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1 ÚVOD 

  Tématem této bakalá�ské práce je zhodnocení finan�ního zdraví podniku. V sou�asné dob�

je životn� d�ležitá dobrá znalost finan�ní situace podniku, její finan�ní stability, likvidity a 

rentability. Hodnocení finan�ní situace podniku má velký význam pro každou spole�nost, 

protože ukáže, jak na tom podnik ve skute�nosti je a navrhuje další postupy do budoucna.   

  Cílem této bakalá�ské práce je zpracování finan�ní analýzy konkrétní p�ísp�vkové 

organizace, posouzení její ekonomické situace a doporu�ení strategie, která povede k lepšímu 

stavu p�ísp�vkové organizace a k jejímu výhodn�jšímu postavení na trhu mezi konkurencí. 

  Metodika této bakalá�ské práce spo�ívá v �erpání informací z odborné literatury, praktických 

výpo�t� ukazatel� finan�ní analýzy a interpretaci výsledk� pomocí oborových standard�. 

  Bakalá�ská práce se �lení na úvod, teoretická východiska, aplika�ní �ást, návrhy a 

doporu�ení a záv�r.  

  Prvá kapitola s názvem úvod popisuje téma a cíl bakalá�ské práce. Také uvádí zvolenou 

metodiku. 

  Druhá kapitola je zam��ena na teoretická východiska bakalá�ské práce. Je zde zam��ena 

pozornost na teorii k p�íslušné tématice, jako je finan�ní analýza, mezipodnikové srovnání a 

bonitní a bankrotní modely. Nejprve je vylí�ena problematika finan�ní analýzy, její zdroje a 

jednotlivé druhy, mezi které pat�í vertikální analýza, horizontální analýza a pom�rová 

analýza. Jako další je popsáno mezipodnikové srovnání, jeho význam a p�íslušné metody. 

Následují bonitní a bankrotní modely, jež jsou pot�ebné hlavn� p�i styku podniku s bankou. 

  T�etí kapitola nazvaná aplika�ní �ást obsahuje finan�ní analýzu p�ísp�vkové organizace. Je 

zde provedena vertikální, horizontální i pom�rová analýza. Zmín�ný podnik je pak srovnán 

s obdobnými podniky v odv�tví a je provedena i prognóza budoucího vývoje. 

  �tvrtá �ást pojmenovaná návrhy a doporu�ení je pro tuto bakalá�skou práci klí�ovou. 

Vypo�ítané ukazatele z t�etí �ásti jsou zde logicky a p�ehledn� zhodnoceny. Nakonec jsou 

navrhnuta p�íslušná opat�ení pro zlepšení stávající situace. 

  V záv�ru je celá práce shrnuta. Jsou uvedeny výsledky a záv�ry z nich vyplývající. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

  V této �ásti je uvedeno n�kolik teoretických poznatk� týkajících se zhodnocení finan�ního 

zdraví podniku. 

  Nejprve je vysv�tlen pojem finan�ní analýza, pak p�ístupy a metody tohoto pojmu. Pro lepší 

pochopení dané problematiky je uvedena charakteristika ú�etních výkaz�. Poté je vysv�tlena 

horizontální analýza a popsány odlišnosti mezi indexem a rozdílem. Je p�edstavena vertikální 

analýza spole�n� se vzorcem pot�ebným k jejímu výpo�tu. Je uvedena i analýza pom�rová, 

která využívá n�kolika základních ukazatel�, a to ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti 

a ukazatele aktivity.  

  Po finan�ní analýze je p�edstaveno mezipodnikové srovnání, což je metoda sloužící 

k posouzení toho, jak si podnik vede v rámci daného odv�tví. Jsou uvedeny základní metody, 

a to metoda po�adí, bodovací, normované prom�nné a metoda vzdálenosti od fiktivního bodu. 

  Jsou popsány bonitní modely, a to Kralick�v rychlý test a Tamariho bonitní model. Nakonec 

jsou p�iblíženy i bankrotní modely p�i finan�ní analýze podniku, jako je Tafler�v bankrotní 

model nebo Altman�v index d�v�ryhodnosti. 

2.1 Finan�ní analýza 

  Finan�ní analýza je rozbor údaj� z ú�etních výkaz� a hodnotící proces sloužící p�edevším 

k zhodnocení finan�ní situace podniku. 

  Cílem finan�ní analýzy je stanovit pomocí vhodných nástroj� diagnózu finan�ního zdraví

podniku. Finan�ní zdraví podniku se používá pro vyjád�ení uspokojivé finan�ní situace 

podniku. Jiný p�ístup ozna�uje finan�ní zdraví jako sou�et likvidity a rentability.1

  Mezi hlavní uživatele finan�ní analýzy pat�í podnik, hlavn� vedení podniku a jeho vlastníci a 

v��itelé. 

  V ekonomii se obvykle rozlišují dva základní p�ístupy k finan�ní analýze, a to fundamentální 

a technická analýza. 

  Fundamentální analýza je založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Opírá se o zna�né množství informací a 

odvozuje záv�ry zpravidla bez algoritmizovaných postup�. 
���������������������������������������� �������������������
1 GRÜNWALD, R.; HOLE�KOVÁ, J. Finan�ní analýza a finan�ní plánování podniku. 2.vyd. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, 2004. 182 s. ISBN 80-245-0684-X. s. 5�



3 

�

  Technická analýza využívá matematické, matematicko-statistické a další algoritmizované 

metody ke kvantitativnímu zpracování dat a následnému posouzení výsledk� z ekonomického 

hlediska. 

  Finan�ní analýza využívá v podstat� dv� skupiny metod, a to metody vyšší a metody 

elementární. 

  Vyšší metody nepat�í k metodám univerzálním, k jejich aplikaci je zapot�ebí kvalitní 

softwarové vybavení. 

  Elementární metody využívají horizontální (analýzu trend�) a vertikální analýzu (procentní 

rozbor) a analýzu pom�rových ukazatel� likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a tržní 

hodnoty. 

2.1.1 Charakteristika ú�etních výkaz� finan�ní analýzy 

  Finan�ní analýza by m�la vždy za�ínat d�kladným prostudováním ú�etních výkaz�

v absolutních �íslech. Mezi základní ú�etní výkazy pat�í Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a 

Cash flow. 

  Rozvaha (reporting finan�ní pozice) je základním ú�etním výkazem. Zachycuje stav 

majetku (aktiv) v podniku na jedné stran� a zdroj� jeho krytí (pasiv) na stran� druhé 

k ur�itému datu v pen�žním vyjád�ení.2 Rozvaha vychází z bilan�ního principu, kdy se aktiva 

rovnají pasiv�m. Aktiva se pak �lení na dlouhodobá a ob�žná a pasiva na vlastní zdroje a cizí 

zdroje. 

  P�i analýze rozvahy se sleduje p�edevším stav a vývoj bilan�ní sumy, struktura aktiv, jejich 

vývoj a p�im��enost velikosti jednotlivých položek, struktura pasiv, jejich vývoj      s d�razem 

na podíl vlastního kapitálu, bankovních a dodavatelských úv�r�, relace mezi složkami aktiv a 

pasiv, tj. velikost stálých aktiv a dlouhodobých pasiv, velikost stálých aktiv a vlastního 

kapitálu, velikost ob�žných aktiv a krátkodobých cizích pasiv, finan�ní majetek a krátkodobé 

pohledávky ke krátkodobým pasiv�m.  

���������������������������������������� �������������������
2 S�VOVÁ, H, et al. Finan�ní analýza v �ízení podniku, v bance a na po�íta�i. 1.vyd. Praha: MIKA – 

Bankovní institut, a.s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. s. 36-37�
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  Výkaz zisku a ztráty (reporting profitability) je rozvedením jedné z nejd�ležit�jších 

položek vlastního kapitálu vykázaného v rozvaze, a to výsledku hospoda�ení b�žného roku. 

Cílem výkazu zisku a ztrát je podat informace o výkonnosti podniku m��ené na bázi výnos� a 

náklad�. 

  Tento výkaz zjiš�uje výsledek hospoda�ení za provozní �innost, finan�ní �innost a 

mimo�ádnou �innost. Je nutné dodržovat akruální princip, tj. dodržování v�cné a �asové 

shody náklad� a výnos�.  

  Sleduje se struktura výkazu, jeho dynamika, resp. dynamika jednotlivých položek. Výsledek 

hospoda�ení se �lení na VH provozní, VH finan�ních operací, VH za b�žnou �innost, VH 

mimo�ádný, VH za ú�etní období, VH p�ed zdan�ním. 

  P�ehled o finan�ních tocích (reporting cash flow) je ú�etní výkaz srovnávající bilan�ní 

formou zdroje tvorby pen�žních prost�edk� (p�íjmy) s jejich užitím (výdaji) za ur�ité období. 

Sestavuje se bu� p�ímou anebo nep�ímou metodou. Tento výkaz lze využít p�i krátkodobém i 

dlouhodobém plánování finan�ního hospoda�ení, p�i hodnocení investi�ních zám�r� a 

plánování investi�ních akcí, p�i hodnocení platební schopnosti ú�etní jednotky a �ízení 

likvidity, p�i finan�ní analýze a hodnocení hospoda�ení ú�etní jednotky a p�i zjiš�ování tržní 

ceny ú�etní jednotky. 

  Slouží k posouzení skute�né finan�ní situace. Tento výkaz poskytuje informace o struktu�e 

finan�ních zdroj� získaných podnikem v daném období, o finan�n� hospodá�ské politice 

podniku v daném období (ukazuje výsledek rozhodování podniku a �íselné ú�inky 

rozd�lovacích proces�) a o struktu�e užití finan�ních prost�edk� v daném období. 

2.1.2 Horizontální analýza 

  Horizontální analýza nebo také analýza vývojových trend�, vyjad�uje meziro�ní zm�ny 

pomocí r�zných rozdíl� a index�. Identifikuje klí�ové okamžiky ve vývoji finan�ní situace 

podniku na pozadí událostí v hospodá�ském prost�edí a život� podniku.3

Rozdíl sd�luje, o kolik se jednotlivé bilan�ní položky zm�nily oproti minulému roku 

v absolutních �íslech. 

���������������������������������������� �������������������
3 GRÜNWALD, R.; HOLE�KOVÁ, J. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 

s.r.o., 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.�
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  Index pak udává, o kolik procent se jednotlivé bilan�ní položky zm�nily oproti minulému 

roku. Matematicky m�žeme pak index vyjád�it pomocí následujícího vzorce, kde si ozna�íme 

hodnotu bilan�ní položky i v �ase t jako Bi(t).
4

        (2.1) 

   

2.1.3 Vertikální analýza 

  Vertikální analýza spo�ívá v tom, že se na jednotlivé položky finan�ních výkaz� pohlíží 

v relaci k n�jaké veli�in�. Pokud je hledaný vztah ozna�en Pi, pak to m�že být matematicky 

vyjád�eno dle následujícího vzorce. 4 

            (2.2) 

  Jednotlivé položky rozvahy odrážejí, z kolika procent se podílejí na bilan�ní sum�, ob�žných 

aktivech nebo nap�íklad na cizích zdrojích. 

2.1.4 Pom�rová analýza 

  Pom�rová analýza dává do pom�ru jednotlivé položky vzájemn� mezi sebou a tím se 

p�edstava o finan�ní situaci podniku zobrazuje v souvislostech. 

  Jelikož existuje nep�eberné množství ukazatel�, je ú�elné sdružovat je do n�kolika skupin, a 

to ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a ukazatele aktivity.5

A. Ukazatele likvidity 

  Likvidita podniku je schopnost podniku p�em�nit aktiva na hotovost nebo její ekvivalent. 

Existují t�i stupn� likvidity, a to likvidita okamžitá, pohotová a b�žná. Ukazatele likvidity 

udávají, jakou �ást krátkodobých závazk� pokrývají vymezeným zp�sobem definovaná 

aktiva. Pokud je ukazatel vyšší než jedna, p�esahují likvidní aktiva krátkodobé závazky.     

