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1  Úvod 

Znalost finanční situace je v současné době životně důležitá. 

Poskytovat informace, týkající se této oblasti, je úkolem finanční analýzy. 

Při řízení podniku a rozhodování může pomoci právě finanční analýza, 

která má široké možnosti využití.  

Je to metoda, která poměřuje údaje získané z účetnictví mezi sebou 

navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umožňuje také 

dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci 

podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. Pomáhá 

však také odhalit případný nežádoucí vývoj či finanční problémy podniku 

a předejít tak jejich prohloubení.  

Cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit finanční situaci podniku 

KOMO mark s.r.o. použitím metody finanční analýzy, posoudit jeho 

finanční situaci a v případě nalezení slabiny navrhnout vhodná opatření. 

V teoretické části práce se budu věnovat vysvětlení pojmů finanční 

analýzy, vymezení předmětu a uživatelů finanční analýzy, popisu zdrojů 

informací, členění metod finanční analýzy a postupu jejího provedení. Jsou 

zde také popsány elementární metody finanční analýzy, které budou 

využity v praktické části této bakalářské práce. 

V praktické části je charakterizována společnost KOMO mark s.r.o., 

ve které byla finanční analýza prováděna a aplikace metod finanční 

analýzy. Dále pak zhodnocení společnosti pomocí horizontální a vertikální 

analýzy výkazů a poměrové analýzy a interpretace zjištěných výsledků 

a doporučení. 
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2  Charakteristika finanční analýzy a její metody 

2.1  Finanční analýza 

Finanční analýza je významnou součástí podnikového řízení. Je 

spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku a tyto dva nástroje 

podnikového řízení propojuje. Účetnictví poskytuje data a informace 

pro finanční rozhodování, prostřednictvím finančních výkazů: rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích (cash-flow). 

Účetnictví poskytuje uživateli údaje především v podobě stavových 

absolutních veličin uváděných k určitému datu (např. rozvaha), popřípadě 

tokových veličin za určité období (např. přehled o peněžních tocích 

a výkaz zisku a ztráty), které mají omezenou vypovídací schopnost. Tyto 

finanční výkazy však ještě neposkytují úplný obraz o hospodaření 

a finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách a celkové 

kvalitě hospodaření. Zde právě využijeme finanční analýzu, která 

poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich 

vypovídací schopnost. Umožňuje dospět k určitým závěrům o majetkové 

a finanční situaci a o celkovém hospodaření, podle nichž je možné 

přijmout různá opatření a které budou využity pro řízení a rozhodování. 

Finanční analýza je zaměřena na hodnocení minulosti a současnosti, 

ale také na doporučení vhodných řešení do budoucna. Jejím cílem je 

ohodnotit finanční situaci podniku, rozpoznat silné a slabé stránky, které 

by mohly vést k problémům a poskytnutí údajů, které by měly společnosti 

předat informace, zda pozměnit nebo ponechat stávající finanční politiku. 

Pro finanční strategii podniku je rozhodující především stanovení 

ekonomických a finančních parametrů, které jsou závislé na mnoha 

různých vlivech, jako je např. postavení podniku na trhu, jeho velikost, 

obor podnikání aj. 

Účelem finanční analýzy je především vyjádření majetkové 

a finanční situace podniku, případně při podrobnější analýze zhodnocení 
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některé z jejich složek např. analýza zadluženosti, analýza rizik platební 

neschopnosti aj.  

Cílem finanční analýzy je zhodnotit finanční „zdraví“ podniku. Pojem 

finanční zdraví se používá pro vyjádření uspokojivé finanční situace.  

2.2  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza potřebuje velké množství dat z různých zdrojů, 

které mají různou povahu. Abychom mohli data správně analyzovat, 

musíme vědět, co skutečně znamenají, a také musíme znát odhad jejich 

spolehlivosti, aby nedošlo ke zkreslení údajů a tím následně i k mylným 

závěrům.1  

Údaje pro finanční analýzu lze čerpat z různých informačních 

pramenů. Převážnou většinu údajů pro potřeby finanční analýzy však 

poskytuje finanční účetnictví prostřednictvím finančních výkazů. Ty jsou 

součástí účetní závěrky a jsou to rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. 

2.2.1  Rozvaha  

Zachycuje stav majetku v podniku a zdrojů jeho financování 

k určitému datu, obvykle k poslednímu dni účetního období, v peněžním 

vyjádření. Na jedné straně zachycuje konkrétní formy majetku, které 

podnik pro svou činnost používá – AKTIVA a na druhé straně způsob 

financování aktiv – PASIVA.  

Jednotlivé položky aktiv a pasiv uvádí v určitém členění, které však 

nezachycuje toky peněžních prostředků. Hlavní nevýhoda rozvahy pro účel 

finanční analýzy je skutečnost, že nezobrazuje přesně současnou hodnotu 

jednotlivých položek. Důvodem je používání tzv. historických cen. 

                                                
1 Sedláček, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. Praha: Computer Press, 2001, str. 8 
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2.2.2  Výkaz zisku a ztráty  

Udává, které náklady a výnosy se podílely na tvorbě výsledku 

hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze zobrazen jako jediný 

údaj. Slouží jako přehled o nákladech, které podnik vynaložil při 

uskutečňování své podnikatelské činnosti a o výnosech, které podnik 

během určitého období získal. Rozdíl mezi náklady a výnosy představuje 

zisk před zdaněním nebo ztrátu. 

Nevýhodou výkazu zisku a ztráty je uplatnění tzv. akruálního 

principu, tzn., že transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, 

jehož se časově i věcně týkají, nikoliv podle toho, zda došlo v daném 

období k peněžnímu příjmu nebo výdaji.2 Proto by se finanční analýza 

měla sestavovat za několik časových období, aby měla správnou 

vypovídací schopnost. 

2.2.3  Příloha  

Příloha obsahuje informace, které nenajdeme v rozvaze ani 

ve výkazu zisku a ztráty. Příloha slouží k objasnění skutečností, které jsou 

významné pro uživatelé účetní závěrky, a to pro vytvoření jejich 

správného úsudku o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku, 

srovnání stávající situace s minulostí a odhad možného budoucího vývoje. 

Obsahuje obecné informace o podniku, informace o používaných účetních 

metodách, způsobu oceňování a doplňující údaje k účetním výkazům, 

a v neposlední řadě také přehled o peněžních tocích, který může být 

použit jako jeden ze zdrojů informací finanční analýzy. 

2.2.4  Přehled o peněžních tocích  

Podává informace o peněžních tocích za uplynulé účetní období, 

tj. o příjmech a výdajích a změně stavu peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů. Tento výkaz se sestavuje z důvodu nepříliš přesné vypovídací 

                                                
2 Grünwald, R.; Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004, str. 11 
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schopnosti údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty o skutečném stavu 

peněžních prostředků, jelikož mezi příjmy a výdaji, respektive náklady 

a výnosy existuje časový a věcný nesoulad. 

2.3  Uživatelé finanční analýzy 

Informace, týkající se finančního stavu podniku, jsou předmětem 

zájmu mnoha subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem. 

Finanční analýza je důležitá jak pro vlastníky, akcionáře, věřitele, tak i pro 

další externí uživatele. Každý z těchto subjektů má své specifické zájmy, 

s nimiž je spojen určitý typ rozhodovacích úloh. 

2.3.1  Manažeři  

Manažeři využívají výsledky finanční analýzy především pro finanční 

řízení podniku. Tyto získané informace poskytují zpětnou vazbu mezi 

řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční 

situace podniku umožňuje manažerům správně se rozhodovat např. při 

zajišťování optimální majetkové struktury, při získávání finančních zdrojů 

nebo při rozdělování volných peněžních prostředků. Finanční analýza také 

odhaluje silné a slabé stránky hospodaření podniku a umožňuje tak vedení 

podniku přijmout různá opatření pro příští období. 

2.3.2  Investoři  

Hlavními uživateli informací obsažených ve finančních výkazech 

podniku jsou investoři, kteří podniku poskytují kapitál. Údaje, získané 

z finanční analýzy pro investory slouží jako informace pro 

rozhodování o budoucích investicích, které by měly odpovídat jejich 

požadavkům na riziko, kapitálové zhodnocení a výnosnost atp. Chtějí se 

ujistit o tom, že podnik je dobře řízen a že jejich peněžní prostředky jsou 

vhodně uloženy. 

2.3.3  Banky a jiní věřitelé 
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Věřitelé podniku požadují co nejvíce informací o finančním stavu 

potencionálního dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda 

a za jakých podmínek poskytnout úvěr. Banky někdy do svých úvěrových 

smluv zahrnují podmínky, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek 

na hodnoty určitých finančních ukazatelů. Banka si například může 

vymezit podmínku, že pokud bude překročena určitá hranice zadluženosti, 

může zpřísnit nebo změnit úvěrové podmínky. Finanční analýzu může 

banka také využít k hodnocení bonity dlužníka. 

2.3.4  Obchodní partneři 

Dodavatelé se zajímají o to, zda jim podnik bude schopen uhradit 

závazky. Zajímají se především o platební schopnost podniku a o jeho 

krátkodobou prosperitu. Dlouhodobí dodavatelé kladou důraz také na 

dlouhodobou stabilitu podniku, jelikož trvalé obchodní kontakty 

a prosperita odběratele jim zajišťuje svůj odbyt u zákazníka. 

