou dále analyzovány. 

 

Tab.6.11. Souhrnné hodnoty ukazatelů krytí aktiv za všechny posuzované roky (v %) 

Ukazatel / rok 2008 2009 2010 

Stupeň krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 101,89 113,60 114,44 

Stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji 117,94 122,99 117,43 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Graf 6: Souhrnné hodnoty ukazatelů platebních schopnosti (v %) 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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U prvního ukazatele došlo u všech posuzovaných roků k růstu hodnot. Důvodem je 

nárůst stálých aktiv při vysokém růstu vlastního kapitálu. U druhého ukazatele je nárůst 

výsledné hodnoty mezi roky 2008 a 2009 ovlivněn také výší stálých aktiv a vlastního 

kapitálu, mimo jiné jsou tyto hodnoty ovlivněny i hodnotou dlouhodobých závazků, které se 

v těchto dvou letech nijak výrazně neliší, rozdíl těchto závazků činí 19 %, coţ výslednou 

hodnotu ukazatele nijak výrazně neovlivnil. Naopak mezi roky 2009 a 2010, kde se 

dlouhodobé závazky firmy výrazně sníţily a to o 45 %, proto se hodnota ukazatele mezi roky 

2009 a 2010 sníţila a vrátila se na původní a mírně niţší hodnotu jako v roce 2008. Tento 

pokles je ovlivněn poměrem stálých aktiv vůči vlastnímu kapitálu v jednotlivých letech. 

V roce 2008 byl tento poměr 98%, v roce 2009 byl 88 % a v roce 2010 byl nejniţší, a to 87 

%.  

Výsledky těchto dvou ukazatelů ukazují výbornou situaci firmy stupně krytí stálých 

aktiv vlastním kapitálem a dlouhodobými zdroji, ale tato situace nám nedává přesný údaj o 

skutečnosti, ţe firma je schopna splácet úvěr a nebo jakékoliv jiné své závazky bez 

jakýchkoliv existenčních problémů.  

 

6.3.2. Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity hodnotí schopnost firmy dostát svým závazkům. Porovnávají se 

jednotlivá aktiva vůči krátkodobým závazkům. 

 

Tab.6.12. Souhrnné hodnoty ukazatelů likvidity za všechny posuzované roky 

Ukazatel / rok 2008 2009 2010 

Běţná likvidita 2,49 3,31 3,69 

Pohotová likvidita 1,80 2,49 2,58 

Okamţitá likvidita 1,37 1,62 2,09 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Ve všech třech sledovaných letech došlo k pozitivním změnám.  

Ukazatel běţné likvidity má velmi příznivé výsledky. Největší vliv na růst tohoto 

ukazatele mezi roky 2008 a 2009, který vzrostl o necelých 33%, má nárůst oběţných aktiv 

mezi těmito roky, který činil 44%. Největší podíl na růstu oběţných aktiv v roce 2009 měl 

růst finančního majetku o 29% a krátkodobých pohledávek o 117%. Likvidnost firmy v roce 
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2009 velmi vzrostla na základě všech růstových hodnot krátkodobých oběţných aktiv, i kdyţ 

krátkodobé závazky roku 2009 vůči roku 2008 zároveň vzrostly o necelých 9%. Růst běţné 

likvidity v roce 2010 byl pouze o 11%, v tomto roce oběţná aktiva klesla o 1,3% oproti roku 

2009 a krátkodobé závazky zároveň klesly o 11,5%. Z tohoto důvodu ukazatel běţné likvidity 

vzrostl pouze o jiţ zmíněných 11%. Pokles krátkodobých oběţných aktiv byl v roce 2010 

způsoben výrazným poklesem krátkodobých pohledávek, aţ o 50%. Mírné zvýšení finančního 

majetku, časového rozlišení a zásob v roce 2010 tento pokles jiţ neovlivnil. Vzhledem k výše 

popsaným hodnotám aktiv i pasiv, ukazatel běţné likvidity vykazuje ve všech letech výborné 

výsledky, které ukazují, ţe firma byla likvidní.  

Ve všech obdobích se pohybovala výsledná hodnota nad doporučeným rozmezím 1,5 

– 2,5. Firma byla schopna pokrýt krátkodobé závazky svými oběţnými aktivy. V roce 2010 

při dosaţení nejvyšší hodnoty běţné likvidity 3,69, byla ve firmě kryta 1 Kč krátkodobých 

závazků 3,69 Kč oběţného majetku. Ve všech posuzovaných letech si firma zachovávala 

výbornou platební schopnost u věřitelů firmy. Pro vlastníka firmy to znamenalo, ţe by 

pohotové prostředky mohly být vyuţívány efektivněji. 