���������������������������������������� �������������������
4  KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finan�ní analýza – krok za krokem. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. s. 13-14 
5 MÁ�E, M. Finan�ní analýza obchodních a státních organizací – praktické p�íklady a použití. 1.vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2006. 156 s. ISBN 80-247-1558-9. 

�
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  O hodnotách likvidity obecn� platí, že z hlediska v��itel� by m�ly být vyšší, avšak z hlediska 

podniku vyšší hodnoty sv�d�í o neproduktivním vázání prost�edk� v hotovosti.  

  Analýza likvidity bývá také nazývána rozborem platební schopnosti nebo solventnosti 

podniku. 

Okamžitá likvidita je n�kdy ozna�ována jako likvidita prvního stupn�. Vychází z nejužší 

definice likvidních aktiv a je tedy nejp�ísn�jší.  

(2.3) 

  Pro okamžitou likviditu platí doporu�ovaná hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. Pro �R pásmo 

rozši�ováno v dolní mezi, n�které prameny uvád�jí hodnotu 0,6, podle metodiky MPO jsou 

hodnoty ješt� nižší, a to 0,2. 

  Pohotová likvidita neboli likvidita druhého stupn� za�azuje do likvidních aktiv krom�

finan�ního majetku i krátkodobé pohledávky. 

(2.4) 

  Pohotová likvidita má doporu�ovaný pom�r �itatele a jmenovatele 1 : 1, p�ípadn� až 1,5 : 1. 

  B�žná likvidita nebo také likvidita t�etího stupn� jako likvidní aktiva ozna�uje všechna 

ob�žná aktiva. 

(2.5) 

  B�žná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají ob�žná aktiva krátkodobé závazky podniku. Platí, 

že hodnoty �itatele jsou k hodnot� jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5. 
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  S analýzou likvidity je spojena d�ležitá kategorie, a to �istý pracovní kapitál. Vypo�ítává 

se jako rozdíl mezi ob�žnými aktivy a krátkodobými závazky. Jde o �ást ob�žných aktiv, 

která je financována dlouhodobými financemi podniku a podnik s ní m�že voln� disponovat.  

(2.6) 

B. Ukazatele rentability 

  Rentabilita nebo také výnosnost vloženého kapitálu je m��ítkem schopnosti podniku 

vytvá�et nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu.6 Ukazatele rentability 

zachycují relativní vázanost kapitálu v jednotlivých formách  aktiv a slouží k hodnocení 

celkové efektivnosti dané �innosti, jednozna�n� nejvíce zajímají akcioná�e a potenciální 

investory. V �asové �ad� by m�ly mít rostoucí tendenci.  

  S ukazateli rentability úzce souvisí kategorie zisku. Uvedeme alespo	 t�i základní, mezi 

které pat�í EBIT, EAT a EBT.  

  EBIT neboli zisk p�ed ode�tením úrok� a daní odpovídá provoznímu výsledku hospoda�ení 

a využívá se tam, kde je nutno zajistit mezifiremní srovnání.  

  EAT nebo také zisk po zdan�ní �i �istý zisk je ta �ást zisku, kterou m�žeme rozd�lit na zisk 

k rozd�lení (dividendy) a zisk nerozd�lený (slouží k reprodukci podniku). 

  EBT jinak zisk p�ed zdan�ním je provozní zisk již snížený nebo zvýšený o finan�ní a 

mimo�ádný výsledek hospoda�ení, od kterého ješt� nebyly ode�teny dan�. Využívá se tam, 

kde je pot�eba srovnávat výkonnost firem s rozdílným da	ovým zatížením.  

   

  Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) vyjad�uje, s jakou ú�inností p�sobí celkový kapitál 

vložený do podniku, nezávisle na zdroji financování.  ROI popisuje schopnost vedení podniku 

využít všechen sv��ený kapitál. Proto tento ukazatel využívají banky pro hodnocení úrovn�

�ízení podniku. �ím vyšší, tím je p�ízniv�jší. 

(2.7) 

���������������������������������������� �������������������
6 GRÜNWALD, R.; HOLE�KOVÁ, J. Finan�ní analýza a finan�ní plánování podniku. 2.vyd. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, 2004. 182 s. ISBN 80-245-0684-X. s. 29-31�



8 

�

  Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) pom��uje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdroj� jsou financovány. Vyjad�uje 

celkovou efektivnost firmy, její výd�le�nou schopnost a produk�ní sílu. ROA se obvykle 

považuje za hlavní m��ítko rentability celkových zdroj� investovaných do podnikání. 

     (2.8) 

  Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) udává, do jaké míry firma reprodukuje vlastní 

zdroje.7 Je ukazatelem, jímž vlastníci zjiš�ují, zda jejich kapitál p�ináší dostate�ný výnos, zda 

se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investi�ního rizika. Jeho r�st m�že 

znamenat nap�íklad pokles zúro�ení cizího kapitálu nebo naopak m�že znamenat zhoršení 

podnikového výsledku. Orienta�ní hodnota tohoto ukazatele by m�la být vyšší než je b�žná 

úroková míra. 

    (2.9) 

  Rentabilita dlouhodobých zdroj� (ROCE) slouží k prostorovému srovnávání podnik�

(zejména vodárny, telekomunikace apod.). Komplexn� vyjad�uje efektivnost hospoda�ení 

podniku. 

(2.10) 

  Rentabilita tržeb (ROS) charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Vytvá�í p�edstavu o tom, 

jaký je podíl ziskové p�irážky na celkových tržbách. ROS se podstatn� liší podle odv�tví. 

Hodnota tohoto ukazatele charakterizuje postavení na trhu a konkurenceschopnost. 

Rentabilita tržeb by se m�la blížit maximu, což znamená, že �ím vyšší, tím lepší. Standardní 

hodnota je okolo 6,5%. 

(2.11) 

���������������������������������������� �������������������
7  JANOK, M., et al. Ukazovatele finan�nej analýzy podniku. 1.vyd. Bratislava: MIKA - Conzult, 2000. 

115 s. ISBN 80-967295-8-6. s. 12 

�
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  Ukazatel ziskové marže (PMOS) ukazuje zisk na korunu obratu, udávaný v halé�ích.  

Srovnává se s oborovým pr�m�rem. 

(2.12) 

  Nákladovost tržeb (1-ROS) lze vypo�ítat i p�ímo jako podíl náklad� a tržeb. Vyjad�uje výši 

náklad� p�ipadající na jednu korunu tržeb spole�nosti. 

(2.13) 

C. Ukazatele zadluženosti 

  Ukazatele zadluženosti bývají ozna�ovány tak jako ukazatele struktury zdroj� nebo jako 

ukazatele finan�ní nezávislosti. 

  Zadluženost vyjad�uje skute�nost, že podnik používá k financování svých aktiv ve své 

�innosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice, zejména u velkých podnik�, nep�ichází 

v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního nebo naopak pouze z cizího 

kapitálu. Použití výhradn� vlastního kapitálu s sebou jednozna�n� p�ináší snížení celkové 

výnosnosti vloženého kapitálu, financování výhradn� cizím kapitálem by bylo pravd�podobn�

spojeno s obtížemi p�i jeho získávání. 

  Celková zadluženost udává, �ím je v�tší podíl vlastního kapitálu, tím je v�tší „bezpe�nostní 

polštá�“ proti ztrátám v��itel� v p�ípad� likvidace. Vlastníci naopak hledají v�tší finan�ní 

páku, aby znásobili svoje výnosy. Orienta�ní hodnota tohoto ukazatele by se nem�la dostat 

nad 50%. 

(2.14) 

  Kvóta vlastního kapitálu je dopl	kem k ukazateli celkové zadluženosti, vyjad�uje finan�ní 

nezávislost. P�evrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu vyjad�uje finan�ní páku. 

     (2.15) 
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  Koeficient zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba 

ukazatele rostou s tím, jak roste proporce dluh� ve finan�ní struktu�e podniku. Zadluženost 

podniku velmi úzce souvisí s jeho platební schopností, i když pomocí ukazatel� jsou tyto dv�

oblasti finan�ní situace podniku hodnoceny nezávisle. �ím vyšší je objem závazk� ve 

finan�ní struktu�e podniku, tím v�tší pozornost je t�eba v budoucnu v�novat tvorb� prost�edk�

na jejich splácení. 

    (2.16) 

  Úrokové krytí ukazatel informuje o tom, kolikrát p�evyšuje zisk placené úroky. Prakticky 

�ást zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by m�la sta�it na pokrytí náklad� na vyp�j�ený 

kapitál. Doporu�ená hodnota je asi 3krát až 6krát. P�evrácená hodnota ukazatele je úrokové 

zatížení a je dopl	kem k hodnocení vývoje výnosnosti. 

(2.17) 

  Krytí fixních poplatk� rozši�uje p�edchozí ukazatel o stálé platby, hrazené pravideln� za 

používání cizích aktiv (nap�. dlouhodobé leasingové splátky). 

���(2.18)�

  Dlouhodobá zadluženost vyjad�uje, jaká �ást aktiv podniku je financována dlouhodobými 

dluhy. 

(2.19) 

  B�žná zadluženost pom��uje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. �itatel zahrnuje 

krátkodobé závazky, b�žné bankovní úv�ry, pasivní p�echodné a dohadné položky. 

(2.20) 
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  Dlouhodobé krytí aktiv m��í podíl dlouhodobých zdroj� na celkových aktivech podniku. 

(2.21) 

  Dlouhodobé krytí stálých aktiv vyjad�uje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. P�i 

hodnot� vyšší než 1 dochází k rekapitalizaci (zvyšuje stabilitu podniku, ale snižuje celkovou 

efektivnost podnikání). 

(2.22) 

  Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem obdoba p�edchozího ukazatele, je využívám pro 

hodnocení finan�ní stability podniku. 

(2.23) 

  Podíl �PK z majetku informuje o tom, jaká �ást aktiv je kryta �istým pracovním kapitálem. 

Hodnota tohoto ukazatele by se m�la pohybovat v rozp�tí od 30% do 50%. Podnik by se na 

tento ukazatel m�l zam��it, protože výška a r�st �istého pracovního kapitálu charakterizuje 

finan�ní a investi�ní �innost podniku a celkovou úsp�šnost jeho �ízení. 

(2.24) 

D. Ukazatele aktivity 

  Aktivita zobrazuje strukturu majetku podniku. Hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých 

formách majetku.8 Ukazatele aktivity m��í schopnost podniku využívat investované finan�ní 

prost�edky a m��í vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv.9

Tyto ukazatele vyjad�ují bu� rychlost obratu, nebo dobu obratu. Rychlost obratu udává 

po�et  obrátek  za  stanovený   �asový  interval.  Naopak  doba  obratu  udává dobu vázanosti  

���������������������������������������� �������������������
8 GRÜNWALD, R.; HOLE�KOVÁ, J. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 

s.r.o., 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
9 R��KOVÁ, P. Finan�ní analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 3.vyd. Praha: Grada Publishing, 

2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. s. 60-61 

�
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aktiva v ur�ité form�, vyjád�enou obvykle v po�tu dní nebo let. Jejich rozbor slouží k hledání  

odpov�di na otázku, jak hospoda�íme s aktivy, jejich jednotlivými složkami a také jaký má 

toto hospoda�ení vliv na výnosnost a likviditu. 

  Vázanost celkových aktiv podává informaci o výkonnosti, s níž podnik využívá aktiv 

s cílem dosáhnout tržeb. 

  (2.25) 

  Relativní vázanost stálých aktiv je odvozena z p�edchozího ukazatele. 

(2.26) 

  Obrat celkových aktiv udává po�et obrátek za daný �asový interval (rok). Vyjad�uje 

schopnost podniku zajiš�ovat investice do aktiv p�i dané úrovni tržeb, výnos�. Udává, jak 

rychle dokáže podnik otá�et vložený kapitál a jaký je obrat celkových aktiv.

(2.27) 

  Obrat stálých aktiv je p�evráceným ukazatelem relativní vázanosti stálých aktiv. 