Odběratelé se zaměřují na finanční situaci podniku, aby v případě 

finančních potíží nebo bankrotu dodavatele, nebyli na něm závislí a neměli 

potíže se zajištěním vlastní výroby a také, aby dodavatelé dostáli svým 

závazkům. 

2.3.5  Konkurence 

Konkurence se zajímá o finanční informace společností, podnikajících 

v podobném odvětví za účelem srovnání hospodářských výsledků. Důraz 

kladou především na porovnávání rentability, ziskové marže, cenovou 

politiku, obratovost, aktivitu apod. Povinnost poskytovat informace není 

stanovena, avšak podnik podstatně znevýhodňuje například 

na kapitálovém trhu, kdy odmítání vydat informace o své finanční situaci 

vede k riziku ztráty dobré pověsti a tím i konkurenceschopnosti při 

usilování o případné investory a zákazníky. 

2.3.6  Zaměstnanci 
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Zaměstnanci mají zájem na tom, aby jejich zaměstnavatelský 

podnik prosperoval a byl finančně stabilní, neboť jim jde o zachování 

a udržení, případně perspektivy pracovních míst a mzdových platebních 

podmínek. Výsledky hospodaření mohou sloužit také jako motivace. 

2.3.7  Stát a jeho orgány 

Stát a jiné orgány se zajímají o finančně-účetní data z důvodu 

kontroly plnění daňových povinností podniků, ale také například pro 

vedení statistických údajů nebo pro rozdělování finanční výpomoci 

podnikům, ať už formou dotací nebo vládou zaručených úvěrů. 

Výčet výše uvedených uživatelů však není vyčerpávající. 

Bylo by možné uvést ještě i další zájemce a uživatelé finanční analýzy, 

jako jsou například daňoví poradci, oceňovatelé podniku a burzovní 

makléři, odborové svazy, novináři apod. 

2.4  Metody a nástroje finanční analýzy 

Systém finanční analýzy není žádným způsobem legislativně 

upraven právními předpisy ani všeobecně uznávanými jednotnými 

standardy. To způsobuje nejednotnost pojmů a postupů, výkladů 

a interpretace výsledků finanční analýzy. Stejným pojmům se přiřazuje 

různý obsah nebo naopak pod různými pojmy můžeme představit stejný 

obsah. Přesto se však vyvinuly obecně přijímané postupy, jejichž cílem je 

podat věrný obraz o finanční a majetkové situaci jak vedoucím 

pracovníkům, tak externím uživatelům. 

Finanční analýzu z pohledu hodnocení hospodářských jevů můžeme 

provádět dvojím způsobem. Fundamentální a Technickou analýzou.  

Fundamentální analýza 

Vychází z rozsáhlých znalostí odborníků na vzájemné souvislosti 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy a na jejich zkušenostech 
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a citu pro situaci a přirozeném talentu. Tato metoda se opírá o velké 

množství informací a zpracovává především kvalitativní údaje. 

Technická analýza 

Zabývá se kvantitativním zpracováním ekonomických dat s využitím 

matematicko-statistických metod a následným posouzením výsledků. 

V této práci se budu zabývat pouze technickou analýzou a jejími 

vybranými elementárními metodami. 

Elementární metody technické analýzy 

Tyto metody se nazývají elementární, jelikož kromě aritmetiky 

a procentního počtu nic více z matematiky nepotřebují. Nejedná se však 

o elementárnost výpočetní, ale o elementárnost myšlenkovou – snaha 

popsat složité věci jednoduše. Tato snaha se skutečně rozsáhle používá 

a mnohdy postačuje. Lze ji snadno vysvětlit a pochopit bez zvláštních 

požadavků na matematické vzdělání uživatele. 

Elementární metody lze členit takto: 

 a) analýza stavových (absolutních) ukazatelů: 

- analýza trendů (horizontální analýza) 

- procentní rozbor (vertikální analýza) 

b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

- analýza fondů finančních prostředků 

- analýza cash-flow 

 c) přímá analýza poměrových ukazatelů 

- analýza ukazatelů rentability 

- analýza ukazatelů aktivity 

- analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury 

- analýza ukazatelů likvidity 

- analýza ukazatelů kapitálového trhu 

d) analýza soustav ukazatelů 
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- pyramidový rozklad3 

Vyšší metody technické analýzy 

Kromě elementárních metod potřebuje finanční analýza také 

i metody vyšší, které se neobejdou bez složitějších matematických 

myšlenek a postupů. 

Vyšší metody technické analýzy se člení na: 

- metody matematické statistiky – ty využívají různé bodové 

odhady, empirické distribuční funkce, korelační koeficienty, 

regresní modelování a jiné metody. 

- nestatistické metody – využívají metody založené na alternativní 

teorii množin, metody formální matematické logiky, expertní 

systémy, metody fraktální geometrie, neuronové sítě a jiné. 

Má práce je zaměřena především na výpočet elementárních 

ukazatelů a vyšším metodám tudíž nebude dále věnována pozornost. 

2.5  Analýza stavových ukazatelů 

Tyto ukazatelé se používají v případech, kdy pro hodnocení finanční 

situace postačí údaje přímo obsažené v účetních výkazech. Tyto údaje 

jsou rovněž ukazateli. S pomocí účetních výkazů se porovnávají údaje 

z běžného období s údaji z období minulých. Jednotlivé položky se sledují 

v čase, ale sledují se také jejich procentní změny. 

2.5.1  Horizontální analýza 

Podstatou této metody je meziroční porovnávání jednotlivých údajů 

například vlastního kapitálu, zisku apod. Tato metoda analýzy umožňuje 

odhalit změny, ke kterým v hodnoceném podniku dochází, ale také hlavní 

trendy v jeho hospodaření. Zde je potřeba věnovat pozornost příliš velkým 

                                                
3 Kovanicová D.; Kovanic. P. Poklady skryté v účetnictví – Analýza účetních výkazŧ. Praha: POLYGON, 1995, str. 238 
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rozdílům. Tyto rozdíly se vyjadřují jak v absolutní velikosti, tak 

i v procentech. 

Výpočet absolutního rozdílu mezi dvěma obdobími: 

/ 1 ( ) ( 1)n n i n i nD B B          (2. 1) 

Procentní změna se vypočte takto: 

100
%

absolutní změna x
Změna v

hodnota položky předchozíhoobdobí
    (2. 1) 

Dn/n-1  - změna hodnoty oproti minulému období 

Bi(n)  - hodnota bilanční položky ve sledovaném období 

Bi(n-1)  - hodnota bilanční položky v minulém období 

2.5.2  Vertikální analýza  

Vertikální analýza se používá pro srovnání účetních výkazů 

s předchozím obdobím, zejména pak pro srovnatelnost několika 

společností různých velikostí se účetní výkazy analyzují pomocí 

procentního rozboru. Vertikální analýza vyjadřuje vztah určité hodnoty 

k celku a zobrazuje tak strukturu významných položek (např. skladbu 

dlouhodobého nebo oběžného majetku) a výkazu zisku a ztráty (např. 

přidané hodnoty).4 Při tvorbě vertikální analýzy rozvahy se obvykle bere 

jako základ hodnota celkových aktiv. U výkazu zisku a ztráty se používá 

jako základ hodnota tržeb. Tato analýza je nezávislá na inflaci, umožňuje 

tak srovnatelnost výsledků z různých let nebo mezi podniky.5 

ii UUcelkunapodíl /         (2. 2) 

iU  - velikost položky výkazu 

iU  - suma položek výkazu 

                                                
4 Landa, M. Jak číst finanční výkazy. Brno: Computer Press, 2008, str. 72 
5 Sedláček, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. Praha: Computer Press, 2001, str. 26 
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2.6  Analýza rozdílových a tokových ukazatelů  

2.6.1  Analýza fondu finanční prostředků  

Analýza finančních fondů spočívá v analýze ukazatelů, sloužících 

k hodnocení a řízení finanční situace podniku (s výraznou orientací na jeho 

likviditu).  

Čistý pracovní kapitál 

Tento ukazatel se vypočte jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými závazky. Ty bývají vymezeny různě 

podle potřeby analýzy likvidit. Tento ukazatel souvisí s běžným, 

krátkodobým financováním a v podstatě je jím financován oběžný 

majetek. Řeší dvě základní úlohy: 

- určení vhodné struktury oběžných aktiv a optimální výše každé 

položky a stanovení celkové sumy. 

- výběr vhodného způsobu financování oběžného majetku 

KZOAČPK          (2. 3) 

Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel slouží k zjištění okamžité likvidity právě splatných 

krátkodobých závazků. Jeho výpočet se provede jako rozdíl pohotových 

peněžních prostředků a okamžitě splatných závazků. Výhodou tohoto 

ukazatele je jeho nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. 

Tento ukazatel nebude v praktické části řešen, neboť údaje nutné 

k výpočtu nebyly poskytnuty v účetní závěrce. 

OKZPPČPP          (2. 4) 
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Čisté peněžně pohledávkové fondy  

Tyto ukazatele při výpočtu vylučují z oběžných aktiv zásoby 

popř. i nelikvidní (nedobytné) pohledávky. Od takto získané části 

oběžných aktiv se odečtou krátkodobé závazky. Při analýze změny 

peněžně pohledávkových fondů vycházíme opět z rozdílů stavu 

definovaného finančního fondu na počátku a konci časového 

intervalu, za nějž rozbor likvidity provádíme. 