Ukazatel pohotové likvidity má také velmi pozitivní výsledky. V ukazateli pohotové 

likvidity je odstraněn vliv nejméně likvidní části majetku, tj. zásob, proto se do čitatele 

nezahrnují zásoby ani časové rozlišení na straně aktiv. Tyto dvě poloţky aktiv totiţ nejsou 

ihned tzv. pohotovými prostředky k výměně majetku za okamţité peníze, proto je do 

pohotové likvidity nemůţeme zahrnovat. V roce 2009 tento ukazatel vzrostl o  38 %, který je 

ovlivněn velkým růstem finančního majetku i krátkodobých pohledávek, jak jsem zmínila u 

ukazatele běţné likvidity. V roce 2010 vzrost tento ukazatel pouze o 3,6%, vlivem poklesu 

krátkodobých pohledávek a zároveň poklesu krátkodobých závazků. I za těchto okolností je i 

v roce 2010 pohotová likvidita firmy velmi příznivá. Ukazatel pohotové likvidity také 

vykazuje ve všech letech výborné výsledky, firma byla i na základě tohoto ukazatele likvidní.  

Výsledné hodnoty pohotové likvidity překročily doporučené rozmezí 1 – 1,5. Nejvyšší 

hodnota byla zachycena v roce 2010 výší 2,58. Pohotová aktiva také dokázala pokrýt 

krátkodobé závazky firmy vícekrát neţ je stanovena jejich minimální doporučená hodnota. 

Z pohledu věřitelů lze hodnotit pohotovou likviditu velmi dobře, vlastník firmy by měl 

přemýšlet o efektivnějším vyuţití pohotových prostředků. 
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Hotovostní likvidita firmy podle dosaţených ukazatelů má pozitivní výsledky. Peněţní 

likviditu jsem posuzovala pouze podle finančního majetku firmy a krátkodobých pasiv. Firma 

měla ve všech posuzovaných letech vysoký zůstatek na finančních účtech, proto i ukazatelé 

jednotlivých posuzovaných roků vyšly velmi výborně. Nárůst peněţní likvidity mezi roky 

2008 a 2009 byl 18%. Nárůst mezi roky 2009 a 2010 byl 29%, tento nárůst byl ovlivněn nejen 

vzrůstem zůstatku na finančních účtech ale i poklesem krátkodobých pasiv firmy v roce 2010.  

 Výsledné hodnoty ukazatele překročily doporučenou hodnotu, která se pohybuje 

v rozmezí 0,2 – 0,6. Firma vykázala nejvyšší hodnotu v roce 2010 a to 2,09. 

Z výše popsaných ukazatelů likvidity firma není ohroţena bezprostřední platební 

neschopností. Věřitelé této firmy nemusí mít strach z uhrazení svých závazků vůči této firmě. 

Firma je dle výpočtů krátkodobé likvidity schopna splácet včas a bez problému.  

Graf 7: Souhrnné hodnoty ukazatelů likvidity 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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6.3.3. Ukazatele finanční stability 

                                       

Tab. 6.13. Souhrnné hodnoty ukazatelů finanční stability za všechny posuzované roky (v %) 

Ukazatel 2008 2009 2010 

Ukazatel věřitelského rizika 22,25 14,89 8,71 

Dlouhodobá zadluţenost 
11,91 6,91 2,28 

Krátkodobá zadluţenost  
10,34 7,98 6,43 

Koeficient samofinancování  75,58 83,57 87,28 

Ukazatel poměru dluhu 

k vlastnímu kapitálu  

29,44 17,82 9,98 

Ukazatel podkapitalizování 
1,18 1,23 1,17 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Graf 8: Souhrnné hodnoty ukazatelů finanční stability k Tab.3.4. 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Ukazatel věřitelského rizika ukazuje úroveň celkové zadluţenosti firmy vůči celkovým 

aktivům firmy. V roce 2008 byla firma ABC zadluţena 22,25 %, coţ činí 10 mil. Kč, a to je 

stále přiměřený výsledek vůči výši celkovým aktivům, které činily 46 mil. Kč.  V literatuře  

[12]  se píše, ţe by zadluţenost firmy neměla činit více jak 50 % celkových aktiv. V roce 

2009 cizí zdroje klesly o 6 % vůči roku 2008 a aktiva vzrostly o 41 %, koeficient věřitelského 

rizika klesl o 7 %, coţ znamená, ţe firma má o 7 % menší zadluţenost. V roce 2010 klesly 

cizí zdroje o dalších 36 %, načeţ aktiva vzrostla pouze o 10 %. Koeficient věř. rizika se dostal 

na nejniţší úroveň a to na 8,71 %, coţ je zatím nejniţší koeficient zadluţenosti u firmy ABC. 
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Pokud se firma nebude muset nadále zadluţovat a bude schopna financovat své potřeby svými 

zdroji, potom se v dalších letech dostane koeficient věřitelského rizika postupně aţ na nulu. 