(2.28) 

  Obrat zásob udává, kolikrát je v pr�b�hu roku každá položka zásob podniku prodána a 

znovu uskladn�na. Obecn� platí, že �ím vyšší je obrat zásob a kratší doba obratu zásob, tím 

lepší je situace. Významné je porovnávání tohoto ukazatele v �ase.10

(2.29) 

  Doba obratu zásob udává pr�m�rný po�et dn�, po n�ž jsou zásoby vázány v podnikání do 

doby jejich spot�eby nebo do doby jejich prodeje. Tento ukazatel charakterizuje úrove	

���������������������������������������� �������������������
10  JANOK, M., et al. Ukazovatele finan�nej analýzy podniku. 1.vyd. Bratislava: MIKA - Conzult, 2000. 

115 s. ISBN 80-967295-8-6. s. 15 
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b�žného provozního �ízení a je citlivý na dynamiku tržeb. Interval provozních hodnot 

ukazovatele je 40 až 60 dní. 

 (2.30) 

  Doba obratu pohledávek vypo�ítává po�et dn�, b�hem nichž je inkaso pen�z za 

každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Vyjad�uje tak dobu obratu nejlikvidn�jší složky 

kapitálu. Interval pr�m�rných hodnot je 25 až 30 dní. 

 (2.31) 

  Doba obratu závazk� zjiš�uje, jaká je platební morálka firmy v��i jejím dodavatel�m. 

Ovliv	uje výšku a dobu obratu �istého pracovního kapitálu a vyjad�uje obrat závazk�

vzhledem ke vstup�m a pr�m�rnou dobu od vzniku závazk� do okamžiku jejich úhrady. 

Orienta�ní hodnota tohoto ukazatele je minimální, což zn�mená, že �ím nižší, tím lepší.  

(2.32) 

2.2 Mezipodnikové srovnání 

  Pro zhodnocení finan�ního zdraví podniku je možno srovnat podnik v rámci odv�tví, 

nejenom s doporu�enými hodnotami ukazatel�, což poskytne v�rn�jší obraz skute�né situace. 

  Mezipodnikové srovnání je metoda sloužící k posouzení toho, jak si podnik vede v rámci 

daného odv�tví. 

  P�i každém mezipodnikovém srovnávání je nejd�ležit�jší si vymezit kritéria, podle kterých 

se podniky budou rozlišovat.11 Tato kritéria by m�la být nezávislá. Také porovnávané 

podniky se musí pe�liv� vybrat tak, aby se vzájemn� podobaly a bylo možné je srovnávat. 

  Existují dva typy metod pro mezipodnikové srovnávání. Mezi nejtriviáln�jší pat�í metody 

jednorozm�rné, složit�jší jsou pak metody vícerozm�rné. 

���������������������������������������� �������������������
��� KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finan�ní analýza – krok za krokem. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. s. 61�
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2.2.1 Jednorozm�rné metody 

  Jednorozm�rné metody porovnávají podniky podle jednoho ukazatele nap�. bilan�ní suma, 

zisk po zdan�ní, pom�rové ukazatele, po�et zam�stnanc�, a získávají tak uspo�ádanou �adu 

podnik�. 

  N�kdy tento postup posta�uje, protože vyjad�uje základní p�edstavu o vzájemném postavení 

podnik�. Ale ve v�tšin� p�ípad� je vhodné vytvo�it po�adí podnik� dle více ukazatel�

sou�asn�, což vede k širší p�edstav� o jednotlivých podnicích.12

2.2.2 Vícerozm�rné metody 

  Vícerozm�rné metody získávají po�adí podnik� na základ� zhodnocení více kritérií. T�chto 

metod existuje celá �ada, nej�ast�ji je však používána metoda po�adí, bodovací, normované 

prom�nné, vzdálenosti od fiktivního bodu a spider analýza. 

A. Metoda po�adí 

  Metoda po�adí je nejjednodušší metoda. Stanovíme po�adí objekt� v jednotlivých 

ukazatelích (i = 1,2,….p) a hodnoty po�adí se�teme (u ukazatele které chceme minimalizovat  

dostane po�adí 1 objekt s nejnižšími hodnotami ukazatele). Nejlepší je ten objekt, který dosáhl 

nejmenší hodnoty sou�tu po�adí. 

B. Metoda bodovací 

  Metoda bodovací m�že být ve dvou základních variantách, a to základní nebo zjednodušená 

bodovací metoda. 

  a, Základní bodovací metoda p�id�luje body tak, že nejlepšímu objektu v daném ukazateli 

p�i�adí 100 bod�, nejhoršímu 0. Ostatní body se ur�í lineární interpolací. Potom pro ukazatele, 

který je žádoucí maximalizovat, platí: Mj = (Mij – Mimax) / (Mimax – Mimin) a  pro ukazatele, 

který chceme minimalizovat, pak platí obdobný vztah:  Mj = (Mimax – Mij) / (Mimax – Mimin). 

Body pro každý objekt za všechny ukazatele se�teme. Po�adí se stanoví podle sou�tu 

dosažených bod�, který je hodnotícím kritériem. 

���������������������������������������� �������������������
12 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finan�ní analýza – krok za krokem. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. s. 61�
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  b, Zjednodušená varianta spo�ívá v tom, že u každého ukazatele najdeme objekt, u n�hož 

p�íslušný ukazatel dosahuje maximální (pokud je r�st daného ukazatele žádoucí) nebo 

minimální (je-li žádoucí pokles) hodnoty. Tento objekt ohodnotíme 100 body. Ostatní objekty 

obdrží �ást bod�, kterou zjistíme z následujících vztah�. 

(2.33) 

 (2.34) 

C. Metoda normované prom�nné 

  Podstatou metody normované prom�nné je p�evod hodnot ukazatel� na bezrozm�rná �ísla, 

která jsou srovnatelná. Hodnoty r�zných prom�nných xij nahrazujeme hodnotami normované 

prom�nné vypo�tenými podle následujících vztah�. 

p�i maximalizaci  Uij = (xij -  ) / sxj  (2.35)

p�i minimalizaci  uij = (  – xij ) / sxi  (2.36) 

  Pro každý ukazatel vypo�teme aritmetický pr�m�r a sm�rodatnou odchylku. Normovanou 

prom�nnou, tj. teoretickou hodnotu, spo�ítáme tak, že od p�vodní hodnoty ode�teme 

aritmetický pr�m�r a rozdíl vyd�líme sm�rodatnou odchylkou.  

Sij = 2 (2.37) 

   Pro každý objekt se�teme normované hodnoty, v p�ípad� r�zného po�tu ukazatel�

vypo�teme pr�m�rnou hodnotu. Po�adí objekt� stanovíme podle velikosti sou�tu 

normovaných hodnot. Nejlepším objektem je ten, který dosáhl nejvyšší kladnou hodnotu. 

D. Metoda vzdálenosti od fiktivního bodu 

  Metoda vzdálenosti od fiktivního bodu je považována za nejp�esn�jší, protože ukazuje 

celkovou vzdálenost firmy od vztažného objektu.13

���������������������������������������� �������������������
13 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finan�ní analýza – krok za krokem. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. s. 71-72�
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  Fiktivní objekt je abstraktní objekt, který u všech ukazatel� dosahuje nejlepších hodnot 

zjišt�ných v daném souboru objekt�. Nejlepší je objekt, který je nejmén� vzdálen od 

fiktivního objektu. 

  Všechny ukazatele se vyjád�í v normovaném tvaru a vypo�te se tzv. pr�m�rná euklidovská 

vzdálenost dle následujícího vztahu. 

Kj0 = 2 (2.38) 

E. Spider analýza 

   K vícerozm�rným metodám mezipodnikového srovnání pat�í i spider analýza. Tato metoda 

vychází z pom�rových ukazatel� a prezentuje je pomocí paprskového grafu.  

  Spider analýza je paralelní ukazatelová soustava dovedená do grafické podoby pomocí 

pavu�inového grafu. Obsahuje �ty�i skupiny ukazatel�, které obsahují ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. 

Obr. 2.114       Obr. 2.214 

���������������������������������������� �������������������
��
�� SYNEK, M., et al. Manažerská ekonomika. 4.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 464 s. 

ISBN 978-80-247-1992-4. s. 358 

�
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  A1 je rentabilita vlastního kapitálu, A2 rentabilita tržeb, A3 rentabilita provozní �innosti, A4 

rentabilita aktiv, B1 krytí zdroj�, B2 pen�žní likvidita, B3 pohotová likvidita, B4 b�žná 

likvidita, C1 ukazatel zadluženosti, C2 krytí stálých aktiv, C3 doba obratu závazk�, C4 vlastní 

financování, D1 podíl stálých aktiv, D2 obrátka aktiv, D3 doba inkasa pohledávek a D4 doba 

obratu zásob. 

2.3 Bonitní a bankrotní modely 

  Bonitní a bankrotní modely jsou ú�elov� vytvo�ené soustavy ukazatel� sestavené za 

ú�elem posouzení finan�ní situace podniku a jejího vývoje do budoucna. 

  P�edstavují celkovou charakteristiku finan�n� ekonomické situace podniku a jeho 

výkonnosti vyjád�ené jedním �íslem. 

2.3.1 Bonitní modely 

  Bonitní modely odrážejí kvalitu podniku podle jeho výkonnosti. Hodnotí tedy finan�ní 

zdraví podniku. Mezi nejznám�jší pak pat�í Kralick�v rychlý test a Tamariho bonitní model. 

A. Kralick�v rychlý test 

  Kralick�v rychlý test vyvinutý v roce 1990 obsahuje �ty�i ukazatele a podle jejich 

výsledných hodnot p�id�luje podniku body. Vypovídá o finan�ní síle podniku m��ené podílem 

vlastního kapitálu na celkové bilan�ní sum�. Dalšími ukazateli je doba splácení dluhu z cash 

flow, rentabilita tržeb a rentabilita aktiv.  

  Na základ� dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele se podniku p�id�lí body (dle 

Kralickova schématu) a výsledná známka se stanoví jako prostý aritmetický pr�m�r bod� za 

jednotlivé ukazatele. 

� (2.39) 

  Pokud je hodnocení finan�ní situace podniku 3 a více bod�, pak se jedná o velmi dobrý 
podnik, ale když je hodnocení 1 bod a mén�, tak je to špatný podnik. 15 

���������������������������������������� �������������������
15  GRÜNWALD, R.; HOLE�KOVÁ, J. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 

s.r.o., 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.�



18 

�

Tab. 2.1 (Kralick�v Quicktest – 1990)16

Ukazatel Konstrukce ukazatele Vyhodnocení Po�et bod�

R1

�

0,3 a více����������������������
0,2 až 0,3�
0,1 až 0,2�
0,0 až 0,1�
0,0 a mén�

4 
3�
2�
1 
0 

R2

�

3 a mén����������������������
3 až 5�
5 až 12�
12 až 30�
30 a více 

4 
3�
2�
1 
0 

R3 

�

0,15 a více����������������������
0,12 až 0,15�
0,08 až 0,12�
0,00 až 0,8�
0,00 a mén�

4 
3�
2�
1 
0 

R4

�

0,1 a více����������������������
0,08 až 0,1�
0,05 až 0,08�
0,00 až 0,05�
0,00 a mén�

4 
3�
2�
1 
0 

B. Tamariho bonitní model 

  Tamariho bonitní model byl vytvo�en na základ� vlastních zkušeností. Vychází ze šesti 

ukazatel� jako vlastní kapitál/cizí kapitál, �istý zisk/vlastní kapitál, pohotová likvidita, 

výrobní spot�eba/pr�m�rný stav nedokon�ené výroby, tržby/pr�m�rný stav pohledávek a 

výrobní spot�eba/pracovní kapitál. 