( )ČPPF OA ZÁS nelikvidní pohledávky KZ     (2. 5) 

2.6.2  Analýza cash flow 

Tato analýza zachycuje skutečný tok peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů podniku. Má význam jak pro malé, tak i pro 

střední firmy, pro které je cash flow lépe vypovídajícím ukazatelem než 

zisk. Na základě této analýzy mohou podniky porovnat svou platební 

schopnost. Nejčastějšími metodami postupu výpočtu je přímá metoda 

a nepřímá metoda. 

Přímá metoda  

Tato metoda pro výpočet používá zjištěné příjmy, výdaje a jejich 

změny. V podvojném účetnictví je přímá metoda složitá, neboť neexistují 

účty příjmů a výdajů. Proto se musí analyzovat operace na bankovních 

účtech a v pokladně nebo značit účetní doklady podle příjmů a výdajů 

za dané období.6 

Nepřímá metoda 

Tato metoda vychází z hospodářského výsledku z běžného období, 

který se následně upravuje o změny jednotlivých položek z rozvahy. Tento 

způsob výpočtu je poměrně jednoduchý, a proto je často využíván. 

                                                
6 Sedláček, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. Praha: Computer Press, 2001, str. 54 
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Pro účely této práce se CF vypočítá podle tohoto upraveného vzorce:  

/

Provozní CF

Investiční CF

Výsledek hospodaření

odpisy

rezervy

změna oběžných aktiv

změna krátkodobých závazků

časové rozlišení mákladů a příjmů

časové rozlišení výdajů a výnosů

změna dlouhodobých aktiv

změna dlouhodobý

/

Finanční CF

CF nepřímou metodou

ch cizích zdrojů

změna vlastního kapitálu

      (2. 6) 

Z poskytnutých výkazů, které jsem dostal k dispozici, nejsem 

schopen sestavit výkaz CF nepřímou metodou, proto se mu již dále 

v praktické části nebudu věnovat. 

2.7  Přímá analýza poměrových ukazatelů 

Poměrový ukazatel vyjadřuje vzájemný vztah mezi dvěma 

položkami účetních výkazů pomocí jejich poměru. Má-li však mít 

poměrový ukazatel smysluplnou interpretaci, musí mezi položkami 

existovat vzájemná souvislost. Analýza účetních výkazů pomocí 

poměrových ukazatelů je jednou z nejrozšířenějších metod. Za dlouhou 

dobu používání jako nástroje finanční analýzy bylo navrženo velké 

množství ukazatelů. Poměrové ukazatele umožňují získat rychlý 

a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách podniku. 

Získané údaje slouží podniku jako odrazový můstek pro následnou hlubší 

analýzu. 
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Poměrových ukazatelů je velké množství, a proto se třídí do určitých 

skupin podle posuzované vlastnosti podniku a podle klíčových 

charakteristik, na které se zaměřuje. Jsou to tyto skupiny: 

- ukazatelé rentability 

- ukazatelé aktivity 

- ukazatelé zadluženosti a finanční struktury 

- ukazatelé likvidity 

- ukazatelé kapitálového trhu 

Tyto ukazatelé umožňují uživatelům provádět analýzu časového 

vývoje finanční situace daného podniku, porovnávat finanční situaci firmy 

s finanční situací podobných firem a mohou být také používány jako 

vstupní údaje matematických modelů umožňujících vyhodnotit rizika 

a předpovídat budoucí vývoj. 

Velkou nevýhodou je to, že si pomocí těchto ukazatelů nemůžeme 

dostatečně vysvětlovat jevy, které růst nebo pokles daných ukazatelů 

způsobily.7 

2.7.1  Ukazatelé rentability 

Rentabilita, případně výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem 

schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Pomocí těchto ukazatelů může podnik zhodnotit 

využívání, reprodukci a zhodnocování kapitálu vloženého do podniku.8 

K měření a zjišťování rentability, resp. výnosnosti vloženého kapitálu 

se nečastěji využívají tyto ukazatele: 

- rentabilita celkového kapitálu 

- rentabilita vlastního kapitálu 

- rentabilita tržeb (odbytu), zisková marže, ziskové rozpětí 

                                                
7 Sedláček, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. Praha: Computer Press, 2001, str. 61 
8 Grünwald, R.; Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997, str. 1 
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Tyto ukazatele poměřují dosažený zisk z podnikání s výší zdrojů, 

které byly v podniku použity, za účelem dosažení tohoto zisku. Patří 

do kategorie tzv. mezivýkazových poměrových ukazatelů, protože 

využívají údajů ze dvou účetních výkazů. 

Rentabilita celkového kapitálu 

Ukazatel poměřuje dosažený zisk s celkovými aktivy investovanými 

do podnikání, bez ohledu na to, zda jsou financována z vlastních nebo 

cizích zdrojů. V čitateli je možno použít jak EBIT, tak EAT nebo čistý zisk 

navýšený o placené úroky. V této práci použiji pro výpočet ukazatele zisk 

před úroky a zdaněním, neboť jeho vývoj není ovlivněn změnami 

daňových a úrokových sazeb ani změnou struktury finančních zdrojů. 

AKTIVA

EBIT
ROA          (2. 7) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel vyjadřuje efektivnost zhodnocení kapitálu vloženého 

akcionáři. Ta zajímá především akcionáře, investory a společníky. Hodnotí 

se zde výnosnost investovaného kapitálu vzhledem k investičnímu riziku. 

Tento ukazatel by měl být vyšší než alternativní výnosy stejně rizikových 

investic nebo míra výnosu bezrizikových finančních produktů na finančním 

trhu, za které se považují státní dluhopisy. Pokud je hodnota ukazatele 

trvale nižší, případně i stejná jako výnosnost cenných papírů 

garantovaných státem (např. státních obligací, státních pokladničních 

poukázek aj.), potom je podnik fakticky odsouzen k zániku, neboť 

racionálně uvažující investor požaduje od rizikovější investice vyšší míru 

zhodnocení.9 

KAPITÁLVLASTNÍ

EAT
ROE         (2. 8) 

                                                
9 Grünwald, R.; Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004, str. 36 
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Rentabilita tržeb 

Ukazatel poměřuje zisk s tržbami nebo výnosy a vyjadřuje tak 

schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Tržby by měly 

pokrýt provozní náklady a přinést určitou výši zisku. Tento výsledek 

vypovídá, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. Často se také udává 

v procentním vyjádření. 

TRŽBY

EAT
ROS          (2. 9) 

2.7.2  Ukazatelé aktivity 

Velikost a struktura majetku souvisí s ekonomickými a technickými 

specifiky provozní činnosti, která určují vybavenost dlouhodobými 

a oběžnými aktivy. Ukazatelé aktivity zobrazují, jak s nimi firma hospodaří 

a pomáhají analyzovat, jak účinně, intenzivně a rychle podnik svůj 

majetek využívá. Tyto ukazatele jsou velice nápomocné při sledování 

rychlosti obratu jednotlivých složek aktiv 

- doba obratu aktiv 

- doba obratu zásob 

- doba obratu pohledávek 

- doba obratu závazků 

Doba obratu aktiv 

Vyjadřuje délku období, za které se uskuteční obrat aktiv vyjádřený 

v letech. Ukazatel nás informuje o výkonnosti, s jakou firma využívá svá 

aktiva s cílem dosáhnout tržeb. Pozitivní je co nejkratší doba obratu. 

Ukazatel je velice ovlivněn dynamikou tržeb. 

360
( )

aktiva x
doba obratu aktiv vednech

roční tržby
      (2. 10) 
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Doba obratu zásob 

Tento ukazatel nám říká, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána 

ve formě zásob. Cílem tohoto ukazatele je stanovení optimální výše zásob. 

Snížení doby obratu zásob se jeví jako jejich efektivnější využití, avšak 

může být také znakem podkapitalizování podniku, ke kterému dochází 

často v období expanze, kdy podnik rozšiřuje prodej a výrobu, čímž se 

podstatně navyšují aktiva jako zásoby a pohledávky, která nejsou kryta 

potřebnými finančními zdroji. 

360
( )

zásoby x
doba obratu zásob ve dnech

tržby za rok
     (2. 11) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu se v tomto případě vypočte obdobě jako u předchozího 

ukazatele. Značí, kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve formě 

pohledávek. Představuje dobu, která uplyne od vystavení faktury až 

do doby zaplacení. Pro firmu má tento údaj význam, zajímá-li se 

o disciplinovanost svých odběratelů. Pokud jeho hodnota trvale překračuje 

obvyklou dobu splatnosti faktur, znamená to, že odběratelé neplatí včas 

za své závazky a je vhodné přezkoumat kázeň odběratelů. 