Na celkové zadluţenosti se podílela v roce 2008 a 2009 v téměř stejném poměru 

krátkodobá i dlouhodobá zadluţenost firmy. Aţ v roce 2010 převaţovala krátkodobá 

zadluţenost, dlouhodobé závazky se během roku 2010 rychleji zaplatily, proto dlouhodobá 

zadluţenost činila na konci roku 2010 2,28 % a krátkodobá zadluţenost 6,43 % z celkové 

zadluţenosti firmy. Krátkodobé závazky jsou převáţně z obchodních vztahů, protoţe firma 

má s věřiteli nastavené prodlouţené splatnosti úhrad faktur, které se pohybují od 14 do 60 

dnů. 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika a 

celkový součet těchto dvou ukazatelů by měl činit 100 %, vyjadřuje podíl, v jakém jsou 

celková aktiva podniku financována ze zdrojů jeho vlastníků. Tím, ţe hodnoty stálých aktiv i 

vlastního kapitálu kaţdým rokem vzrostly, z tohoto vyplývají i hodnoty ukazatele 

samofinancování, kde hodnoty kaţdým rokem také stoupaly. Vzhledem k nárůstu celkových 

aktiv mezi roky 2008 a 2009 o 41 % a mezi roky 2009 a 2010 o 10 %, vlastní kapitál rostl 

rychleji a to mezi roky 2008 a 2009 o 56 % a mezi roky 2009 a 2010 o 15 %. Koeficienty 

samofinancování vzrostly v letech 2008 a 2009 o 10 % a v letech 2009 a 2010 o 4 %. Situace 

samofinancování firmy ABC dle výsledků ukazatelů je výborná. 

Ukazatel poměru dluhu k vlastnímu kapitálu ukazuje situaci zadluţenosti firmy zase 

v úplně jiném světle. Výpočet tohoto koeficientu se zaměřuje pouze na poměr cizích zdrojů a 

vlastního kapitálu. Podle dosaţených výsledků vypočtených ukazatelů lze situaci srovnat 

podobně s ukazatelem věřitelského rizika. Míra zadluţení byla největší v roce 2008, coţ činila 

29,44 %, v roce 2009 se opět vlivem poklesu závazků hodnota ukazatele zmenšila. V roce 

2010 klesly závazky nejvíce, a proto hodnota ukazatele vykazuje nejniţší hodnotu 

zadluţenosti firmy, coţ je 9,98 %. 

Hodnota ukazatele podkapitalizování by měla být vyšší neţ 1, coţ firma ve všech 

analyzovaných letech splnila. Firma je kromě krytí veškerých dlouhodobých kapitálových 

potřeb dlouhodobými finančními zdroji, také schopna krýt i značnou část krátkodobých 

kapitálových potřeb. 
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Pokud srovnáme všechny vypočítané ukazatele finanční stability, potom dostaneme 

pozitivní výsledek. Tímto výsledkem je skutečnost, ţe firma ABC byla nejvíce zadluţena 

v roce 2008, méně v roce 2009 a nejméně v roce 2010. Finanční stabilita firmy se stále 

zlepšovala a podle náznaku výsledků do budoucích let má firma naději sníţit svoji 

zadluţenost na minimum. Z těchto ukazatelů můţeme u firmy ABC vyhodnotit opět finanční 

zdraví jako výborné. 

Graf 9: Vývoj ukazatele dluh k vlastními kapitálu 

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010

Ukazatel poměru dluhu

k vlastnímu kapitálu

 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Graf 10: Vývoj ukazatelů zadluţenosti 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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6.3.4. Ukazatele aktivity: 

V následující tabulce jsou vypočítány vybrané ukazatele aktivity, které měří efektivnost 

hospodaření společnosti se svým majetkem. 

Tab. 6.14. Souhrnné hodnoty ukazatelů likvidity za všechny posuzované roky 

Ukazatel/rok 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 1,25 1,08 1,01 

Obrat zásob 20,30 19,02 16,21 

Doba obratu zásob (dny) 17,98 19,19 22,52 

Obrat pohledávek 27,83 15,64 32,25 

Doba obratu pohledávek (dny) 13,11 23,34 11,32 

Obrat závazků 5,09 2,23 5,95 

Doba obratu závazků (dny) 71,71 163,68 61,34 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv vykazovaly ve všech analyzovaných letech 

klesající trend. Nejlepší efektivnosti dosahovala firma v roce 2008, čímţ dokázala obrátit 

veškerá svá aktiva v peněţní prostředky 1,25krát za rok. 

 Hodnoty ukazatele obratu zásob dosahují nejvyšší obratovosti v letech 2008 a 2009 

s následným poklesem v roce 2010 o 3 hodnoty. Tento pokles byl v roce 2010 způsobem 

nárůstem materiálu na skladě. I přes tuto skutečnost se zásoby přeměnily v hotovost či 

pohledávku do 1 měsíce. 

 Obrat pohledávek ukazuje, kolikrát za rok firma inkasuje pohledávky. Z pohledu firmy 

bylo nejvýhodnějšího počtu obrátek dosaţeno v letech 2008 a 2010, kdy firma inkasovala 

pohledávky 27,83krát a 32,25krát za rok. Naopak nejniţší obrat pohledávek byl vykazován 

v roce 2009 a to hodnotou 15,64. 