� ���(2.40)�

    Tamariho model vychází ze skute�ného rozložení hodnot ukazatel� v oboru. Koeficienty R1 

až R6 jsou bodov� ohodnoceny. Body se se�tou, a pokud je hodnocení 60 bod� a více, tak se 

jedná o podnik s malou pravd�podobností bankrotu. Podniky s vyšší pravd�podobností 

bankrotu mají hodnocení 30 bod� a mén�.17

���������������������������������������� �������������������
16 GRÜNWALD, R.; HOLE�KOVÁ, J. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 

s.r.o., 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
17 PAULAT, V. Finan�ní analýza v rukou manažera, podnikatele a investora. 1.vyd. Praha: Profess 

Consulting s.r.o., 1999. 120 s. ISBN 80-7259-006-5. s. 46

�

�
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Tab. 2.2 (Tamariho bonitní model – 1966)18

Ukazatel Konstrukce ukazatele Vyhodnocení Po�et bod�

R1

�

�

0,5 a více����������������������
�0,4 až 0,5�
0,3 až 0,4�
0,2 až 0,3�
0,1 až 0,2 
0,1 a mén�

25 
20�
15�
10 
5 
0 

R2

�

�

posledních 5 let kladné R2 a R3 > horní 
kvantil hodnot v oboru�
posledních 5 let kladné R2 a R3 > medián 
hodnot v oboru�
posledních 5 let kladné R2 �

R3 > horní kvantil hodnot v oboru�
R3 > medián hodnot v oboru�
jinak 

25 

20�

15�
10 
5 
0 

R3 

�

�

2 a více�����������������������
1,5 až 2,0�
1,1 až 1,5�
0,5 až 1,1�
0,5 a mén�

20�
15�
10 
5 
0 

R4

�

�

horní kvantil hodnot v oboru a více 
medián hodnot v oboru až horní kvantil 
hodnot v oboru  
dolní kvantil hodnot v oboru až medián 
hodnot v oboru  
dolní kvantil hodnot v oboru a mén�

10 
6�
�

3 

0 
R5

�

�

horní kvantil hodnot v oboru a více 
medián hodnot v oboru až horní kvantil 
hodnot v oboru  
dolní kvantil hodnot v oboru až medián 
hodnot v oboru  
dolní kvantil hodnot v oboru a mén�

10 
6�
�

3 

0 
R6

�

�

horní kvantil hodnot v oboru a více 
medián hodnot v oboru až horní kvantil 
hodnot v oboru  
dolní kvantil hodnot v oboru až medián 
hodnot v oboru  
dolní kvantil hodnot v oboru a mén�

10 
6�
�

3 

0 

2.3.2 Bankrotní modely 

  Bankrotní modely charakterizují schopnost podniku dostát svým závazk�m, jinými slovy 

tedy popisují pravd�podobnost bankrotu. Jsou uvedeny alespo	 dva základní bankrotní 

modely, a to Tafler�v bankrotní model a Altman�v index. 

���������������������������������������� �������������������
18  PAULAT, V. Finan�ní analýza v rukou manažera, podnikatele a investora. 1.vyd. Praha: Profess 

Consulting s.r.o., 1999. 120 s. ISBN 80-7259-006-5. s. 45-46�
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A. Tafler�v bankrotní model 

  Tafler�v bankrotní model byl publikován v roce 1977. Využívá �ty�i pom�rové ukazatele, 

které byly umíst�ny do následující rovnice. Mezi tyto ukazatele pat�í zisk p�ed 

zdan�ním/krátkodobé závazky, b�žná aktiva/dluhy celkem, krátkodobé závazky/celková 

aktiva a tržby celkem/aktiva celkem. 

    (2.41) 

  Podniky s malou pravd�podobností k bankrotu mají T > 0,3 a podniky s vyšší 

pravd�podobností k bankrotu mají T < 0,2.19

B. Altman�v index 

  Altman�v index byl vytypovaný v roce 1968 profesorem Edwardem Altmanem. Do rovnice 

se dosazují hodnoty finan�ních ukazatel� a na základ� výsledku se o podniku dá 

pravd�podobn� p�edpovídat, zda se do budoucna jedná o prosperující firmu nebo o adepta na 

bankrot.20

  Index po�ítá se �ty�mi ukazateli, mezi které pat�í pracovní kapitál/aktiva celkem, 

nerozd�lený zisk od zahájení/aktiva celkem, zisk p�ed dan�mi a úroky/aktiva celkem              

= produk�ní síla, základní kapitál/dluhy celkem a tržby celkem/aktiva celkem. Z t�chto 

ukazatel� pak vznikla následující rovnice. 19 

� (2.42) 

  Podniky s minimální pravd�podobností bankrotu mají hodnotu rovnice Z > 2,70 a podniky 
s vysokou pravd�podobností bankrotu Z < 1,20. 

���������������������������������������� �������������������
19 PAULAT, V. Finan�ní analýza v rukou manažera, podnikatele a investora. 1.vyd. Praha: Profess 

Consulting  s.r.o., 1999. 120 s. ISBN 80-7259-006-5. s. 44-45 
20 KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finan�ní analýza – krok za krokem. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 

2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. s. 78-80

�

.�
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3 APLIKA�NÍ �ÁST 

  Tato �ást nazvaná aplika�ní je zam��ena na uvedení teoretických poznatk� z finan�ní 

analýzy do praxe.  

  Za prvé je v této �ásti uvedena charakteristika p�ísp�vkové organizace. Nejprve je 

p�ísp�vková organizace definována a poté je rozveden její p�edm�t podnikání a organiza�ní 

struktura. 

  Jako další je pomocí horizontální analýzy vypo�tena meziro�ní zm�na jednotlivých 

bilan�ních položek, a to v procentech i v absolutních �íslech. Dále je provedena i vertikální 

analýza pro jednotlivé bilan�ní položky. Pak jsou vypo�ítány ukazatele pom�rové analýzy, a 

to ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. 

  Poté je provedeno mezipodnikové srovnání. Tato �ást je zam��ena na jednorozm�rné a 

vícerozm�rné metody. Podniky jsou zde srovnány na základ� metody po�adí, metody 

bodovací, metody normované prom�nné, metody vzdálenosti od fiktivního bodu a spider 

analýzy. 

  Pro vývoj spole�nosti do budoucna jsou vypo�ítány hodnoty bonitních a bankrotních model�

podle p�íslušných rovnic. 

3.1 Charakteristika p�ísp�vkové organizace 

  Pro ú�el této bakalá�ské práce je zpracována finan�ní analýza a celkové zhodnocení 

finan�ního zdraví podniku pro konkrétní p�ísp�vkovou organizaci. 

  P�ísp�vková organizace je právnická osoba, jež je z�ízena ministerstvem nebo zákonem. 

Hospoda�í s pen�žními prost�edky získanými hlavní �inností a s pen�žními prost�edky 

p�ijatými ze státního rozpo�tu. 

  Rozpo�et p�ísp�vkové organizace by m�l být vyrovnaný a zahrnuje pouze náklady a výnosy 

související s hlavní �inností organizace.21

  Daná p�ísp�vková organizace má 25 zam�stnanc�, v �ele stojí �editel, jeho p�ímými 

pod�ízenými jsou ekonomický nám�stek a mistr. Dále spole�nost zam�stnává vedoucí 

ú�tárny, jednoho zam�stnance pro styk se zákazníky a vedení pokladny, uklíze�ku a dalších 

19 zam�stnanc�, kte�í napl	ují p�edm�t podnikání. 

���������������������������������������� �������������������
21 MÁ�E, M. Finan�ní analýza obchodních a státních organizací – praktické p�íklady a použití. 1.vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2006. 156 s. ISBN 80-247-1558-9.�
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  P�edm�tem podnikání je odvoz komunálního odpadu a zeminy, výkopové zemní práce, 

nákladní doprava, zap�j�ení montážní plošiny do pracovní výšky 11 metr�, dostupné i k 

rodinným dom�m na opravy st�ech, okap�, o�ezy strom� apod., zem�d�lské práce traktorem, 

�erpání a odvoz nebezpe�ných odpad�, práce s k�ovino�ezy a motorovými pilami, kosení 

menších pozemk� nedostupných velkým traktorem, práce se št�pkova�em, drobné stavby, 

jejich zm�ny a odstra	ování (zámkové dlažby, stavby plot�, zednické práce), 

elektroinstalatérské práce, vodoinstalatérské práce.  Na veškeré práce vlastní organizace 

koncesní listiny a živnostenská oprávn�ní. 

  Dále  spole�nost zajiš�uje veškeré služby pro m�sto i ob�any na úsecích: ve�ejná zele	, 

komunikace a chodníky, údržba vodovod� a kanalizací, poh�ebnictví, nákladní doprava, 

p�eprava nebezpe�ných odpad�, provoz sb�rného dvora, zimní údržba 75 km komunikací a 

12,6 km chodník� a obecních ploch. 

  Organizace sídlí ve m�st� blízko Ostravy, v okolí je n�kolik soukromých firem s obdobným 

p�edm�tem podnikání, a to vede ke snižování prosperity. 

3.2 Finan�ní analýza 

  Tato �ást pojednává o zhodnocení finan�ního zdraví podniku. Je provedena vertikální i 

horizontální analýza a jsou vypo�teny ukazatele pom�rové analýzy. Vstupní data jsou �erpána 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty p�ísp�vkové organizace (viz. P�íloha �. 1 a P�íloha �. 2). 

3.2.1 Horizontální analýza 

  Zde je provedena horizontální analýza rozdílem a indexem. V této �ásti jsou uvedeny pouze 

výsledky a záv�ry z nich vyplývající, p�íslušné tabulky s výpo�ty jsou uvedeny v p�ílohách 

(viz. P�íloha �. 3 a P�íloha �. 4). 

a) rozdíl 

  Stálá aktiva jsou v roce 2009 o 516,95 tis. K� vyšší než v roce 2008. Nejv�tší zm�na byla 

v samostatných movitých v�cech, které byly navýšeny o 373,69 tis. K�. V roce 2010 jsou 

stálá aktiva vyšší o 978,26 tis. K� než v roce 2009. Nejvyšší nár�st byl zaznamenán u položky 

samostatné movité v�ci, a to 287,01 tis. K�, naopak položka drobný dlouhodobý hmotný 

majetek poklesla o 121,58 tis. K�. 
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Graf 3.1 Zm�na stálých aktiv v letech 2008 až 2010 

  Zdroj: vlastní zpracování 

  V roce 2009 poklesla ob�žná aktiva o 145,51 tis. K� oproti roku 2008 a v roce 2010 

poklesla až o 1412,06 tis. K� oproti roku 2009. V roce 2009 tento pokles zap�í�inila nejv�tším 

podílem položka b�žný ú�et, jež byla snížena o 718,41 tis. K� a v roce 2010 dokonce o 

1017,15 tis. K�. 

Graf 3.2 Zm�na ob�žných aktiv v letech 2008 až 2010 

  Zdroj: vlastní zpracování 

  Vlastní zdroje krytí zaznamenaly v  roce 2009 nár�st o 638,38 tis. K� v��i roku 2008 a 

v roce 2010 došlo také k navýšení této položky, ale jedná se o nižší �ástku než v roce 2009, a 

to o 256,35 tis. K�. V roce 2009 tento markantní nár�st zp�sobila hlavn� položka fond 

dlouhodobého majetku, která se zvýšila o 516,94 tis. K�. 
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Graf 3.3 Zm�na vlastních zdroj� krytí v letech 2008 až 2010 

  Zdroj: vlastní zpracování 

  V roce 2009 došlo v��i roku 2008 k poklesu položky cizí zdroje o 266,94 tis. K�. V roce 

2010 se tento pokles ješt� prohlubil a tato položka poklesla o dalších 690,15 tis. K� oproti 

roku 2009.  V roce 2010 byl tento prudký pokles zap�í�in�n z velké �ásti položkou dodavatelé 

a jejím snížením o 461,57 tis. K�. 

Graf 3.4 Zm�na cizích zdroj� v letech 2008 až 2010 

  Zdroj: vlastní zpracování 

b) indexem 

  Stálá aktiva vzrostla v roce 2009 o 16,64% v��i roku 2008. V roce 2010 se stálá aktiva 

zvýšila o 26,99% oproti roku 2009. Nejvyšší nár�st byl v roce 2010 zaznamenán u položky 

samostatné movité v�ci, a to 6,65%, naopak položka drobný dlouhodobý hmotný majetek 

poklesla o 4,78%. 
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Graf 3.5 Zm�na stálých aktiv v letech 2008 až 2010 

  Zdroj: vlastní zpracování 

  V roce 2009 se ob�žná aktiva snížila o 3,31%  v��i roku 2008 a v roce 2010 se snížila až o 

33,25% v��i roku 2009. V roce 2009 tento pokles zap�í�inila nejv�tším podílem položka 

b�žný ú�et, jež byla snížena o 19,43% a v roce 2010 dokonce o 34,14%. 