360
( )

pohledávky x
doba obratu pohledávek ve dnech

tržby za rok
    (2. 12) 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků je užitečná pro srovnání platební disciplíny 

odběratelů s vlastní platební disciplínou. Výsledná hodnota ukazatele 

vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. Pro 

podnik to představuje dobu, po kterou může peněžní prostředky zadržovat 

a využívat pro své vlastní potřeby. 
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360
( )

závazky x
doba obratu závazků ve dnech

tržby za rok
     (2. 13) 

2.7.3  Analýza ukazatelů zadluženosti 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou jeho zdrojů 

financování a je ji možno hodnotit na základě analýzy vztahu aktiv 

podniku a zdrojů jejich financování. Hodnota těchto ukazatelů nám podává 

informaci, jak podnik využívá vlastní a cizí kapitál k financování svých 

potřeb a jaká je výše zadluženosti. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Hodnota tohoto ukazatele udává, do jaké míry je podnik schopen 

vlastními zdroji krýt svůj majetek a jak je finančně samostatný. Zvyšování 

tohoto ukazatele si lze vyložit jako upevňování finanční stability podniku, 

avšak jeho příliš vysoká hodnota může vést ke klesající výnosnosti 

vložených prostředků. 

vlastní kapitál
Podíl vlastního kapitálu na aktivech

aktiva
    (2. 14) 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Pod celkovou zadlužeností rozumíme podíl celkových závazků 

k aktivům. Měříme tak, jakou měrou se podílejí věřitelé na celkovém 

kapitálu, z něhož je majetek firmy financován. Tento ukazatel má význam 

zejména pro věřitele, kteří poskytují podniku dlouhodobý kapitál, jelikož 

jeho hodnota může ovlivňovat hodnocení věřitelského rizika. 

cizí kapitál
Ukazatel celkové zadluženosti

aktiva
     (2. 15) 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel závisí na fázi vývoje podniku a postoji vlastníků 

k riziku. U stabilních společností by se hodnota ukazatele měla pohybovat 

v rozmezí 80% až 120%. 

cizí kapitál
Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu

vlastní kapitál
   (2. 16) 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního 

zisku. To znamená kolikrát je placení úroků podnikem zajištěno. Obecně 

platí, že čím vyšší krytí, tím lepší finanční situace. Hodnota tohoto 

ukazatele by měla být vyšší než 1. V opačném případě by to znamenalo, 

že podnik nevyprodukuje ani tolik zisku, aby pokryl úroky, nebo že 

dosahuje nulového zisku. Optimální hodnota, které by měl tento ukazatel 

dosahovat, je 6. 

EBIT
Úrokové krytí

úroky
        (2. 17) 

Úrokové zatížení 

Výsledná hodnota tohoto ukazatele je důležitá zejména při 

rozhodování o pořízení cizích zdrojů. Pokud má podnik dlouhodobě nízké 

úrokové zatížení, znamená to, že úroky příliš nezatěžují zisk a podnik si 

může dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Tento ukazatel je vhodné vždy 

používat v souvislosti s vývojem ukazatelů rentability. 

úroky
Úrokové zatížení

EBIT
       (2. 18) 

2.7.4  Analýza ukazatelů likvidity 

Jednou ze základních podmínek existence podniku je schopnost 

podniku hradit své závazky. S tím úzce souvisí právě likvidita, která 
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vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svůj majetek na peníze. Podnik, 

který chce být platebně schopný, musí být i dostatečně likvidní. 

Běžná likvidita 

Tento ukazatel poměřuje objem oběžných aktiv jako možný objem 

peněžních prostředků s krátkodobými závazky. U tohoto ukazatele je 

třeba klást důraz na složení oběžného majetku, jelikož ne všechna aktiva 

jsou stejně likvidní a některá jsou dokonce na peníze nepřeměnitelná 

např. zastaralé zásoby, které nikdo neodkoupí, nedobytné pohledávky 

apod. Jako přiměřená hodnota tohoto ukazatele se považuje hodnota 

v rozmezí 1,5 – 2,5, avšak není nikterak směrodatná. Nejdůležitější je 

srovnání likvidity s podniky, podnikajícím ve stejném nebo podobném 

odvětví nebo s průměrem za odvětví. 

oběžná aktiva
Běžná likvidita

krátkodobé závazky
      (2. 19) 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel se snaží zlepšit vypovídací schopnost odstraněním 

nevýhod předchozího ukazatele. Z oběžných aktiv vylučuje zásoby 

a ponechává v čitateli pouze peněžní prostředky a ekvivalenty 

a krátkodobé pohledávky. Výše tohoto ukazatele opět závisí na typu 

činnosti podniku a odvětví, v němž je podnik působí. Za přiměřenou 

hodnotu tohoto ukazatele se považuje hodnota v rozmezí 1,0 – 1,5. 

Podstatnější však je hodnocení ukazatele v čase, kde měl růst hodnot 

signalizovat zlepšení finanční a platební situace. 

oběžná aktiva zásoby
Pohotová likvidita

krátkodobé závazky
     (2. 20) 

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel měří schopnost podniku hradit okamžitě splatné 

závazky. V čitateli jsou pouze peněžní prostředky v hotovosti a na 
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běžných účtech a obvykle i jejich ekvivalenty jako krátkodobé cenné 

papíry. Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele se pohybuje okolo 0,2. 

krátkodobý finanční majetek
Okamžitá likvidita

krátkodobé závazky
    (2. 21) 

2.7.5  Analýza ukazatelů kapitálového trhu 

Tyto ukazatelé vychází kromě účetních také z údajů kapitálového 

trhu. Mají význam při finanční analýze akciových společností. Předmětem 

této práce je však analýza společnosti s ručením omezeným, proto zde 

ukazatelé nadále nebudou rozebírány. 

2.8  Analýza soustav ukazatelů 

Každý z poměrových ukazatelů charakterizuje stav podniku jediným 

číslem. Z definic ukazatelů zjistíme, že mezi mnoha ukazateli existují 

vzájemné závislosti. Změna jednoho ukazatele může vyvolat změnu 

u jiného a těmito souvislostmi se zabývá právě tato analýza. 

2.8.1  Pyramidový rozklad 

Nejznámějším příkladem pyramidového ukazatele je Du Pontův 

diagram. 

Du Pontův rozklad ROE 

Tato metoda je založena na rozkladu ukazatele rentability vlastního 

kapitálu, který může být chápán jako součin tří poměrových ukazatelů. 

Tímto rozkladem můžeme zjistit, které veličiny a jakým způsobem 

ovlivňují výši zisku. 

VK

A
x

A

T
x

T

EAT

VK

EAT
ROE        (2. 22) 

Základní myšlenkou této metody je postupný rozklad vrcholového 

ukazatele na dílčí ukazatele, který slouží ke zjištění a vlivu dílčích 
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ukazatelů na vrcholový ukazatel. Z rozkladu je patrné, kam zaměřit úsilí 

při zvyšování rentability ať už je to zvyšování míry ziskovosti, zrychlování 

obratu kapitálu nebo změnou struktury finančních zdrojů.  

V případě analýzy ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE, lze 

využít i tohoto rozkladu: 

VK

A
x

A

T
x

T

EBIT
x

EBIT

EBT
x

EBT

EAT
ROE       (2. 23) 

EBT

EAT
  daňová redukce zisku 

EBIT

EBT
  úroková redukce zisku 

T

EBIT
  provozní rentabilita tržeb 

A

T
  obrat aktiv 

VK

A
  finanční páka 

 

Tato metoda vyžaduje pro komplexní pochopení detailnější popis, 

ale protože se jí v praktické části nezabývám, nebudu ji dále rozvádět. 

 

2.9  Analýza predikčních modelů  

Smyslem těchto metod je vyjádření úrovně finanční situace 

a výkonnosti podniku jedním číslem. Důvodem jejich vzniku je včasné 

rozpoznání příčin nestability podniku, které mohou signalizovat bankrot. 

Základem pro tvorbu těchto metod je předpoklad, že v minulých obdobích 

dochází k určitému vývoji, který je charakteristický pro podniky směřující 

k úpadku. Tyto modely se dají rozdělit do dvou skupin: 

- bankrotní modely 

- bonitní modely 
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Pro účely mé práce si zvolím z každé skupiny jednu metodu, kterou 

budu aplikovat na dané společnosti. 

2.9.1  Bankrotní modely 

U těchto modelů se hodnotí možnost úpadku. Zřejmě nejznámějším 

je Altmanovo Z score. Tento model vyhodnocuje platební schopnost 

podniku a řeší možnost, že se podnik dostane do konkurzního řízení. Je 

složen z pěti poměrových ukazatelů, kterým jsou přiřazeny určité váhy. 

Obecně platí, že čím vyšší výsledná hodnota ukazatele, tím menší je šance 

podniku zbankrotovat. 

Pro společnosti s ručeným omezením, jejíž právní subjektivitu má 

právě mnou sledovaná firma, má výpočet Altmanova modelu tento tvar: 

0,72 0,85 3,11 0,42 1,00Z A B C D E       (2. 24) 

A – pracovní kapitál/aktiva 

B – čistý zisk/aktiva 

C – zisk před úroky a zdaněním/aktiva 

D – základní kapitál/cizí kapitál 

E – tržby/aktiva 

 

Podniky s vysokou pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,2 

a podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,9. Rozmezí 

1,2 ≤ Z ≤ 2,9 se nazývá šedá zóna a nelze jednoznačně říci, jakým 

směrem se bude podnik ubírat. 