 Obrat závazků firmy vykazoval pokles a zase nárůst hodnot. Nejvyšší obrat se 

uskutečnil v roce 2010 a to 5,95 obrátek za rok a naopak nejniţší obrat vykazoval rok 2009 

s hodnotou obrátek 2,23 za rok. 
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Graf 11: Porovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 Z grafu 6.4. je vidět, ţe doba obratu závazků po celou dobu převyšovala dobu obratu 

pohledávek. Tyto hodnoty vyplývají ze skutečnosti, ţe pohledávky jsou nejčastěji hrazeny 

nejpozději do 30 dnů od vystavení faktury, ale závazky jsou hrazeny v průměru do 60 dnů od 

přijetí faktury.  

6.3.5. Ukazatele rentability:  

Tab.6.15. Souhrnné hodnoty ukazatelů rentability za všechny posuzované roky (v %) 

Ukazatel 2008 2009 2010 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 20,48 18,18 12,91 

Rentabilita aktiv (ROA) 23,24 22,24 15,62 

Ziskové rozpětí po zdanění   12,39 14,07 11,19 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Výsledky hodnot ukazatele rentability vlastního kapitálu ukazují, ţe v roce 2008 

dosahovala rentabilita vlastního kapitálu nejvyšších hodnot. Tato skutečnost vyplývá z údajů 

o výsledku hospodaření běţného účetního období a z  vlastního kapitálu. Výsledek 

hospodaření firmy za rok 2008 vykazoval nejvyšší hodnotu a to 20,48 % z celkové hodnoty 

vlastního kapitálu, coţ v roce 2009 klesl na 18,18 % a v roce 2010 jiţ na 12,91 %. Tyto 
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poklesy byly ovlivněny růstem vlastního kapitálu. Vysoké hodnoty všech ukazatelů, zvláště 

nejvyšších hodnot v roce 2008 nám ukazují, ţe rentabilita firmy je vysoká. Firma nabývala 

vysoký kapitál, ale její zisk nerostl úměrně vůči vlastnímu kapitálu jak by majitel čekal. 

Výsledky hodnot ukazatele rentability aktiv také kaţdým sledovaným rokem klesají. 

Tato skutečnost je dána větším poměrem růstu aktiv neţ byl zisk před zdaněním za jednotlivé 

roky. Aktiva vzrostla z roku mezi roky 2008 a 2009 o 41 % a zisk před zdaněním vzrost o 35 

%. Mezi roky 2009 a 2010 aktiva vzrostla o necelých 10 % a zisk před zdaněním klesl o 13 

%. Tento velký rozdíl způsobil pokles rentability aktiv aţ o 7 %. Tento pokles sice není 

zničující, nýbrţ další takový pokles v následujících letech by mohl ohrozit rentabilitu firmy a 

tak porušit jiţ zajeté finanční zdraví firmy. 

Výsledek hodnot ukazatele ziskové rozpětí po zdanění ukázal situace podle výše 

čistého zisku vůči trţbám za jednotlivé roky. I kdyţ kaţdý rok trţby vzrůstaly, zisk vzrost 

pouze v roce 2009 a to byl zároveň na nejvyšší hranici. V tomto roce byla vyčíslena i nejvyšší 

hodnota tohoto ukazatele. V roce 2010 čistý zisk firmy opět poklesl, ale ne tak výrazně jako 

v letech 2008 aţ 2009. 

Podle výsledků všech hodnot ukazatelů rentability docházíme opět k pozitivnímu 

závěru, ţe finanční zdraví firmy ABC je stále na výborné pozici.   

Graf 12: Souhrnné hodnoty ukazatelů rentability   
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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6.3.6 Predikce finanční tísně firmy 

6.3.6.1. Bankrotní model - Altmanovo Z-skóre 

Pro výpočet Altmanova Z-skóre modelu byl pouţit upravený vzorec pro podniky 

nekótované na kapitálovém trhu, který uţívá jiných vah jednotlivých proměnných a má jinou 

konstrukci ukazatele x4. 

Tab.6.16. Vývoj ukazatelů Altmanova Z-skóre [11]        

Komplexní ukazatele – Altmanovo Z´´ skóre 

  Rok 2008 2009 2010 

Altmanovo Z´´skóre Označení       

Čistý pracovní kapitál/A x1 0,36 0,34 0,4 

Nerozdělený zisk/A x2 0,24 0,28 0,5 

EBIT/A x3 0,23 0,21 0,15 

VK/CZ x4 3,4 5,61 10,02 

Trţby/A x5 1,25 1,08 1,32 

 Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Výsledné ukazatele se dosadí do tabulky a vynásobí příslušnou hodnotou jednotlivých 

pomocných výpočtů: 

Tab.6.17. Tabulka Altmanova Z-skóre [11]       

Altmanovo Z´´ skóre Hodnota „v“ 2008 2009 2010 

x1  x v1 0,717 0,26 0,24 0,29 

x2  x  v2 0,847 0,2 0,24 0,42 

x3  x  v3 3,107 0,71 0,65 0,47 

x4  x  v4 0,42 1,43 2,36 4,21 

x5  x  v5 0,998 1,25 1,08 1,32 

Výsledná hodnota indexu  Z´´ 3,85 4,57 6,71 

Vyhodnocení indexu   + + + 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Graf 13: Vývoj Z-skóre 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008 2009 2010

Z-skóre

 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Výsledek 6,71 znamená hodnocení "+" - lze předpovídat uspokojivou finanční situaci.  