Graf 3.6 Zm�na stálých aktiv v letech 2008 až 2010 

  Zdroj: vlastní zpracování 

  Vlastní zdroje krytí jsou v  roce 2009 o 12,36% vyšší než v roce 2008 a v roce 2010 jsou 

také vyšší, ale pouze o 4,42% než v roce 2009. V roce 2009 tento markantní nár�st zp�sobila 

hlavn� položka fond dlouhodobého majetku, která se zvýšila o 24,43%. 
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Graf 3.7 Zm�na vlastních zdroj� krytí v letech 2008 až 2010 

  Zdroj: vlastní zpracování 

  V roce 2009 došlo k poklesu položky cizí zdroje o 11,43% v��i roku 2008. V roce 2010 se 

oproti roku 2009 pokles ješt� prohlubil a tato položka poklesla o dalších 33,33%.  V roce 

2010 byl tento prudký pokles zavin�n z velké �ásti položkou dodavatelé a jejím snížením o 

72,14%. 

Graf 3.4 Zm�na cizích zdroj� v letech 2008 až 2010 

  Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.2 Vertikální analýza 

  V této �ásti je provedena vertikální analýza a jsou uvedeny pouze výsledky a záv�ry z nich 

vyplývající, p�íslušné tabulky s výpo�ty jsou uvedeny v p�ílohách (viz. P�íloha �. 5). 
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  V organizaci v roce 2008 tvo�í stálá aktiva z 70,26% stavby a z 29,74% samostatné movité 

v�ci, v roce 2009 stavby zaujímají 61,39% a samostatné movité v�ci 38,61% a v roce 2010 

stavby p�edstavují už jen 46,44% a samostatné movité v�ci 53,56%. 

Graf 3.9 Stálá aktiva – stav k 1. 1. 2008         Graf 3.10 Stálá aktiva – stav k 1. 1. 2009 

Zdroj: vlastní zpracování     Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.11 Stálá aktiva – stav k 1. 1. 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

  Ob�žná aktiva se v roce 2008 skládají z 85,95% z finan�ního majetku, 10,15% z náklad�

p�íštích období, 3,29% z pohledávek a 0,61% ze zásob. V roce 2009 tvo�í ob�žná aktiva 

76,39% finan�ní majetek, 12,94% pohledávky, 10,29% náklady p�íštích období a 0,38% 

zásoby. A v roce 2010 zaujímají ob�žnou �ást aktiv 75,97% finan�ní majetek, 16,69% 

pohledávky, 6,52% náklady p�íštích období a 0,82% zásoby. 
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Graf 3.12 Ob�žná aktiva – stav k 1. 1. 2008         Graf 3.13 Ob�žná aktiva – stav k 1. 1. 2009 

Zdroj: vlastní zpracování     Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.14 Ob�žná aktiva – stav k 1. 1. 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

  V roce 2008 vlastní zdroje krytí tvo�í z 76,37% majetkové fondy, z 19,51%  finan�ní a 

pen�žní toky a z 4,12% hospodá�ský výsledek. V roce 2009 p�edstavují majetkové fondy 

76,88%, finan�ní a pen�žní toky 17,96% a hospodá�ský výsledek 5,16%. Vlastní zdroje krytí 

tvo�í v roce 2010 88,24% majetkové fondy, 7,24% finan�ní a pen�žní toky a 4,52% 

hospodá�ský výsledek. 

Graf 3.15 Vlastní zdroje krytí stav k - 1. 1. 2008    Graf 3.16 Vlastní zdroje krytí - stav k 1. 1. 2009 

Zdroj: vlastní zpracování     Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.17 Vlastní zdroje krytí – stav k 1. 1. 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

  Cizí zdroje v organizaci v roce 2008 zaujímají 65,27% krátkodobé závazky, 19,46% 

dlouhodobé závazky a 15,26% p�echodné ú�ty pasivní. Situace je v roce 2009 následující: 

krátkodobé závazky zaujímají 68,28%, p�echodné ú�ty pasivní 20,3% a dlouhodobé závazky 

11,43%. V roce 2009 cizí zdroje tvo�í 69,32% krátkodobé závazky, 29,36% p�echodné ú�ty 

pasivní a 1,32% dlouhodobé závazky. 

Graf 3.18 Cizí zdroje – stav k 1. 1. 2008  Graf 3.19 Cizí zdroje – stav k 1. 1. 2009  

Zdroj: vlastní zpracování    Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.20 Cizí zdroje – stav k 1. 1. 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.3 Pom�rová analýza 

  V této �ásti je provedena pom�rová analýza a vypo�teny ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity. Vstupní data jsou �erpána z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

p�ísp�vkové organizace, jenž jsou uvedeny v p�ílohách (viz. P�íloha �. 1 a P�íloha �. 2). 

  stav k 1. 1. 2008 stav k 1. 1. 2009 stav k 1. 1. 2010

UKAZATELE LIKVIDITY       

okamžitá likvidita 2,43 2,24 2,18 

pohotová likvidita 2,87 3,00 2,94 

b�žná likvidita 2,88 3,01 2,97 

obrat �PK 5,93 3,98 3,52 

UKAZATELE RENTABILITY       

rentabilita vloženého kapitálu 3,38% 3,81% 3,69% 

rentabilita celkových vložených aktiv 3,38% 3,81% 3,69% 

rentabilita vlastního kapitálu 4,91% 5,16% 4,52% 

rentabilita dlouhodobých zdroj� 5,16% 5,72% 4,93% 

rentabilita tržeb 1,69% 2,98% 3,08% 

ukazatel ziskové marže 0,02 0,03 0,03 

nákladovost tržeb 0,98 0,97 0,97 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI       

celková zadluženost 31,13% 26,27% 18,52% 

kvóta vlastního kapitálu 68,87% 73,73% 81,48% 

koeficient zadluženosti 45,19% 35,62% 22,73% 

úrokové krytí 0,00 0,00 0,00 

krytí fixních poplatk� 0,00 0,00 0,00 

dlouhodobá zadluženost 6,06% 3,00% 0,24% 

b�žná zadluženost 25,07% 23,26% 18,27% 

dlouhodobé krytí aktiv 74,93% 76,74% 81,73% 

dlouhodobé krytí stálých aktiv 1,81 1,67 1,32 

krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 166,24% 160,14% 131,67% 

podíl �PK z majetku 38,25% 36,02% 25,28% 

UKAZATELE AKTIVITY       

vázanost celkových aktiv 0,50 0,78 0,84 

relativní vázanost stálých aktiv 0,21 0,36 0,52 

obrat celkových aktiv 2,00 1,28 1,20 

obrat stálých aktiv 4,82 2,78 1,94 

obrat zásob 556,80 625,54 383,27 

doba obratu zásob 0,65 0,58 0,94 

doba obratu pohledávek 3,47 19,67 19,12 

doba obratu závazk� 11,32 22,90 7,20 
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A. Ukazatele likvidity 

  Okamžitá likvidita je v roce 2008 2,43, v roce 2009 2,24 a v roce 2010 2,18. Doporu�ovaná 

hodnota by však m�la být 0,9 až 1,1. Vyšší hodnoty v organizaci znamenají, že likvidní aktiva 

p�esahují krátkodobé závazky. 

  Pohotová likvidita má doporu�ovaný pom�r �itatele a jmenovatele 1:1 až 1:5. V organizaci 

byla tato hodnota v roce 2008 2,87, v roce 2009 3,0 a v roce 2010 3,4. Z toho vyplývá, že 

závazky v organizaci p�evyšují definovaná aktiva. 

  B�žná likvidita by m�la vykazovat hodnoty v rozmezí od 1,5 do 2,5. V organizaci je b�žná 

likvidita v roce 2008 2,88, v roce 2009 3,01 a v roce 2010 2,97. Takže ob�žná aktiva 

v organizaci pokrývají krátkodobé závazky asi t�ikrát.  

  Obrat �istého pracovního kapitálu je v roce 2008 5,93, v roce 2009 3,98 a v roce 2010 

3,52. Tento ukazatel vyjad�uje také likviditu firmy, protože je odvozen z �istého pracovního 

kapitálu. Udává, kolik firma vytvo�í z vlastní hospodá�ské �innosti p�ebytk� použitelných    

pro financování pot�eb. 

  Vyšší hodnoty ukazatel� likvidity v organizaci vypovídají o neproduktivním vázání 

pen�žních prost�edk� v hotovosti, ale i o vyšší solventnosti pro v��itele. 

Graf 3.21 Ukazatele likvidity  

Zdroj: vlastní zpracování 
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B. Ukazatele rentability 

  Rentabilita vloženého kapitálu je v roce 2008 3,38%, v roce 2009 3,81% a v roce 2010 

3,69%. Tento ukazatel popisuje, jak je organizace schopna využít všechen sv��ený kapitál. 

Proto ho využívají hlavn� banky pro hodnocení úrovn� vedení podniku. �ím je tento ukazatel 

vyšší, tím je to pro danou organizaci lepší. 

  Rentabilita celkových vložených aktiv je v roce 2008 3,38%, v roce 2009 3,81% a v roce 

2010 3,69%. Vyjad�uje celkovou efektivnost organizace, výd�le�nost a produk�ní sílu.  

  Rentabilita vlastního kapitálu je v roce 2008 4,91%, v roce 2009 5,16% a v roce 2010 

4,52%. Tento ukazatel vypovídá o mí�e ziskovosti vlastního kapitálu a jeho hodnota by m�la 

být vyšší než je b�žná úroková míra (6,4%). 

  Rentabilita dlouhodobých zdroj� je v roce 2008 5,16% a v roce 2009 5,72% a v roce 2010 

4,93%. Vyjad�uje efektivnost hospoda�ení podniku. 

  Rentabilita tržeb je v roce 2008 1,69% a v roce 2009 2,98% a v roce 2010 3,08%. Tento 

ukazatel charakterizuje postavení na trhu, konkurenceschopnost a jeho hodnota by m�la být 

co nejvyšší. Doporu�ená hodnota je kolem 6,5%. 

  Ukazatel ziskové marže je v roce 2008 0,02K� a v roce 2009 0,03K� a v roce 2010 taktéž 

0,03K�. Vyjad�uje zisk na korunu obratu a m�l by být co nejvyšší. 

  Nákladovost tržeb je v roce 2008 0,98K� a v roce 2009 0,97K� a v roce 2010 taktéž 

0,97K�. Tento ukazatel by m�l mít nižší hodnoty. 

  Obecn� hodnoty ukazatel� rentability by m�ly mít rostoucí tendenci v �ad� a dosahovat co 

nejvyšších hodnot. V roce 2008 a 2009 je zaznamenán nár�st, ale v roce 2010 mírný pokles 

ukazatel� rentability. Organizace nemá tyto hodnoty p�íliš vysoké, nebo� služby pro m�sto se 

neú�tují stejn� jako služby pro ob�any, proto nedosahuje takových zisk�, které platí pro 

oborový standard. 
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Graf 3.22 Ukazatele rentability  

Zdroj: vlastní zpracování 

C. Ukazatele zadluženosti 

  Celková zadluženost je v roce 2008 31,13%, v roce 2009 26,27% a v roce 2010 18,52%. 

Tento ukazatel udává, že �ím v�tší je podíl vlastního kapitálu, tím je v�tší „bezpe�nostní 

polštá�“ proti ztrátám v p�ípad� likvidace. Vlastníci na druhou stranu hledají v�tší finan�ní 

páku, aby znásobili své výnosy. Orienta�ní hodnota tohoto ukazatele by se nem�la dostat nad 

50%, což organizace ve všech t�ech letech spl	uje. 

  Kvóta vlastního kapitálu je v roce 2008 68,87%, v roce 2009 73,73% a v roce 2010 

81,48%. Dopl	uje ukazatel celkové zadluženosti a vyjad�uje finan�ní nezávislost. P�evrácená 

hodnota vyjad�uje finan�ní páku. 

  Koeficient zadluženosti je v roce 2008 45,19%, v roce 2009 35,62% a v roce 2010 22,73%. 