2.9.2  Bonitní modely 

Cílem těchto modelů je přiřadit podniku určité hodnocení, které by 

vypovídalo o platební schopnosti společnosti a zhodnocení možnosti 

zhoršení finanční úrovně podniku. Pro potřeby českého trhu byly 

vytvořeny modely nazývající se IN indexy. Tyto indexy s postupem času 

prošly transformací a měnily se v závislosti na měnících se podmínkách 
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ekonomické situace v České republice. Ve své práci jsem si pro 

ohodnocení bonity podniku vybral index IN05 

05 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09
A EBIT EBIT výnosy OA

IN x x x x x
CK nákladové úroky A A KZ

10 (2. 25) 

Hodnocení indexu IN05 

IN05 > 1,6     příznivá finanční situace 

0,9 < IN05 < 1,6  potenciální finanční problémy 

IN05 < 0,9   špatná finanční situace 

                                                
10 Všechny vzorce v kapitole 2 byly čerpány z literatury: KOVANICOVÁ, D.; KOVANIC, P. POKLADY skryté 

v účetnictví : DÍL II Finanční analýza účetních výkazů. II. aktualizované vyd. Praha: POLYGON, 1995. 300 s. 

ISBN 80-85967-07-3. 
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3  Popis podniku a výpočet jeho finančních ukazatelů 

3.1  Údaje o společnosti 

Název společnosti: KOMO mark s.r.o. 

IČO: 25393553 

Den zápisu do obchodního rejstříku: 10. 3. 1998 

 

Předmět podnikání:  

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje  

- výroba, úpravy a prodej výrobků  

- testování, měření, příprava a vypracování technických návrhů 

- poskytování technických služeb aj. 

 

Společnost KOMO mark s.r.o. byla založena v roce 1998. Jejím 

hlavním programem byla výroba a prodej jednoho typu termického 

odvaděče parního kondenzátu, který je charakteristický originálním 

systémem uzavírání bez použití mechanických dílů. 

V následujících letech firma postupně rozšířila svůj sortiment 

výrobků a služeb. Dnes nabízí několik typů termických odvaděčů parního 

kondenzátu, termodynamické odvaděče a mezipřírubové zpětné ventily. 

Firma KOMO mark s.r.o. má svůj vývoj i konstrukci, což zaručuje výrobu 

produktů vysoké kvality. Všechny výrobky jsou patentem majitele firmy. 

Pro všechny své výrobky firma poskytuje servis ve svých výrobních 

prostorách, nebo v servisních střediscích v ČR i v zahraničí. 

Kromě hlavního výrobního programu se firma zabývá také prodejem 

speciální měřící techniky a distribucí jiných průmyslových armatur. 

Firma KOMO mark s.r.o. si ve svém oboru vybudovala významné 

postavení na trhu v ČR i v zahraničí. Vytvořila si zastoupení na Slovensku, 

v Polsku, Makedonii a v zemích bývalé Jugoslávie. Nové pozice si 

společnost buduje i v jiných zemích. 



 26 

Strategií společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat výrobky nejvyšší 

kvality na domácích i zahraničních trzích. Naslouchat zákazníkům a pružně 

reagovat na jejich požadavky. Hledat nové možnosti kooperace se 

zahraničními partnery.  

Finanční analýza podniku 

Vstupní údaje pro analýzu společnosti jsou obsaženy v příloze 1 a 2. 

3.2  Analýza stavových ukazatelů 

Z důvodu velkého množství položek ve finančních výkazech jsem si 

pro účely této kapitoly vybral ty nejvýznamnější z hlediska meziročního 

vývoje a podílu na celku. Podklady s výpočty horizontální a vertikální 

analýzy jsou obsaženy v příloze 3 a 4. Vzorce pro výpočet jsou uvedeny 

v teoretické části.  

Horizontální analýza 

Při aplikování horizontální analýzy na rozvahu jsem se zaměřil na 

sledování vývoje celkových aktiv a pasiv, ale také na změny jejich 

jednotlivých částí. V následujících grafech je zachycen vývoj 

dlouhodobého majetku, oběžných aktiv, vlastního kapitálu, cizích zdrojů 

a časového rozlišení. Absolutní rozdíl se vypočte podle vzorce (2.1) a 

relativní podle vzorce (2.2). 

Graf č. 3.1 Vývoj aktiv v čase 

 
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Z výsledků horizontální analýzy aktiv za sledované období je patrný 

mírný růst celkového majetku společnosti, do kterého zasáhnul v roce 

2007 pokles krátkodobého finančního majetku a rovněž pokles 

dlouhodobého majetku v roce 2009. Oběžná aktiva se v čase mění 

v závislosti na aktuálních požadavcích na výrobu. V posledních letech však 

hodnota oběžných aktiv narůstá. Naproti tomu velikost dlouhodobého 

majetku se od roku 2008 mírně snižuje. Hodnota časového rozlišení je 

vzhledem k celku zanedbatelná. 

Graf č. 3.2 Vývoj pasiv v čase 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

 

Vývoj celkových pasiv se shoduje s vývojem aktiv. Při hodnocení 

analýzy jednotlivých zdrojů financování je velice zřetelné snižování podílu 

cizích zdrojů v podniku. Od roku 2006 společnost zvyšuje svou finanční 

samostatnost. V tomto roce poprvé za sledované období vlastní kapitál 

převažoval nad kapitálem cizím a od tohoto roku si podnik drží tento 

trend. Společnost převážnou část aktiv financuje z vlastních zdrojů, 

konkrétně z výsledku hospodaření minulých let. 
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Pro analýzu vývoje údajů z výkazu zisku a ztráty jsem si zvolil 

celkové náklady a výnosy a výsledek hospodaření před zdaněním. 

Graf č. 3.3 Vývoj nákladů a výnosů v čase 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Při provádění analýzy výkazu zisku a ztráty, respektive nákladů 

a výnosů, je zřejmé meziroční zvyšování produktivity podniku, tím pádem 

i jeho výnosů a k nim spojených nákladů. Společnost vynakládá nejvíce 

prostředků na výkonovou spotřebu. Ty mají vztah k tržbám za výkony, a 

proto mají v čase obdobný vývoj. Do roku 2008 se projevoval růst obou 

položek. Tento růst však ovlivnil výrazný pokles v roce 2009 z důvodu 

úbytku odběratelů, na které dolehla světová finanční krize, jenž se 

v podniku projevil jako výrazné snížení zakázek. Ziskovost ve sledovaném 

období má meziročně střídavý trend, na němž se podílí především skladba 

provozních nákladů a výnosů. V roce 2010 se náklady a výnosy oproti 

minulému období opět zvýšily, avšak nedosahují prozatím takových 

částek, jako v obdobích před krizí. 

Vertikální analýza 

Pro sestavení vertikální analýzy údajů z rozvahy jsem použil 

rozdělení, odpovídající členění složek aktiv a pasiv v účetních závěrkách 

na dlouhodobá a oběžná aktiva a na vlastní kapitál a cizí zdroje. Vzorec 

(2.3) pro sestavení vertikální analýzy je uveden v teoretické části. 
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Graf č. 3.4 Podíl jednotlivých složek majetku celkových aktiv 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

 

Při analýze struktury jsem došel k závěru, že firma má svá aktiva 

vázána především v podobě oběžného majetku. Velikost tohoto majetku 

se dlouhodobě příliš nemění a ve sledovaném období oběžná aktiva 

neklesly pod hranicí 80 % celkových aktiv. Do roku 2008 společnost 

snižovala poměr oběžných aktiv. V roce 2009 se však hodnota 

dlouhodobého majetku snížila a podíl oběžných aktiv na celkovém jmění 

se opět navýšil. 

Graf č. 3.5 Podíl jednotlivých zdrojů financování celkových pasiv 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Z výsledků vertikální analýzy skladby pasiv jasně vyplývá postupné 

snižování podílu cizích zdrojů a růst financování majetku společnosti 

vlastním kapitálem. Společnost každoročně navyšuje vlastní kapitál o 

hospodářský výsledek minulých let. Snižování zadluženosti neovlivnila ani 

světová finanční krize v roce 2009. 
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3.3  Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Čistý pracovní kapitál 

Velikost čistého pracovního kapitálu je významným ukazatelem 

platební schopnosti podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší 

by měla být schopnost podniku hradit své finanční závazky. Hodnota 

tohoto ukazatele by měla dosahovat kladných čísel. Ty znamenají dostatek 

krátkodobého likvidního majetku na úhradu krátkodobých závazků. 

Velikost čistého pracovního kapitálu se vypočte podle vzorce (2.4). 

Tabulka č. 3.1 Čistý pracovní kapitál 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČPK 5 956 8 118 8 128 10 106 11 342 12 601 

OA 12 440 12 648 11 344 11 435 12 058 13 760 

KZ 6 484 4 530 3 216 1 329 716 1 159 

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

V grafu 3.6 je zobrazen vývoj čistého pracovního kapitálu za celé 

sledované období. 

Graf č. 3.6 Čistý pracovní kapitál 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Z pozorovaných údajů lze vyčíst dostatečné množství oběžného 

majetku na úhradu krátkodobých závazků. Při bližším pohledu však lze 

vypozorovat trend snižujících se krátkodobých zdrojů a velkého množství 

oběžných aktiv, jejichž velikost se v čase příliš nemění. Zde by stálo 

za úvahu uplatnění zlatého pravidla financování, které říká, že oběžná 
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aktiva by měly být vyrovnána s krátkodobými závazky. V podniku dochází 

ke krytí velké části oběžných aktiv dlouhodobými zdroji, což vede 

k překapitalizování podniku. 