Z porovnáním výsledků a hodnot z výsledné tabulky Altmanova Z - skóre můţeme 

předpovídat velmi uspokojivou finanční situaci firmy. Hodnoty jsou mnohem vyšší neţ 2,6, 

proto můţeme firmu povaţovat ve výborné situaci, která nepředpokládá blízký bankrot firmy. 

Firma v této situaci nemusí mít ţádný strach z její aktuální finanční situace.  

6.3.6.2. Kralickův rychlý test 

 

Tab.6.18. Komplexní ukazatele – Kralickův test [11]        

Komplexní ukazatele – Kralickův test 

  Rok 2008 2009 2010 

Kralickův test Výpočet       

Kvóta VK (v %) VK/A 75,58 83,57 87,28 

Doba splácení dluhu (KZ + DZ) / EAT 1,44 0,98 0,77 

Rentabilita trţeb EBIT/ (T z prodeje vlastních výrobků 

a sluţeb + T z prodeje zboţí) 

18,61 20,59 15,52 

ROA EBIT/A 23,24 22,24 15,62 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Podle dosaţených hodnot za jednotlivé ukazatele přidělíme body dle tabulky. 

Tab.6.19. Tabulka vyhodnocení Kralickova testu [11]       

Kralickův test – vyhodnocení 2008 2009 2010 

Kvóta VK 1 1 1 

Doba splácení dluhu 1 1 1 

Rentabilita trţeb 1 1 1 

ROA 1 1 1 

Průměrná známka 1 1 1 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Z výsledků roků 2008 a 2009 i 2010 je zřejmé, ţe firma je velice silně bonitní. Bonita firmy je 

ve všech sledovaných ukazatelích výborná. Firma je pro banku i pro své věřitele schopna 

splácení svých závazků, banka ani její věřitelé nemusí mít v nejbliţších letech strach 

z případné platební neschopnosti firmy ABC. 

Tab. 6.20. Tabulka souhrnných informací [11]              

Souhrnné informace 2008 2009 2010 

Průměrná známka 1 1 1 

Výsledná hodnota indexu Z 3,85 4,57 6,71 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Graf 14: Komplexní ukazatele k tab. 6.10. 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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6.3.6.3. Index důvěryhodnosti firmy 

Při výpočtu indexu důvěryhodnosti firmy jsou dosazeny hodnoty pro odvětví - jinde 

nezařazený průmysl dle klasifikace OKEČ. 

Tab. 6.21. Vývoj indexu důvěryhodnosti – srovnání roku 2008 a 2009  

Ukazatele/hodnoty Běžný rok Minulý rok Index Procento 

0,26 x A/CZ 1,7456 1,1685 1,4939 49,39% 

0,11 x EBIT/U 3,2572 2,0888 1,5593 55,93% 

3,91 x EBIT/A 0,8694 0,9089 0,9566 -4,34% 

0,38 x T/A 0,4136 0,4769 0,8672 -13,28% 

0,10 x OA/(KZ+KBU) 0,2777 0,2064 1,3457 34,57% 

17,62 x ZPL/T 0,0072 0,0048 1,4825 48,25% 

Celkem IN 6,5707 4,8543 7,7052 170,52% 

Hodnocení PROSPERITA PROSPERITA meziroční ZLEPŠENÍ 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Tab. 6.22. Vývoj indexu důvěryhodnosti – srovnání roku 2009 a 2010  

Ukazatele/hodnoty běžný rok minulý rok index procento 

0,26 x A/CZ 2,9847 1,7456 1,7098 70,98% 

0,11 x EBIT/U 3,0103 3,2572 0,9242 -7,58% 

3,91 x EBIT/A 0,6108 0,8694 0,7026 -29,74% 

0,38 x T/A 0,3853 0,4136 0,9316 -6,84% 

0,10 x OA/(KZ+KBU) 0,2275 0,2777 0,8190 -18,10% 

17,62 x ZPL/T 0,0063 0,0072 0,8754 -12,46% 

Celkem IN 7,2248 6,5707 5,9626 -3,74% 

Hodnocení PROSPERITA PROSPERITA meziroční ZHORŠENÍ 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Index důvěryhodnosti dosáhl během sledovaného období k poklesu hodnot. I přesto se stále 

firma pohybuje v pásmu předpovídající bezproblémové podniky. Pokud IN>2, potom 

výsledná hodnota tohoto ukazatele značí dobré finanční zdraví. 