Má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba ukazatele rostou s tím, jak 

roste proporce dluh� ve spole�nosti. Hodnota tohoto ukazatele roste tak, jak rostou dluhy ve 

finan�ní struktu�e podniku. �ím vyšší je objem závazk� ve struktu�e organizace, tím v�tší 

pozornost je t�eba v budoucnu v�novat tvorb� prost�edk� na jejich splácení. 
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  Úrokové krytí a krytí fixních poplatk� je ve všech t�ech letech nulové, protože organizace 

nemá žádný bankovní úv�r, a tudíž neplatí žádné úroky. Je financována státem. 

  Dlouhodobá zadluženost je v roce 2008 6,06%, v roce 2009 3,00% a v roce 2010 0,24%. 

Tento ukazatel vyjad�uje, že v organizaci je jen minimální �ást aktiv financována 

dlouhodobými dluhy. 

    B�žná zadluženost je v roce 2008 25,07%, v roce 2009 23,26% a v roce 2010 18,27%. 

Pom��uje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. U organizace krátkodobý cizí kapitál 

zaujímá asi �tvrtinu aktiv. 

  Dlouhodobé krytí aktiv je v roce 2008 74,93%, v roce 2009 76,74% a v roce 2010 81,73%. 

M��í podíl dlouhodobých zdroj� na aktivech podniku. U organizace dlouhodobé zdroje 

zaujímají asi ¾ aktiv. 

  Dlouhodobé krytí stálých aktiv je v roce 2008 1,81, v roce 2009 1,67 a v roce 2010 1,32. 

V organizaci tento ukazatel p�esahuje �íslo jedna, což znamená, že dochází k rekapitalizaci. 

Zvyšuje se stabilita podniku, ale snižuje se celková efektivnost podnikání. 

  Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem je v roce 2008 166,24%, v roce 2009 160,14% a 

v roce 2010 131,67%. Hodnotí finan�ní stabilitu podniku. 

  Podíl �PK z majetku je v roce 2008 38,25%, v roce 2009 36,02% a v roce 2010 25,28%. 

Informuje o tom, jaká �ást aktiv je kryta pracovním kapitálem. Hodnota tohoto ukazatele by 

se m�la pohybovat v rozp�tí od 30 do 50%. Organizace toto v letech 2008 až 2009 spl	uje, 

v roce 2010 však dochází k mírnému poklesu. Výška a r�st �PK charakterizuje finan�ní a 

investi�ní �innost podniku a jeho celkovou úsp�šnost v �ízení. 

  Ukazatele zadluženosti vyjad�ují skute�nost, že organizace financuje svou �innost i pomocí 

cizích zdroj�, tedy dluhu. Zadluženost není pouze negativní charakteristikou organizace. Její 

r�st p�ispívá k celkové rentabilit� a vyšší tržní hodnot� spole�nosti, avšak zvyšuje riziko 

finan�ní nestability. Pozornost by m�la být zam��ena na skladbu zdroj� podnikání, protože 
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krytím stálých aktiv dlouhodobým kapitálem se zvyšuje stabilita podniku, ale snižuje se 

celková efektivnost podnikání. 

Graf 3.23 Ukazatele zadluženosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

D. Ukazatele aktivity 

  Vázanost celkových aktiv je v roce 2008 0,50, v roce 2009 0,78 a v roce 2010 0,84. 

Vypovídá o výkonnosti, s níž organizace využívá aktiv pro dosažení vyšších tržeb. �ím je 

ukazatel nižší tím lépe, protože nízká hodnota vypovídá o tom, že firma expanduje bez 

nutnosti zvyšovat své finan�ní zdroje. 

  Relativní vázanost celkových aktiv je v roce 2008 0,21, v roce 2009 0,36 a v roce 2010 

0,52. Tento ukazatel je odvozen z vázanosti celkových aktiv. 
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  Obrat celkových aktiv je v roce 2008 2 krát, v roce 2009 a 2010 asi jednou. Udává po�et 

obrátek za jeden rok.

  Obrat stálých aktiv je v roce 2008 asi 5 krát, v roce 2009 asi 3 krát a v roce 2010 asi 2 krát. 

Tento ukazatel je p�evráceným ukazatelem relativní vázanosti aktiv. 

  Obrat zásob je v roce 2008 asi 557 krát, v roce 2009 asi 626 krát a v roce 2010 asi 383 krát. 

Tento ukazatel vyjad�uje kolikrát je v pr�b�hu roku jednotlivá položka zásob prodána a znovu 

uskladn�na. �ím vyšší je obrat zásob a kratší doba obratu zásob, tím je lepší situace dané 

organizace. 

  Doba obratu zásob je v letech 2008 až 2010 asi jeden den. Udává po�et dn�, po n�ž jsou 

zásoby vázány v podnikání do doby jejich spot�eby nebo prodeje. Doporu�ovaný interval je 

40 až 60 dní. Organizace se tomuto neblíží, protože nabízí nehmotné služby, a tudíž 

nepot�ebuje mít velký stav zásob na sklad�. 

  Doba obratu pohledávek je v roce 2008 asi 3 dny, v roce 2009 asi 20 dn� a v roce 2010 asi 

19 dní. Udává po�et dní, b�hem nichž je p�íjem pen�z za každodenní tržby zadržen 

v pohledávkách. Pr�m�rný interval je mezi 25 až 30 dny. Organizace má dobu obratu 

pohledávek mezi 3 a 20 dny, což vypovídá o tom, že nemá mnoho prost�edk� po dlouhou 

dobu vázanou v pohledávkách. 

  Doba obratu závazk� je v roce 2008 asi 11 dn�, v roce 2009 asi 23 dn� a v roce 2010 asi   

7 dní. Tento ukazatel vyjad�uje platební morálku spole�nosti v��i jejím dodavatel�m. 

Orienta�ní hodnota ukazatele je �ím nižší, tím lepší. Protože doba obratu závazk� ovliv	uje 

výšku a dobu obratu �PK. 

  Ukazatele aktivity zobrazují strukturu majetku podniku a m��í schopnost podniku využívat 

investované finan�ní prost�edky. Pokud má podnik nadbytek aktiv, pak vznikají zbyte�né 

náklady a je menší i zisk. Ale když je aktiv v podniku nedostatek, pak se spole�nost musí 

vzdát lukrativních p�íležitostí a p�ichází tím o výnosy, jež z t�chto p�íležitostí plynou. 

Organizace má pom�rn� vysoký obrat zásob a krátkou dobu obratu zásob, z toho vyplývá, že 

se organizace nachází ve velmi dobré finan�ní situaci. Krátká doba obratu pohledávek 



37 

�

pojednává o dobré platební morálce zákazník� organizace a krátká doba obratu závazk� zase 

o dobré platební morálce organizace. 

Graf 3.24 Ukazatele aktivity  

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3 Mezipodnikové srovnání 

  P�ísp�vková organizace, pro kterou je provád�no zhodnocení její finan�ní situace má ve 

svém okolí v oboru 4 velké konkurenty, a to spole�nosti Distep a.s., Depos Horní Suchá, a.s., 

KAMOREC, s.r.o. a Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o. Vstupní data jsou �erpána ze 

serveru justice.cz. 

  Distep a.s. byla založena v roce 1996 se sídlem ve Frýdku-Místku. Zabývá se vývozem 

odpadních jímek, septik�, žump a �išt�ní kanalizací tlakovou vodou. Nabízí i nákladní 

dopravu. 

  Depos Horní Suchá, a.s. vznikla v roce 1994 se sídlem v Horní Suché. P�edm�tem 

podnikání této spole�nosti je nakládání s odpady, vážení zboží p�epravovaného nákladními 

vozidly a kamióny, výroba a prodej elektrické energie. 
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  KAMOREC, s.r.o. vznikl v roce 2006 a sídlí v D�tmarovicích. Nabízí služby jako nap�. 

prodej sypké sm�si (struska, št�rky, písky), provoz nákladní dopravy, zemní práce, terénní 

úpravy, práce demoli�ními kladivy, výstavbu zpevn�ných ploch a komunikací, stavební 

recyklace a �išt�ní komunikací. 

  Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o. byla založena v roce 1994 se sídlem v Šenov�. 

Nabízí služby autodopravy, provád�ní zemních prací a demolic, realizace staveb, 

inženýrských sítí, komunikací a chodník�. 

3.3.1 Jednorozm�rné metody 

��Podniky organizace, Distep a.s., Depos Horní Suchá, a.s., KAMOREC, s.r.o. a Šenovská 

dopravní spole�nost, spol. s r.o. jsou porovnávány mezi sebou podle bilan�ní sumy a poté 

podle zisku po zdan�ní. 

2008: 

ukazatel bilan�ní suma po�adí ukazatel zisk po zdan�ní po�adí 

podnik MAX �� podnik MAX ��

DISTEP 503078,00 1 DISTEP 16359,00 1 
DEPOS 191987,00 2 DEPOS 14415,00 2 

ŠEN. DOPRAVNÍ 30564,00 3 ŠEN. DOPRAVNÍ 1541,00 3 
organizace 7500,15 4 organizace 253,62 4 

KAMOREC 4301,00 5 KAMOREC -207,00 5 

  Podle velikosti bilan�ní sumy je nejlepší v roce 2008 spole�nost Distep a.s., na druhém 

míst� Depos Horní Suchá, a.s., na t�etím míst� Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o., na 

�tvrtém míst� organizace a jako poslední KAMOREC, s.r.o. 

  Dle zisku po zdan�ní je v roce 2008 po�adí stejné jako v p�edchozím p�ípad�. První je 

Distep a.s., na druhém míst� Depos Horní Suchá, a.s., na t�etím míst� Šenovská dopravní 

spole�nost, spol. s r.o., na �tvrtém míst� organizace a jako poslední KAMOREC, s.r.o. 

  Organizace se v roce 2008 umístila na �tvrtém míst� jak podle velikosti bilan�ní sumy, tak i 

dle velikosti zisku po zdan�ní. 
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2009: 

ukazatel bilan�ní suma po�adí ukazatel zisk po zdan�ní po�adí 

podnik MAX �� podnik MAX ��

DISTEP 516785,00 1 DISTEP 16162,00 1 
DEPOS 217660,00 2 DEPOS 3402,00 2 

ŠEN. DOPRAVNÍ 17849,00 3 organizace 299,60 3 
KAMOREC 8765,00 4 KAMOREC 161,00 4 
organizace 7871,59 5 ŠEN. DOPRAVNÍ -3495,00 5 

  V roce 2009 podle velikosti bilan�ní sumy je nejlepší v roce spole�nost Distep a.s., jako 

druhá Depos Horní Suchá, a.s., pak Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o., KAMOREC, 

s.r.o. a jako poslední organizace. 

  Podle zisku po zdan�ní se jako první umístila Distep a.s., jako druhá Depos Horní Suchá, 

a.s., t�etí je organizace, pak KAMOREC, s.r.o. a jako pátá Šenovská dopravní spole�nost, 

spol. s r.o. 

  V roce 2009 se organizace podle bilan�ní sumy umístila jako poslední a dle zisku po zdan�ní 

jako t�etí v po�adí. Oproti roku 2008 si pohoršila v porovnávání podle bilan�ní sumy, ale 

získala lepší umíst�ní dle zisku po zdan�ní. 

2010: 

ukazatel bilan�ní suma po�adí ukazatel zisk po zdan�ní po�adí 

podnik MAX �� podnik MAX ��

DISTEP 517647,00 1 DISTEP 13368,00 1 
DEPOS 180813,00 2 DEPOS 8238,00 2 

ŠEN. DOPRAVNÍ 49071,00 3 organizace 274,15 3 
KAMOREC 11572,00 4 KAMOREC -290,00 4 
organizace 7437,79 5 ŠEN. DOPRAVNÍ -2537,00 5 

  Podle velikosti bilan�ní sumy je na prvním míst� v roce 2010 Distep a.s., na druhém míst�

Depos Horní Suchá, a.s., na t�etím míst� Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o., na 

�tvrtém míst� organizace a jako poslední KAMOREC, s.r.o. 