3.4  Přímá analýza poměrových ukazatelů 

Rentabilita 

Pro analýzu rentability jsem si zvolil ukazatele rentability tržeb, 

vlastního kapitálu a celkového kapitálu. Použité vzorce jsou uvedeny 

v kapitole 2.7.1. V následující tabulce jsou uvedeny vstupní údaje pro 

výpočet a výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů. 

Tabulka č. 3.2 Ukazatelé rentability 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA 18,1% 37,6% 6,4% 20,4% 7,2% 12,9% 

EBIT 2 350 5 382 856 2 838 995 1 996 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 29,3% 42,1% 4,7% 14,7% 5,5% 10,9% 

EAT 1 596 3 956 464 1 700 678 1 505 

VK 5 442 9 398 9 862 11 562 12 240 13 745 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROS 6,6% 14,6% 1,7% 6,3% 3,8% 7,7% 

EAT 1 596 3 956 464 1 700 678 1 505 

Tržby 24 012 27 160 27 678 26 993 17 970 19 633 

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Ve sledovaném období měly ukazatele střídavou tendenci růst-

pokles. V dlouhodobém pohledu se však zdá, že rentabilita podniku klesá. 

Meziroční snížení rentability je výraznější, než zvýšení rentability 

v následujících letech. Výsledky tohoto ukazatele jsou velice závislé na 

vykazovaném hospodářském výsledku, který se v čase mění. Investovaný 

kapitál však stále přináší výnos. Nejvyššího zhodnocení vloženého kapitálu 

dosahovala firma v roce 2006, kdy každá koruna vložená do podnikání 

byla zhodnocena na 1,376 Kč. Nejmenší zhodnocení přinesl kapitál hned 
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v následujícím roce, kdy se rapidně zvýšily náklady společnosti, což 

ovlivnilo hospodářský výsledek a zhodnocení jedné vložené koruny se 

snížilo na 1,064 Kč. V grafu 3.7 je zobrazen vývoj rentability v čase za 

sledované období. 

Graf č.  3.7 Ukazatelé rentability 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

V roce 2007 rentabilita klesla a v následujících obdobích již 

nedosáhla takové výše, jako v letech 2005 a 2006. Důvodem bylo 

především zvyšování cen vstupních materiálů od dodavatelů. Firma si však 

nemohla dovolit zvýšit prodejní cenu z důvodu konkurenčního boje. 

Konkurence nabízí širší sortiment výrobků, kdežto zvolený podnik je 

zaměřen prakticky na jeden specifický typ. Firma si tak nemůže dovolit 

zvýšit svou prodejní cenu, která by byla vyšší, než prodejní cena 

konkurence. Ta si drží stálou cenovou hladinu, protože i při zvýšených 

vstupech dosáhne určité ziskovosti, kterou ji přináší prodej jiných 

výrobků. 

 

Aktivita 

Pro zhodnocení aktivity podniku jsem si zvolil ukazatele doby obratu 

aktiv, zásob, pohledávek a závazků. Vzorce (2.11), (2.12), (2.13) a (2.14) 

pro výpočet se nachází v teoretické části v kapitole 2.7.2. 
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Tabulka č. 3.3 Ukazatelé aktivity 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu aktiv 196 190 173 186 276 285 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

Tržby 24 012 27 160 27 678 26 993 17 970 19 633 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu zásob 71 56 53 59 77 52 

Zásoby 4 732 4 173 4 036 4 355 3 811 2 783 

Tržby 24 012 27 160 27 678 26 993 17 970 19 633 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu pohledávek 70 72 82 59 92 100 

Pohledávky 4 654 5 375 6 236 4 381 4 567 5 422 

Tržby 24 012 27 160 27 678 26 993 17 970 19 633 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu závazků 98 66 45 32 31 32 

Závazky 6 484 4 923 3 429 2 339 1 520 1 741 

Tržby 24 012 27 160 27 678 26 993 17 970 19 633 

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Výsledná hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje, za kolik dní se 

jednotlivé položky přemění na peněžní prostředky. Menší číslo znamená 

efektivnější využití jednotlivé položky. Doporučená hodnota u těchto 

ukazatelů není. Doba obratu závisí na různých specifických podmínkách, 

které jsou jiné pro různá odvětví. V následujícím grafu je zobrazen vývoj 

doby obratu ve sledovaném období. 

 

Graf č.  3.8 Vývoj ukazatelů aktivity v čase 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Z výsledků analýzy vyplývá poměrně velká doba obratu pohledávek, 

která od roku 2006 dokonce převyšuje dobu obratu závazků. Tento stav je 

pro většinu firem nežádoucí. Ve sledované společnosti má však své 

opodstatnění. Firma spolupracuje a obchoduje s největšími podniky 

v České republice a také se zahraničími společnostmi, se kterými má 

uzavřené dlouhodobé smlouvy s delší dobou splatnosti faktur. Sama 

přitom odebírá vstupní zdroje od tuzemských dodavatelů, kteří mají 

běžnou dobu splatnosti faktur. 

Analýza zadluženosti 

V následující tabulce jsou vypočteny jednotlivé ukazatele za 

sledované období. Použité vzorce pro výpočet jsou uvedeny v kapitole 

2.7.3. 

Tabulka č. 3.4 Zadluženost podniku 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Podíl VK na aktivech 41,8% 65,6% 74,2% 83,2% 88,9% 88,6% 

VK 5 442 9 398 9 862 11 562 12 240 13 745 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 58,1% 34,4% 25,8% 16,8% 11,0% 11,2% 

Cizí zdroje 7 556 4 923 3 429 2 339 1 520 1 741 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zadluženost VK 138,8% 52,4% 34,8% 20,2% 12,4% 12,7% 

Cizí kapitál 7 556 4 923 3 429 2 339 1 520 1 741 

Vlastní kapitál 5 442 9 398 9 862 11 562 12 240 13 745 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Úrokové krytí - 149,5 32,9 44,3 14,9 39,1 

EBIT 2 350 5 382 856 2 838 995 1 996 

Úroky 0 36 26 64 67 51 

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

 



 35 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech se rok od roku zvyšuje. Je to 

dáno především kladnými výsledky hospodaření minulých let, které firma 

využívá pro financování svých potřeb v následujícím období. Společnost 

dosahovala v každém roce zisku, kterým byl navýšen vlastní kapitál. 

Graf č.  3.9 Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Zadluženost podniku dlouhodobě klesá. Nemalý podíl na to má 

právě dostatečná ziskovost a možnost financovat majetek z vlastních 

zdrojů. Od roku 2005, kdy dluhy převyšovaly vlastní kapitál, se hodnota 

cizích zdrojů snížila až k hranici 10 % a společnost si převážnou část aktiv 

financuje z vlastních zdrojů. 

Graf č.  3.10 Celková zadluženost 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Jak už jsem zmiňoval v teoretické části, neměla by hodnota tohoto 

ukazatele přesáhnout hranici 120%. Pokud je výsledná hodnota vyšší než 
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100%, znamená to, že podnik využívá pro financování více cizích zdrojů, 

než vlastních. Při pohledu na následující graf je vidět, že v roce 2005 

společnost byla víc než z poloviny zadlužena, ale v následujících obdobích 

snížila podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu do únosných mezí. Díky 

snižování zadluženosti a navyšování vlastního kapitálu dosahuje 

společnost téměř samofinancování. 

Graf č.  3.11 Zadluženost vlastního kapitálu 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Ukazatel úrokového krytí má smysl zejména v případech, kdy firma 

využívá velké množství cizích zdrojů. Tohle však není případ mnou 

sledované firmy, která cizí zdroje využívá minimálně. Optimální hodnota 

tohoto ukazatele je 6 a značí, kolikrát by byly úroky kryty ziskem 

z provozní činnosti. Díky velké ziskovosti a nízké zadluženosti a tudíž 

i nízkým následným úrokům vyšly hodnoty mnohonásobně vyšší. To 

znamená, že podnik by své úroky pokryl i při zvýšeném využití cizích 

zdrojů. 

Z výsledků analýzy zadluženosti a finanční struktury vyplývá 

dlouhodobé snižování financování podniku cizím kapitálem a růst podílu 

vlastních zdrojů na celkovém. Jelikož cizí kapitál je levnější než kapitál 

vlastní, mělo by vedení společnosti zvážit případné navýšení míry 

zadlužení a efektivnější investici vlastního kapitálu.  

Společnost si je poměrně malé účasti cizích zdrojů v podniku 

vědoma. Avšak při současném trendu, kdy klesá rentabilita a není jistá 
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stabilita trhu, se podnik nechce zadlužovat, aby v případě nedostatku 

zakázek nemusel splácet cizí kapitál. 

 Likvidita 

Vstupní údaje pro výpočet jednotlivých ukazatelů likvidity společně 

s doporučenými hodnotami ukazatelů jsou uvedeny v kapitole 2.7.4. 