 



 

 

 

   

 60 

 
Graf 15: Vývoj indexu důvěryhodnosti 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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7. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Cílem bylo v analyzované firmě zjistit a posoudit finanční zdraví firmy ABC. 

Z analýzy jmenované firmy je zřejmé, ţe nemá problém s výrobou či odbytem svých výrobků. 

Po celý rok má mnoho sjednaných zakázek, na které si průběţně objednává materiál. Tyto 

objednávky je schopna kapacitně pokrýt objednaným a dodaným materiálem, tzn. vyrobit a 

dodat včas svým odběratelům. Opatřit včas potřebný materiál za příznivou cenu není také pro 

tuto firmu velký problém. V rámci kontraktu, který se uzavírá před stanovenou dobou odběru 

materiálu a následné výroby, si firma zafixuje stálou cenu za materiál na další pololetí daného 

roku. Její největší problém je v několika posledních měsících získání peněz od svých 

odběratelů. S touto problematikou je poté spojena i problematika úhrady závazků za materiál. 

Firmě stále narůstají pohledávky a jejich výše je stále dost vysoká. Působí jako řetězová 

reakce a v konečné fázi se dotkne všech obchodujících firem. Firma neměla v roce 2008 a 

2009 dostupnost svých finančních prostředků včas jak by měla mít. Tím pádem se poté ocitla 

ve své pozdní platební neschopnosti. Z tohoto důvodu firma vyuţila nabídku banky a pořídila 

v roce 2008 revolvingový úvěr, aby byla schopna platit své závazky včas. Tento úvěr slouţil 

k dočasné situaci, kdy podle potřeby si můţe firma peníze půjčit a zase je kdykoliv vrátit. 

Tyto situace se odvíjí od finanční stránky firmy.  

Další problém, který firmu zatěţuje je razantní nárůst ceny fólie na světové burze a 

nárůst kurzů měn, ve kterých nakupuje materiál. V tomto období krize je tato situace hrozně 

nestálá. Má někdy dost veliké výkyvy a nikdy nikdo ani netuší co se bude dít následující dny 

či měsíce. Cena vstupní suroviny je hlavním klíčem při hledání dodavatelské firmy, která 

dodává hlavní materiál pro výrobu svých výrobků a která by zároveň prodávala potřebný 

materiál na splatnost. Výroba hliníkové folie se soustřeďovala ve dvou posledních letech 

nejvíce do Ruska a do Číny. S těmito zeměmi je spjata jiná politika i ekonomika neţ je 

v tuzemsku. Z těchto zemí nazvaných Země třetího světa, se k ceně materiálu musí připočítat 

i clo, které odběratel musí zaplatit celnímu či finančnímu úřadu hned po dovozu materiálu do 

naší země. S tímto dovozem je i spjata sloţitá a zdlouhavá doprava, která je dosti nejistá 

z titulu bezpečnosti přepravy materiálu aţ na místo určení firmy.  

Ohledně výkyvu cen prvotního materiálu a kurzových změn je firmě ABC 

doporučováno, poradit se s bankou o moţnosti vyuţít fixaci konkrétního kurzu, za který by po 

celou dobu kontraktu nakupovala od banky cizí měnu, kterou aktuálně potřebuje. Je zde 

ovšem otázka, zda banka umí dopředu odhadnout situaci a nabídnout firmám optimální 
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variantu. Je to velmi riziková situace, protoţe nikdy nikdo nemůţe vědět, co se můţe dít 

s devizovými kurzy za měsíc. Tyto transakce poté mohou být ziskové ale i velmi ztrátové. 

Firmě vznikly během posledních dvou let velké zásoby a také zadluţenost vůči bance. 

Tato situace vznikla hlavně důsledkem nákupu materiálu z Ruska a Číny. Firma ABC by měla 

zkusit oslovit opět firmu Kovohutě Břidličná a domluvit se s ní na optimální ceně za vstupní 

materiál, která by byla výhodná nejen pro dodavatele ale i pro odběratele tohoto materiálu. 

Také by mezi sebou tyto firmy mohly dohodnout vhodnou splatnost pro obě strany. Nákup 

tohoto materiálu by byl pro firmu ABC velice optimální, protoţe by nakupovala od firmy, 

která je vzdálená několik kilometrů, odpadly by problémy s komplikovanou a zdlouhavou 

dopravou a vyřešila by se i úvěrová zadluţenost. Firma ABC by nemusela u banky uzavírat 

dokumentární akreditiv, ale hradila by své závazky za materiál průběţně v době splatnosti 

faktur. Tato situace by firmu osvobodila od největších komplikací s pořízením hlavního a 

vstupního materiálu pro výrobu obalových materiálů. Také by se firma osvobodila od 

zbytečných kurzových rozdílů mezi nákupy a úhradami faktur ve dvou cizích měnách. Je zde 

ovšem základní otázka, zda můţe firma Kovohutě Břidličná poskytnout firmě ABC takovou 

výhodnou cenu, která by vyhovovala firmě ABC a zároveň trhu ve formě dodávaných 

výrobků za stále příznivé ceny. 
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8. ZÁVĚR 

Při posouzení celkového finančního zdraví na základě zkoumání finanční analýzy této 

firmy lze usoudit, ţe firma je velmi bonitní a bude ještě dlouho na trhu prosperovat. I kdyţ 

firma vykazovala v minulých letech zmíněné opoţděné úhrady svých pohledávek, velké 

zůstatky zásob v minulých letech a přechodně velká zadluţenost vůči nakoupenému materiálu 

vůči svým věřitelům i vůči bance. Finanční výsledky firmy jsou stále velmi uspokojivé, 

v nejbliţší době se neblíţí situace, která by firmu uvedla k bankrotu či jinému negativnímu 

jevu vedoucímu k zániku firmy. 