  V roce 2010 je po�adí dle zisku po zdan�ní následující: Distep a.s., Depos Horní Suchá, a.s., 

organizace, KAMOREC, s.r.o. a Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o. 
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    Organizace je v roce 2010 na posledním míst� dle bilan�ní sumy a na t�etím míst� podle 

zisku po zdan�ní. Oproti roku 2009 se nic nezm�nilo a po�adí z�stalo stejné. Ale v��i roku 

2008 organizace zaznamenala propad o jednu p�í�ku v porovnávání podle bilan�ní sumy, ale 

dle zisku po zdan�ní o jednu p�í�ku postoupila. 

3.3.2 Vícerozm�rné metody 

  Podniky organizace, Distep a.s., Depos Horní Suchá, a.s., KAMOREC, s.r.o. a Šenovská 

dopravní spole�nost, spol. s r.o. jsou porovnávány na základ� pom�rových ukazatel�: 

rentability vlastního kapitálu, úrokového krytí a doby obratu aktiv.  

2008: 

ukazatel rentabilita VK - MAX úrokové krytí - MAX doba obratu aktiv - MIN 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) EBIT/nákl. úroky 360xaktiva/tržby 

organizace 4,91% 0,00 180,14 

DISTEP 3,48% 0,00 511,68 

DEPOS 18,56% 27,23 938,96 

KAMOREC 220,21% 0,00 1011,34 

ŠEN. DOPRAVNÍ 8,47% 54,14 175,10 

2009: 

ukazatel rentabilita VK - MAX úrokové krytí - MAX doba obratu aktiv - MIN 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) EBIT/nákl. úroky 360xaktiva/tržby 

organizace 5,16% 0,00 281,72 

DISTEP 3,40% 0,00 497,459 

DEPOS 4,25% 2,33 1021,29 

KAMOREC 240,30% 1,56 151,16 

ŠEN. DOPRAVNÍ -25,28% -68,53 145,93 

2010: 

ukazatel rentabilita VK - MAX úrokové krytí - MAX doba obratu aktiv - MIN 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) EBIT/nákl. úroky 360xaktiva/tržby 

organizace 4,52% 0,00 300,61 

DISTEP 2,80% 0,00 475,58 

DEPOS 9,46% 6,60 869,34 

KAMOREC 130,04% -0,97 279,42 

ŠEN. DOPRAVNÍ -7,33% -47,89 471,21 
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A. Metoda po�adí 

2008: 

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX po�adí ukazatel 
úrokové krytí - 

MAX po�adí 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) �� podnik EBIT/nákl. úroky ��

KAMOREC 220,21% 1 ŠEN. DOPRAVNÍ 54,14 1 

DEPOS 18,56% 2 DEPOS 27,23 2 

ŠEN. DOPRAVNÍ 8,47% 3 organizace 0,00 3 

organizace 4,91% 4 DISTEP 0,00 3 

DISTEP 3,48% 5 KAMOREC 0,00 3 

ukazatel 
doba obratu aktiv - 

MIN po�adí ukazatel celkem po�adí 

podnik 360xaktiva/tržby �� podnik �� ��

ŠEN. DOPRAVNÍ 175,10 1 organizace 3 3 
organizace 180,14 2 DISTEP 3 4 
DISTEP 511,68 3 DEPOS 2 2 
DEPOS 938,96 4 KAMOREC 3 3 

KAMOREC 1011,34 5 ŠEN. DOPRAVNÍ 1 1 

  V roce 2008 se dle metody po�adí v mezipodnikovém srovnání na prvním míst� umístila 

Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o., na druhém míst� Depos Horní Suchá, a.s., na 

t�etím míst� shodn� organizace a KAMOREC, s.r.o. a jako poslední Distep a.s. 

2009: 

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX po�adí ukazatel 
úrokové krytí - 

MAX po�adí 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) �� podnik EBIT/nákl. úroky ��

KAMOREC 240,30% 1 DEPOS 2,33 1 

organizace 5,16% 2 KAMOREC 1,56 2 

DEPOS 4,25% 3 DISTEP 0,00 3 

DISTEP 3,40% 4 organizace 0,00 3 

ŠEN. DOPRAVNÍ -25,28% 5 ŠEN. DOPRAVNÍ -68,53 4 

ukazatel 
doba obratu aktiv - 

MIN po�adí ukazatel celkem po�adí 

podnik 360xaktiva/tržby �� podnik �� ��

ŠEN. DOPRAVNÍ 145,93 1 organizace 3 2 
KAMOREC 151,16 2 DISTEP 3 5 
organizace 281,72 3 DEPOS 1 3 
DISTEP 497,459 4 KAMOREC 2 1 
DEPOS 1021,29 5 ŠEN. DOPRAVNÍ 4 4 
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  V roce 2009 se dle metody po�adí v mezipodnikovém srovnání na prvním míst� umístil 

KAMOREC, s.r.o., na druhém míst� organizace, na t�etím míst� Depos Horní Suchá, a.s., na 

�tvrtém míst� Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o. a jako poslední Distep a.s. 

Organizace si v��i roku 2008 o jedno místo polepšila. 

2010: 

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX po�adí ukazatel 
úrokové krytí - 

MAX po�adí 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) �� podnik EBIT/nákl. úroky ��

KAMOREC 130,04% 1 DEPOS 6,60 1 

DEPOS 9,46% 2 organizace 0,00 2 

organizace 4,52% 3 DISTEP 0,00 2 

DISTEP 2,80% 4 KAMOREC -0,97 3 

ŠEN. DOPRAVNÍ -7,33% 5 ŠEN. DOPRAVNÍ -47,89 4 

ukazatel 
doba obratu aktiv - 

MIN po�adí ukazatel celkem po�adí 

podnik 360xaktiva/tržby �� podnik �� ��

KAMOREC 279,42 1 organizace 2 2 
organizace 300,61 2 DISTEP 2 4 

ŠEN. DOPRAVNÍ 471,21 3 DEPOS 1 3 
DISTEP 475,58 4 KAMOREC 3 1 
DEPOS 869,34 5 ŠEN. DOPRAVNÍ 4 5 

  V roce 2010 se dle metody po�adí v mezipodnikovém srovnání na prvním míst� umístil 

KAMOREC, s.r.o., na druhém míst� organizace, na t�etím míst� Depos Horní Suchá, a.s., na 

�tvrtém míst� Distep a.s. a jako poslední Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o. 

Organizace si udržela stejné místo jako v p�edešlém roce.  

B. Metoda bodovací 

2008: 

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX body ukazatel 
úrokové krytí - 

MAX body 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) �� podnik EBIT/nákl. úroky ��

KAMOREC 220,21% 100,00 ŠEN. DOPRAVNÍ 54,14 100,00 

DEPOS 18,56% 8,43 DEPOS 27,23 50,29 

ŠEN. DOPRAVNÍ 8,47% 3,84 organizace 0,00 0,00 

organizace 4,91% 2,23 DISTEP 0,00 0,00 

DISTEP 3,48% 1,58 KAMOREC 0,00 0,00 
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ukazatel 
doba obratu aktiv - 

MIN body ukazatel celkem po�adí 

podnik 360xaktiva/tržby �� podnik �� ��

ŠEN. DOPRAVNÍ 175,10 100,00 organizace 0,00 3 
organizace 180,14 97,21 DISTEP 0,00 5 
DISTEP 511,68 34,22 DEPOS 50,29 4 
DEPOS 938,96 18,65 KAMOREC 0,00 2 

KAMOREC 1011,34 17,31 ŠEN. DOPRAVNÍ 100,00 1 

  Na základ� bodovací metody je v roce 2008 po�adí konkuren�ních podnik� následující: 

Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o., KAMOREC, s.r.o., organizace, Depos Horní 

Suchá, a.s., Distep a.s. 

2009: 

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX body ukazatel 
úrokové krytí - 

MAX body 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) �� podnik EBIT/nákl. úroky ��

KAMOREC 240,30% 100,00 DEPOS 2,33 100,00 

organizace 5,16% 2,15 KAMOREC 1,56 66,86 

DEPOS 4,25% 1,77 DISTEP 0,00 0,00 

DISTEP 3,40% 1,42 organizace 0,00 0,00 

ŠEN. DOPRAVNÍ -25,28% -10,52 ŠEN. DOPRAVNÍ -68,53 -2942,65 

ukazatel 
doba obratu aktiv - 

MIN body ukazatel celkem po�adí 

podnik 360xaktiva/tržby �� podnik �� ��

ŠEN. DOPRAVNÍ 145,93 100,00 organizace 0,00 3 
KAMOREC 151,16 96,54 DISTEP 0,00 4 
organizace 281,72 51,80 DEPOS 100,00 2 
DISTEP 497,459 29,34 KAMOREC 66,86 1 
DEPOS 1021,29 14,29 ŠEN. DOPRAVNÍ -2942,65 5 

  Na základ� bodovací metody je v roce 2009 po�adí konkuren�ních podnik� následující: 

KAMOREC, s.r.o., Depos Horní Suchá, a.s., organizace, Distep a.s., Šenovská dopravní 

spole�nost, spol. s r.o. V��i roku 2008 si organizace udržela t�etí místo. 
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2010: 

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX body ukazatel 
úrokové krytí - 

MAX body 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) �� podnik EBIT/nákl. úroky ��

KAMOREC 130,04% 100,00 DEPOS 6,60 100,00 

DEPOS 9,46% 7,27 organizace 0,00 0,00 

organizace 4,52% 3,48 DISTEP 0,00 0,00 

DISTEP 2,80% 2,15 KAMOREC -0,97 -14,74 

ŠEN. DOPRAVNÍ -7,33% -5,64 ŠEN. DOPRAVNÍ -47,89 -725,14 

ukazatel 
doba obratu aktiv - 

MIN body ukazatel celkem po�adí 

podnik 360xaktiva/tržby �� podnik �� ��

KAMOREC 279,42 100,00 organizace 0,00 3 
organizace 300,61 92,95 DISTEP 0,00 4 

ŠEN. DOPRAVNÍ 471,21 59,30 DEPOS 100,00 2 
DISTEP 475,58 58,75 KAMOREC -14,74 1 
DEPOS 869,34 32,14 ŠEN. DOPRAVNÍ -725,14 5 

  Na základ� bodovací metody je v roce 2010 po�adí konkuren�ních podnik� následující: 

KAMOREC, s.r.o., Depos Horní Suchá, a.s., organizace, Distep a.s., Šenovská dopravní 

spole�nost, spol. s r.o. Oproti roku 2009 nedošlo k žádné zm�n� a organizace je v letech 2008 

až 2010 dle metody bodovací na t�etím míst�. 