Tabulka č. 3.5 Likvidita 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 1,9 2,8 3,5 8,6 16,8 11,9 

Oběžná aktiva 12 440 12 648 11 344 11 435 12 058 13 760 

Krd. Závazky 6 484 4 530 3 216 1 329 716 1 159 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pohotová likvidita 1,2 1,9 2,3 5,3 11,5 9,5 

OA - zásoby 7 708 8 475 7 308 7 080 8 247 10 977 

Krd. Závazky 6 484 4 530 3 216 1 329 716 1 159 

       

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita 0,5 0,7 0,3 2,0 5,1 4,8 

Peněžní prostředky 3 054 3 100 1 072 2 699 3 680 5 555 

Krd. Závazky 6 484 4 530 3 216 1 329 716 1 159 

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

 

Graf č.  3.12 Likvidita společnosti 

  
Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

 

Čím je vyšší hodnota výsledného ukazatele, tím je vyšší schopnost 

podniku přeměnit svůj majetek na peníze. Optimálních hodnot likvidity 
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dosahuje podnik v roce 2005. V následujících letech pak všechny 

ukazatelé několikanásobně převyšují optimální hodnoty, což značí, že 

podnik by byl ještě dostatečně likvidní, i kdyby vzrostly krátkodobé 

závazky. Na vysoké likviditě se podílí především převážná část majetku, 

vázána v oběžných aktivech. 

3.5  Analýza predikčních modelů 

Jak už jsem zmínil v teoretické části, bude pro analýzu vybrána 

každého modelu vybrána jedna metoda. 

Bankrotní model 

Pro výpočet bankrotního modelu jsem zvolil Altmanovo Z score. 

Vzorec pro výpočet ukazatele (2.25) je uveden v teoretické části. 

Minimální pravděpodobnost bankrotu mají podniky s Z > 2,9. Pokud 

Z < 1,2, značí to vysokou pravděpodobnost. Rozmezí těchto dvou hodnot 

značí šedou zónu, kdy není jednoznačná budoucnost podniku. 

Tabulka č. 3.6 Bankrotní model 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A 0,46 0,57 0,61 0,73 0,82 0,81 

pracovní kapitál 5 956 8 118 8 128 10 106 11 342 12 601 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

B 0,12 0,28 0,03 0,12 0,05 0,10 

čistý zisk 1 596 3 956 464 1 700 678 1 505 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

C 0,18 0,38 0,06 0,20 0,07 0,13 

EBIT 2 350 5 382 856 2 838 995 1 996 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

D 0,72 1,91 2,88 4,94 8,05 7,89 

VK 5 442 9 398 9 862 11 562 12 240 13 745 

CK 7 556 4 923 3 429 2 339 1 520 1 741 

E 1,85 1,90 2,08 1,94 1,31 1,27 

Tržby 24 012 27 160 27 678 26 993 17 970 19 633 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

       

Z score 3,14 4,51 3,96 5,28 5,55 5,65 

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Hodnoty bankrotního modelu vychází pro podnik velice příznivě. 

Nejenže ve všech obdobích signalizují minimální pravděpodobnost 
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bankrotu, dokonce lze vyjma roku 2007 vypozorovat rostoucí hodnoty 

ukazatele, což značí stále menší pravděpodobnost bankrotu. 

Bonitní model 

Vzorec pro výpočet (2.26) je rovněž uveden v teoretické části, 

stejně jako u předchozího modelu. Zde výsledné číslo signalizuje příznivou 

nebo špatnou finanční situaci pomocí platební schopnosti podniku. Pokud 

hodnota ukazatele klesne pod hranici 0,9, značí to případné finanční 

potíže. Pokud však přesáhne hodnotu 1,6, znamená to pro podnik dobrou 

finanční situaci. V rozmezí těchto hodnot opět nelze jednoznačně určit 

situaci. 

Tabulka č. 3.7 Bonitní model 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A 1,72 2,91 3,88 5,94 9,05 8,91 

aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

cizí kapitál 7 556 4 923 3 429 2 339 1 520 1 741 

B 0,00 149,50 32,92 44,34 14,85 39,14 

EBIT 2 350 5 382 856 2 838 995 1 996 

Úroky 0 36 26 64 67 51 

C 0,18 0,38 0,06 0,20 0,07 0,13 

EBIT 2 350 5 382 856 2 838 995 1 996 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

D 1,85 1,90 2,08 1,94 1,31 1,27 

Tržby 24 012 27 160 27 678 26 993 17 970 19 633 

Aktiva 13 012 14 321 13 291 13 903 13 763 15 508 

E 1,92 2,79 3,53 8,60 16,84 11,87 

OA 12 440 12 648 11 344 11 435 12 058 13 760 

KZ 6 484 4 530 3 216 1 329 716 1 159 

       

IN05 1,50 8,50 2,83 4,54 3,85 4,57 

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Vyjma roku 2005, kdy hodnota ukazatele signalizovala umístění 

v šedé zóně, vývoj ukazatele vždy převýšil hranici, značící příznivou 

situaci společnosti. Můžeme tedy říci, že podnik je dlouhodobě platebně 

schopný. To je dobrý signál zejména pro případné nové, ale i stávající, 

dodavatele podniku, jelikož značí, že společnost dlouhodobě dodržuje své 

závazky. 
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4  Vyhodnocení a interpretace výsledků 

Při zpětném pohledu na časový vývoj aktivních stavových ukazatelů 

lze vyčíst mírný nárůst celkového majetku společnosti, což značí efektivní 

zhodnocování vloženého kapitálu.  

U dlouhodobého majetku je však vykazován v posledních letech 

pokles, který se prvotně projevuje v roce 2009. V tomto roce je snížení 

dlouhodobého majetku dáno především dopadem světové finanční krize 

na podnik a v jeho důsledku nutným opatřením v podobě snížení aktiv. 

V následujícím roce následuje opět pokles, který však už není tak rapidní, 

a oproti předchozímu období se pohybuje pod hranicí jednoho procenta. 

To znamená, že se hodnota majetku snížila jen nepatrně a zůstala 

prakticky stejná. Toto snížení je pravděpodobně následkem 

vzpamatovávání se podniku z krize, kdy se velikost dlouhodobého majetku 

optimalizuje, avšak meziročně ještě nevystoupala do hodnot, značících 

růst majetku. Do budoucna se však počítá s příznivým vývojem a 

s návratem meziročního absolutního rozdílu do kladných čísel, tedy 

zvyšování a zhodnocování vložených prostředků. 

Meziroční velikosti stavu oběžného majetku ve sledovaném období 

rostou prakticky v celém sledovaném období, vyjma roku 2007. V tomto 

roce došlo k výraznému snížení krátkodobého finančního majetku a to 

z především z důvodu nutné zvýšené spotřeby pro zajištění svých výkonů. 

U pasivních ukazatelů se ve sledovaném období projevuje snižování 

cizího kapitálu a růst finanční samostatnosti. Celkový vývoj pasiv je stejný 

jako vývoj aktiv, čili mírný nárůst. Snižování cizích zdrojů, ke kterému 

dochází meziročně v každém období, ovlivňuje schopnost financování 

z výsledků hospodaření společnosti.  

 

Při analýze vývoje nákladů a výnosů se ve výpočtech opět výrazně 

projevil zásah světové finanční krize, který měl dopad především na 
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velikost vykazovaných výnosů. Ty měly ve sledovaném období rostoucí 

vývoj, mimo krizový rok 2009, kdy byl zaznamenán jejich markantní 

pokles. 

Co se týče sledování struktury majetku společnosti, můžeme 

z rozvahy vyčíst relativně nízký stav dlouhodobého majetku, oproti 

majetku oběžnému a to v celém sledovaném období. Struktura se 

v dlouhodobém hledisku mění jen nepatrně.  

Při hodnocení složení pasiv je zřejmý jasný trend, a to snižování 

cizích zdrojů a zvyšování vlastního kapitálu především formou financování 

z výsledků hospodaření.  

Ukazatel čistého pracovního kapitálu vychází ve všech obdobích 

kladný a má rostoucí trend. To by mělo být pro každý podnik žádoucí. 

Čistý pracovní kapitál však neřeší jen otázku, zda podnik má dostatek 

krátkodobých zdrojů na úhradu krátkodobých závazků, ale také jakým 

způsobem bude společnost financovat oběžná aktiva a jak stanoví jejich 

optimální velikost. Zde bych se právě pozastavil. Z vypočítaných hodnot 

tohoto ukazatele a ze vstupních údajů lze vyčíst mnohonásobně vyšší 

a rostoucí množství oběžného majetku vůči krátkodobým závazkům. 

Logicky tak lze dospět k názoru, že v podniku dochází k nárůstu 

financování oběžných aktiv dlouhodobým kapitálem. Tato skutečnost by 

neměla nastávat, jelikož tím docházím k překapitalizování podniku. 

Dlouhodobý kapitál je zpravidla dražší než kapitál krátkodobý a měl by se 

spíše využívat, k financování dlouhodobého majetku, pro jeho efektivní 

zhodnocení. Jako doporučení bych podniku navrhl investici do 

dlouhodobého jmění, která by se v budoucnosti jevila jako efektivnější 

zhodnocení vložených prostředků. Dalším návrhem by mohlo být zvýšení 

podílu financování cizími zdroji, kdy cena za cizí kapitál je nižší, než cena 

za kapitál vlastní. 

Z výsledků ukazatelů rentability v čase nevyplývá jasný trend, 

kterým by společnost směřovala. Kapitál, vložený do podnikání, stále 
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přináší výnos, dosahující optimálních hodnot. Nejvyšší zhodnocení kapitálu 

ve sledovaném období se projevilo především v letech 2005, 2006 a 2008. 