Z Rozvahy firmy ABC viz příloha č. 1. je vidět, ţe aktiva kaţdý rok vzrostla. Na růst 

celkových aktiv měl největší vliv růstu dlouhodobého hmotného majetku, který firma musela 

pořídit ve formě nové technologie a skladových a výrobních budov. Největší důvod pro 

pořízení byl potřebný prostor pro skladování veškerého materiálu a rozšíření výroby svých 

výrobků. Aktiva byla financována především z vlastních zdrojů, jejichţ podíl na celkových 

aktivech byl více neţ 75 % viz Tab. 6.6. Vlastní kapitál byl tvořen z převáţné části 

z nerozděleného zisku minulých let, který se zvýšil od roku 2008 do roku 2010 z 11.239 tis. 

Kč na 27.565 tis. Kč, coţ podle Tab. 6.7. vykazoval aţ 43,8 % z vlastního kapitálu. 

Kapitálová struktura tvořena převáţné vlastním kapitálem ukazuje dobrou stabilitu firmy.   

Z rozboru výkazu zisku a ztráty je zřejmé, ţe firmě se z roku 2008 do roku 2009  zvýšil 

provozní výsledek hospodaření z 11.695 tis.Kč na 15.514 tis. Kč, coţ činí změnu o 32,65 %. 

V roce 2010 sice tento výsledek klesl na 12.112 tis. Kč, ale tento pokles neměl ţádný 

významný vliv na výsledek hospodaření za účetní období roku 2010. Přidaná hodnota firmy 

také vzrostla od roku 2008 do roku 2009 z 19.228 tis. Kč na 22.684 tis. Kč. V roce 2010 

přidaná hodnota poklesla na 19.854 tis. Kč, vlivem niţších trţeb za prodej zboţí. Firma se 

více soustředila na prodej svých výrobků. Firma přijala 3 nové zaměstnance, a proto se jí i 

zvýšily celkové osobní náklady během roků 2008 aţ 2010 o 509 tis. Kč. Z výkazu je také 

patrné, ţe nejvýznamnější podíl na výnosech po celá tři sledovaná období tvořily výkony, 

které tvořily největší hodnotu 98,80 % z celkových výnosů za všechny posuzované roky, viz 

Tab. 6.9. Oproti tomu na celkových nákladech tvořila největší podíl výkonová spotřeba, která 

tvořila v analyzovaných letech nejvíce 84,33 % z celkových nákladů, viz Tab. 6.10. 

Platební schopnost firmy je na vysoké úrovni, firma je schopna splácet své závazky 

včas. Díky menší pomoci banky, která pomáhá firmě při dočasné platební neschopnosti 
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financovat materiál, který je dováţen z Číny a neţ je dovezen, tak musí být zaplacen. Tyto 

peníze by firmě ABC chyběly, proto zvolila moţnost dokumentárního akreditivu a zároveň 

revolvingového úvěru.  

 

Likvidita ve všech 3 analyzovaných podobách z Tab. 6.12., patří mezi nejsilnější 

stránky firmy, dosahuje velmi vysokých hodnot, coţ je velmi výhodné pro věřitele firmy, 

neboť pro ně představuje nízké riziko, ţe jejich pohledávky by nebyly splaceny. Dle Tab. 

6.12. dosahuje nejvyšší hodnotu 3,69 v roce 2010 běţná likvidita, naopak nejniţší hodnotu 

1,37 dosahuje v roce 2008 okamţitá likvidita.  

 

Zadluţenost lze hodnotit jako nízká, tvořená v prvních dvou posuzovaných letech 

částečně krátkodobou a částečně dlouhodobou zadluţeností. Na konci roku 2010 byla 

dlouhodobá zadluţenost pouze 1.647 tis.Kč a krátkodobá zadluţenost vykazovala větší ale 

zároveň neohrozitelný zůstatek, a to 4.639 tis. Kč. Dle Tab. 6.13. vykazoval největší 

zadluţenost rok 2008 ve výši 22,25 % z celkových aktiv. Nejniţší celkovou zadluţenost 

vykázal rok 2010 ve výši 8,71 % z celkových aktiv. 