Od roku 2007 se projevuje růst rentability, přerušený krizovým rokem 

2009. Rentabilita v těchto letech však nedosahuje takových výsledků, jako 

v období před rokem 2007. To může naopak značit, že rentabilita v čase 

klesá. Výsledky těchto ukazatelů jsou závislé na spoustě faktorů, které 

nelze z poskytnutých údajů vyčíst. Navrhnul jsem tedy vedení podniku 

základní možnosti zvýšení rentability například v podobě snížení nákladů, 

zvýšení ceny a rozšíření výroby. Tyto návrhy jsem přednesl vedení firmy 

a konzultoval jsem je s nimi. Zvýšení prodejní ceny je pro společnost 

problémem, z důvodu konkurenční bojeschopnosti. Snížení nákladů, kdy 

převážnou část tržeb tvoří výrobky, je taktéž problém, protože ceny 

materiálu mají opačný vývoj, než by bylo potřeba, a zvyšují se. 

Nejpřijatelnějším řešením se zdá být rozšíření výroby, které společnost do 

budoucna plánuje. 

Doba obratu zásob prakticky nevykazuje žádné rapidní výkyvy. Za 

povšimnutí však stojí vývoj ukazatele doby obratu závazků a doby obratu 

pohledávek. Doba obratu závazků klesá od počátku sledovaného období. 

Výsledky tohoto ukazatele jsou v tomto případě dány meziročním 

snižováním cizích zdrojů, které se využívají pro výpočet. Doba obratu 

pohledávek však podobný vývoj nemá. Má dokonce trend opačný a to 

trend růstu. Kromě roku 2008, kdy byl zaznamenán pokles, jsou 

pohledávky vždy vyšší, než v předcházejících obdobích. Zde by podle 

mých zjištění měla směřovat pozornost podniku. Žádoucí stav je takový, 

aby doba obratu závazků byla větší nebo přinejmenším stejná, jako doba 

obratu pohledávek. Toto kritérium však podnik již od roku 2006 nesplňuje 

a ani se mu nepřibližuje. Znamená to, že podnik při výkonu činnosti musí 

v určité lhůtě zaplatit dodavatelům, přičemž sám od svých odběratelů 

v této lhůtě zaplaceno nedostane. Toto je velice nežádoucí stav, který by 

mohl společnost přivést do nepříjemných situací a měl by se jej snažit 

eliminovat. Při konzultaci s vedením společnosti jsme dospěli k závěru, že 
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převýšení doby obratu pohledávek nad dobou obratu závazků je dáno 

především smluvními obchodními podmínkami. Mezi odběratele podniku 

patří především zahraniční společnosti, s nimiž má podnik uzavřené 

specifické obchodní a dodací podmínky, ve kterých je také stanovena delší 

splatnost faktur, než při běžném obchodním styku. Materiál pro výrobu 

však společnost nakupuje u tuzemských dodavatelů, kde jsou klasické 

obchodní podmínky, tudíž i doba splatnosti přijatých faktur se pohybuje 

v běžných lhůtách. To sice vysvětluje delší dobu obratu pohledávek, avšak 

ne její růst. S předpokladem, že se doba splatnosti v obchodních 

podmínkách nemění, a doba obratu přitom roste, bych společnosti 

doporučil přezkoumat platební morálku odběratelů a v případě platební 

nekázně smluvně zajistit například úroky z prodlení. 

Z výsledků analýzy zadluženosti vyplývá jasné snižování podílů 

cizího kapitálu na financování podniku. Optimální hodnoty těchto 

ukazatelů jsou pro každé odvětví jiné. Pokud vezmeme v úvahu obecně 

uznávané doporučené hodnoty zadluženosti, tak ty se pohybují v rozmezí 

40% - 60%. Při pohledu na situaci sledované společnosti lze vyčíst, že 

podnik se převážně v optimálním rozmezí nachází. Avšak je patrná stále 

se snižující zadluženost, kdy podnik v posledních letech prakticky cizí 

kapitál nevyužívá. Jako doporučení jsem podniku navrhl možnost využití 

cizích zdrojů, z důvodu efektivnější zhodnocení vlastního kapitálu. Vedení 

podniku si svou zadluženost, respektive nezadluženost, hlídá. Vzhledem 

k vývoji situace na trhu, kdy není jistá budoucnost poptávky, a plánují se 

investice do vývoje nových výrobků, se podnik nechce zadlužovat, pro 

případ potencionálního neúspěchu nebo nedostatku zakázek. 

Vývoj ukazatelů likvidity značí, že podnik v tomto směru nemá 

s likviditou problémy. Doporučených hodnot dosahuje v roce 2005 

a v následujících obdobích už optimální hodnoty mnohonásobně 

převyšuje. Obecně je uznáváno pravidlo, že čím vyšší likvidita, tím lepší 

situace pro firmu. Avšak bylo by vhodné vzít v úvahu například 

efektivnější využití peněžních prostředků. Likvidita podniku je opravdu 
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vysoká. Oběžná aktiva tvoří téměř celý majetek a společnost je minimálně 

zadlužena. Zde bych podniku doporučil efektivněji investovat krátkodobý 

finanční majetek na účtech do dlouhodobého majetku, z důvodu jeho 

vyššího zhodnocení. S návrhem vedení společnosti souhlasí a do blízké 

budoucnosti počítá s investicemi do vývoje a do dlouhodobých aktiv. 

Pokud bych měl zhodnotit případný bankrot společnosti nebo 

platební schopnost, dovolím si dle výsledků tvrzení, že podnik může být 

v tomto ohledu bez obav. Výsledky ukazatele, signalizující bankrot 

podniku, ve všech sledovaných období vycházejí příznivě a v čase se 

zlepšují. Pokud se jedná o platební schopnost, čili bonitu podniku, mají 

výsledky sice střídavý trend, nelze jednoznačně říci, že situace se zlepšuje 

nebo zhoršuje, každopádně si podnik i v tomto ohledu stojí velice dobře 

a výsledky tohoto ukazatele mohu ohodnotit jako příznivé. 
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5  Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo sestavit finanční analýzu mnou 

zvoleného podniku a zhodnotit jeho finanční situaci. 

Práci jsem rozdělil na dvě části. V první, teoretické části práce, jsem 

se věnoval popisu finanční analýzy, zdrojů a jednotlivých metod. Do této 

části jsem také zahrnul vzorce, nutné pro výpočet jednotlivých ukazatelů 

i s doporučenými hodnotami.  

V praktické části jsem v úvodu představil sledovanou společnost 

a dále se již věnoval konkrétním výpočtům a jejich vyhodnocení. Tyto 

vyhodnocení jsem konzultoval s vedením podniku a společně jsme řešili 

možné návrhy na zlepšení vykazovaných výsledků. Abych vyhověl 

požadavkům práce z hlediska rozsahu, zvolil jsem pro zhodnocení situace 

vybrané ukazatele elementárních metod a dva predikční modely. 

Pomocí aplikace horizontální a vertikální analýzy jsem porovnával 

vývoj a strukturu jednotlivých složek výkazů. Dále jsem pak pomocí 

poměrových ukazatelů konstatoval situaci firmy v oblasti rentability, 

aktivity, zadluženosti a likvidity.  

Co se týče rentability společnosti, podnik stále dosahuje ziskovosti. 

Její vývoj je sice nejasný, ale nelze jednoznačně říci, že se ubírá špatným 

směrem. Doporučení pro zvýšení by vyžadovalo náročnější analýzu 

různých faktorů, které nejsou předmětem finanční analýzy.  

Při hodnocení aktivity podniku jsem však dospěl k závěru, že podnik 

má poměrně vysokou dobu obratu pohledávek. Tenhle nežádoucí stav je 

v podniku dán obchodními podmínkami, které jsou přizpůsobeny druhu 

podnikání.  

Dle výsledků finanční analýzy je dále patrné postupné snižování 

cizích zdrojů téměř až na hranici samofinancování. Jako doporučení byl 

společnosti přednesen návrh optimalizace zdrojů financování z důvodu 
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efektivnějšího zhodnocení vlastního kapitálu. S likviditou podnik problém 

nemá. 

Pravděpodobnost bankrotu společnosti je velmi nízká a stále se 

snižuje. Index bonity dle predikčního modelu vyšel velice příznivě. 

Celkově hodnotím finanční situaci společnosti jako velice dobrou. 

Podle výsledků analýzy nemá podnik ve sledovaných odvětvích výrazné 

problémy, které by vedly k finančním potížím. Vedení podniku však byly 

navrhnuty doporučení na efektivnější využití prostředků. 
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Seznam zkratek 

A    aktiva 

CF    cash flow 

CK    cizí kapitál 

ČPK    čistý pracovní kapitál 

ČPP    čistý pracovní kapitál 

ČPPF    čisté peněžně pohledávkou fondy 

EAT    hospodářský výsledek po zdanění 

EBIT    provozní výsledek hospodaření 

KZ    krátkodobé závazky 

OA    oběžná aktiva 

OKZ    okamžitě splatné závazky 

PP    peněžní prostředky 

ROA    rentabilita celkového kapitálu 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

ROS    rentabilita tržeb 

T    tržby 

VH BÚO (+/-)   výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

VH před zdaněním   výsledek hospodaření před zdaněním 

VK    vlastní kapitál 

ZÁS    zásoby 
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