 

Finanční stabilitu vyjadřuje nejlépe koeficient samofinancování, který ukazuje, ţe firma 

je schopna financovat svoji činnost převáţně z vlastních zdrojů, hodnoty tohoto ukazatele se 

pohybovaly od 75 % v roce 2008 aţ do 87 % v roce 2010, viz Tab. 6.13. Ukazatel 

věřitelského rizika ukazuje, ţe v roce 2008 byla firma nejvíce zadluţená neţ v následujících 

dvou letech. To také dokazuje koeficient samofinancování, který je poměrem vůči ukazateli 

věřitelského rizika. Ukazatel věřitelského rizika klesl z původních 22 % na 9 %. Čím menší 

hodnota ukazatele věřitelského rizika a čím větší hodnota koeficientu samofinancování, tím 

menší je firemní zadluţenost a zároveň schopnost celková aktiva financovat ze zdrojů 

vlastníků. Oba tyto ukazatele patří mezi nejvýznamnější pro hodnocení celkové finanční  

situace podniku. Také ukazatel finanční páky a ukazatel poměru dluhu k vlastnímu kapitálu 

prokázal výborné hodnoty. Ukazatel finanční páky se pohyboval od 132 % do 114 % a 

ukazatel poměru dluhu k vlastnímu kapitálu se sníţil z původních 29 % na pouhých 10 %. 

Všechny hodnoty jsou proto velmi pozitivně hodnoceny  ukazují, ţe firma má výbornou 

finanční stabilitu. 

 

Aktivita firmy z hodnot ukazatelů dle Tab. 6.14. ukazuje, ţe firma je schopna vyuţít svá 

aktiva v peněţní prostředky 1,25krát za rok a své zásoby přeměnit v hotovost či pohledávku 
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do 1 měsíce. Z obratu pohledávek a závazků lze konstatovat, ţe firma inkasovala pohledávky 

nejvýše 32,25krát za rok a závazky 2,23krát za rok. Rozdíl je ve splatnosti pohledávek, která 

je mnohem kratší neţ splatnosti závazků 

 

Rentabilita ukazuje dle ukazatelů v Tab. 6.15. na velmi pozitivní výsledky. Firma 

vykazuje za všechny posuzované roky vysoký zisk jak před zdaněním tak i po zdanění, 

vysoké trţby za prodané výrobky a také vysoká aktiva. Tyto vysoké hodnoty trţeb jsou také 

způsobeny vysokým kurzem EUR vůči Kč. Zvláště v roce 2009 a 2010 se trţby dostaly na 

rekordní úroveň. Rok 2009 byl velmi ziskový, hospodářský výsledek firmy se dostal svými 

finančními výsledky aţ na necelých 10 mil. Kč. Tato hodnota velmi ovlivnila všechny 

ukazatele rentability firmy ABC. Rentabilita vlastního kapitálu vykazovala nejvyšších hodnot 

v roce 2008 ve výši 20,48 %, také rentabilita aktiv vykázala nejvyšší hodnotu v roce 2008 a to 

ve výši 23,24 %. Ziskové rozpětí po zdanění dosáhlo nejvyšší hodnoty v roce 2009 ve výši 

14,07 %.  

 

Z hodnot predikce finanční tísně firmy dle bankrotních a bonitních modelů lze podle 

vykazovaných hodnot dle Tab. 6.16. usoudit, ţe firma ABC vyzařuje velmi uspokojivou 

finanční situací firmy. Všechny hodnoty získané těmito analýzami, dosahovaly velmi dobrých 

výsledků. Altmanův model i Kralickův test i Index důvěryhodnosti ukázal, ţe firemní finanční 

zdraví je na vysoké úrovni. Tyto výsledky na základě minulých let předpovídají budoucí 

uspokojivou finanční situaci firmy. Tato firma nepředpokládá v blízké době bankrot firmy ani 

jiný finanční problém. Firma ABC patří do tzv. pásma prosperity, představující podniky 

s dobrou finančně-ekonomickou situací.  

Z těchto celkových výsledků si lze udělat velmi pozitivní obrázek o výborném 

finančním zdraví této firmy. Na základě dosaţených výsledků jde vidět, ţe firma ABC 

prosperuje na trhu výborně, snaţí se co nejlépe nastavit svoji kalkulaci a také ostatní nečekané 

náklady na provoz své podnikatelské činnosti. Umí vytvořit dostatečnou přidanou hodnotu na 

to, aby zaplatila materiál i ostatní náklady spojené s výrobou obalových materiálů a zároveň 

je schopna pořídit majetek pro neustálé rozšiřování své činnosti. S takovými výsledky můţe 

na základě svého pozitivního přístupu pokračovat ve své podnikatelské činnosti ještě několik 

let. 
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SEZNAM ZKRATEK: 

 

angl. – anglicky 

apod. - a podobně 

atd. – a tak dále 

ČR – Česká republika 

dlouhod. – dlouhodobé 

FA – finanční analýza 

Kč – koruny české 

mil. – milióny 

resp. - respektive 

tab. – tabulka 

tis. – tisíce 

tzn. – to znamená 

tj. – to je 
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