C. Metoda normované prom�nné 

2008: 

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX �� �� ��

podnik (zisk po zdan�ní/VK)
� � �

KAMOREC 220,21% 169,09% 285,90% 2,00 

DEPOS 18,56% -32,57% 10,61% -0,38 

ŠEN. DOPRAVNÍ 8,47% -42,66% 18,20% -0,50 

organizace 4,91% -46,22% 21,36% -0,55 

DISTEP 3,48% -47,64% 22,70% -0,56 

suma 255,63% 
�

358,76% 
�pr�m�r 0,51 

� � �sm�r.odch. 0,85 
� � �
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ukazatel 
úrokové krytí - 

MAX �� �� ��

podnik EBIT/nákl. úroky 
� � �

ŠEN. 
DOPRAVNÍ 54,14 3786,88% 143404,74% 1,75 

DEPOS 27,23 1095,33% 11997,48% 0,51 

organizace 0,00 -1627,40% 26484,43% -0,75 

DISTEP 0,00 -1627,40% 26484,43% -0,75 

KAMOREC 0,00 -1627,40% 26484,43% -0,75 

suma 8137,02% 
�

234855,52% 
�pr�m�r 16,27 

� � �sm�r.odch. 21,67 
� � �

ukazatel 
doba obratu aktiv - 

MIN �� �� �� ��   

podnik 360xaktiva/tržby 
�

� �
�

ŠEN. DOPRAVNÍ 175,10 -38834,22% 15080969,26% 1,08 388,34 150809,69

organizace 180,14 -38330,82% 14692519,68% 1,07 383,31 146925,2 

DISTEP 511,68 -5176,55% 267966,33% 0,14 51,77 2679,6633

DEPOS 938,96 37552,09% 14101591,63% -1,05 -375,52 141015,92

KAMOREC 1011,34 44789,51% 20060999,16% -1,25 -447,90 200609,99

suma 281721,96% 
�

64204046,06% 
� � �pr�m�r 563,44 

� � � � �sm�r.odch. 358,34 
� � � � �

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX 
úrokové krytí - 

MAX 
doba obratu aktiv 

- MIN celkem po�adí 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) EBIT/nákl. úroky 360xaktiva/tržby �� ��

organizace -54,56% -0,75 1,07 -22,68% 3 
DISTEP -56,25% -0,75 0,14 -116,89% 5 
DEPOS -38,44% 0,51 -1,05 -92,70% 4 

KAMOREC 199,61% -0,75 -1,25 -0,47% 2 
ŠEN. DOPRAVNÍ -50,36% 1,75 1,08 232,74% 1 

  Podle metody normované prom�nné se jako nejlepší podnik v roce 2008 umístila Šenovská 

dopravní spole�nost, spol. s r.o., na druhém míst� KAMOREC, s.r.o., na t�etím míst�

organizace, na �tvrtém míst� Depos Horní Suchá, a.s., a jako poslední Distep a.s. 
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2009: 

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX �� �� ��

podnik (zisk po zdan�ní/VK)
� � �

KAMOREC 240,30% 194,73% 379,20% 1,99 

organizace 5,16% -40,41% 16,33% -0,41 

DEPOS 4,25% -41,31% 17,07% -0,42 

DISTEP 3,40% -42,16% 17,78% -0,43 

ŠEN. DOPRAVNÍ -25,28% -70,85% 50,20% -0,72 

suma 227,84% 
�

480,57% 
�pr�m�r 0,46 

� � �sm�r.odch. 0,98 
� � �

ukazatel úrokové krytí - MAX �� �� ��

podnik EBIT/nákl. úroky 
� � �

DEPOS 2,33 1525,75% 23279,25% 0,55 
KAMOREC 1,56 1448,58% 20983,71% 0,52 

DISTEP 0,00 1292,87% 16715,15% 0,46 
organizace 0,00 1292,87% 16715,15% 0,46 

ŠEN. DOPRAVNÍ -68,53 -5560,07% 309143,84% -2,00 
suma -6464,35% 

�

386837,09% 
�pr�m�r -12,93 

� � �sm�r.odch. 27,81 
� � �

ukazatel 
doba obratu aktiv - 

MIN �� �� �� ��   

podnik 360xaktiva/tržby 
�

� � � �

ŠEN. DOPRAVNÍ 145,93 -27358,03% 7484618,95% 0,84 273,58 74846,189 

KAMOREC 151,16 -26835,06% 7201206,81% 0,82 268,35 72012,068 

organizace 281,72 -13779,01% 1898611,95% 0,42 137,79 18986,119 

DISTEP 497,459 7794,40% 607526,04% -0,24 -77,94 6075,2604 

DEPOS 1021,29 60177,71% 36213571,64% -1,84 -601,78 362135,72 

suma 209757,39% 
�

53405535,39% 
� � �pr�m�r 419,51 

� � � � �sm�r.odch. 326,82 
� � � � �

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX 
úrokové krytí - 

MAX 
doba obratu aktiv 

- MIN celkem po�adí 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) EBIT/nákl. úroky 360xaktiva/tržby �� ��

organizace -41,21% 0,46 0,42 47,43% 2 
DISTEP -43,01% 0,46 -0,24 -20,38% 3 
DEPOS -42,14% 0,55 -1,84 -171,42% 4 

KAMOREC 198,63% 0,52 0,82 332,82% 1 
ŠEN. DOPRAVNÍ -72,27% -2,00 0,84 -188,45% 5 
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  Podle metody normované prom�nné se jako nejlepší podnik v roce 2009 umístil 

KAMOREC, s.r.o., na druhém míst� organizace, na t�etím míst� Distep a.s., na �tvrtém míst�

Depos Horní Suchá, a.s. a jako poslední Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o. V��i roku 

2008 si organizace o jedno místo polepšila. 

2010: 

ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX 
� � �

podnik (zisk po zdan�ní/VK) �� �� ��

KAMOREC 130,04% 102,15% 104,34% 1,99 

DEPOS 9,46% -18,44% 3,40% -0,36 

organizace 4,52% -23,38% 5,46% -0,46 

DISTEP 2,80% -25,10% 6,30% -0,49 

ŠEN. DOPRAVNÍ -7,33% -35,23% 12,41% -0,69 

suma 139,50% 
�

131,91% 
�pr�m�r 0,28 

� � �sm�r.odch. 0,51 
� � �

ukazatel úrokové krytí - MAX ��

�

��

podnik EBIT/nákl. úroky 
� � �

DEPOS 6,60 1505,50% 22665,33% 0,76 

organizace 0,00 845,12% 7142,34% 0,42 

DISTEP 0,00 845,12% 7142,34% 0,42 

KAMOREC -0,97 747,81% 5592,17% 0,38 

ŠEN. DOPRAVNÍ -47,89 -3943,56% 155516,32% -1,98 

suma -4225,62% 
�

198058,49% 
�pr�m�r -8,45 

� � �sm�r.odch. 19,90 
� � �

ukazatel 
doba obratu aktiv - 

MIN �� �� �� ��   

podnik 360xaktiva/tržby 
� � �

KAMOREC 279,42 -19981,02% 3992409,69% 0,94 199,81 39924,097
organizace 300,61 -17862,11% 3190548,70% 0,84 178,62 31905,487

ŠEN. DOPRAVNÍ 471,21 -802,61% 6441,77% 0,04 8,03 64,417706
DISTEP 475,58 -364,91% 1331,59% 0,02 3,65 13,315941
DEPOS 869,34 39010,64% 15218299,46% -1,84 -390,11 152182,99
suma 239616,66% 

�

22409031,23% 
� � �pr�m�r 479,23 

� � � � �sm�r.odch. 211,70 
� � � � �
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ukazatel 
rentabilita VK - 

MAX 
úrokové krytí - 

MAX 
doba obratu aktiv 

- MIN celkem po�adí 

podnik (zisk po zdan�ní/VK) EBIT/nákl. úroky 360xaktiva/tržby �� ��

organizace -45,51% 0,42 0,84 81,33% 2 
DISTEP -48,86% 0,42 0,02 -4,68% 3 
DEPOS -35,90% 0,76 -1,84 -144,53% 4 

KAMOREC 198,87% 0,38 0,94 330,82% 1 
ŠEN. DOPRAVNÍ -68,59% -1,98 0,04 -262,94% 5 

  Podle metody normované prom�nné se jako nejlepší podnik v roce 2010 umístil 

KAMOREC, s.r.o., na druhém míst� organizace, na t�etím míst� Distep a.s., na �tvrtém míst�

Depos Horní Suchá, a.s. a jako poslední Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o. Oproti 

roku 2009 si organizace nepolepšila ani nepohoršila, udržela si druhou p�í�ku. 

D. Metoda vzdálenosti od fiktivního bodu 

2008: 

podnik K po�adí 

organizace 1,42 5 
DISTEP 1,28 4 
DEPOS 0,90 2 

KAMOREC 0,83 1 
ŠEN. DOPRAVNÍ 1,14 3 

  Na základ� metody vzdálenosti od fiktivního bodu se v mezipodnikovém srovnání v roce 

2008 umístil na prvním míst� KAMOREC, s.r.o., na druhém míst� Depos Horní Suchá, a.s., 

na t�etím míst� Šenovská dopravní spole�nost, spol. s r.o., na �tvrtém míst� Distep a.s. a jako 

poslední se umístila organizace. 

2009: 

podnik K po�adí 

organizace 1,10 4 
DISTEP 0,97 3 
DEPOS 0,80 1 

KAMOREC 0,89 2 
ŠEN. DOPRAVNÍ 1,53 5 
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  Na základ� metody vzdálenosti od fiktivního bodu se v mezipodnikovém srovnání v roce 

2009 umístila na prvním míst� Depos Horní Suchá, a.s., na druhém míst� KAMOREC, s.r.o., 

na t�etím míst� Distep a.s., na �tvrtém míst� organizace a jako poslední se umístila Šenovská 

dopravní spole�nost, spol. s r.o. Organizace zaznamenala vzestup o jednu pozici v��i roku 

2008. 

2010: 

podnik K po�adí 

organizace 1,22 4 
DISTEP 1,04 3 
DEPOS 0,78 1 

KAMOREC 0,94 2 
ŠEN. DOPRAVNÍ 1,42 5 

  Na základ� metody vzdálenosti od fiktivního bodu v mezipodnikovém srovnání v roce 2009 

je na prvním míst� Depos Horní Suchá, a.s., na druhém míst� KAMOREC, s.r.o., na t�etím 

míst� Distep a.s., na �tvrtém míst� organizace a jako poslední se umístila Šenovská dopravní 

spole�nost, spol. s r.o. Organizace si udržela �tvrtou pozici, kterou získala v roce 2009. 

E. Spider analýza 

2008:                2009: 

Graf 3.26 Spider analýza – stav k 1. 1. 2009                       Graf 3.25 Spider analýza – stav k 1. 1. 2008 

Zdroj: vlastní zpracování    Zdroj: vlastní zpracování 
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2010: 

Graf 3.27 Spider analýza – stav k 1. 1. 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4 Bonitní a bankrotní modely 

    Tato �ást se zabývá bonitními a bankrotními modely. Jsou zde vytvo�eny soustavy 

ukazatel�, které mají za úkol posoudit finan�ní situaci p�ísp�vkové organizace a nastínit její 

budoucí vývoj. 

3.4.1 Bonitní modely 

A. Kralick�v rychlý test

  stav k 1. 1. 2008  body stav k 1. 1. 2009   body stav k 1. 1. 2010  body 

R1 0,69 4 0,74 4 0,81 4 

R2 -4383,66 4 -8,78 4 4,65 3 

R3 0,03 1 0,04 1 0,04 1 

R4 0,00 1 0,01 1 0,01 1 

celkem   2,5   2,5   2,25 

  V letech 2008 a 2009 je hodnota Kralickova rychlého testu 2,5 a v roce 2010 2,25. 

Vypovídá o finan�ní síle podniku m��ené �ty�mi ukazateli. Orienta�ní hodnota je 3 a více 

bod�, pokud se jedná o velmi dobrý podnik a 1 bod a mén�, pokud se jedná o špatný podnik. 

Jelikož je organizace v rozmezí 1 až 3 body, ale blíže 3 bod�m, tak se jedná o dobrý podnik. 
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B. Tamariho bonitní model

  stav k 1. 1. 2008  body stav k 1. 1. 2009   body stav k 1. 1. 2010  body 

R1 2,21 25 2,81 25 4,40 25 

R2 0,05 20 0,05 20 0,05 20 

R3 2,87 15 3,00 15 2,94 15 

R4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

R5 38,52 3 25,85 3 22,89 3 

R6 0,55 3 0,65 3 0,72 3 

celkem �� 66 �� 66 �� 66 

  V letech 2008 až 2010 je hodnota Tamariho bonitního modelu 66 bod�. Vychází ze 

skute�ného rozložení hodnot ukazatel� v oboru. Pokud je orienta�ní hodnota 60 bod� a více, 

tak se jedná o podnik s malou pravd�podobností bankrotu. Podniky s vyšší 

pravd�podobností bankrotu mají hodnocení 30 bod� a mén�. Jelikož má organizace ve všech 

t�ech letech více než 60 bod�, tak má malou pravd�podobnost k bankrotu. 

3.4.2 Bankrotní modely 

A. Tafler�v bankrotní model

  
stav k  

1. 1. 2008  R*koeficient 
stav k  

1. 1. 2009  R*koeficient 
stav k  

1. 1. 2010 R*koeficient

R1 0,17 0,09 0,21 0,11 0,29 0,15 

R2 2,22 0,29 2,58 0,34 2,91 0,38 

R3 0,20 0,04 0,18 0,03 0,13 0,02 

R4 2,00 0,32 1,28 0,20 1,20 0,19 

celkem   0,73   0,68   0,75 

  Tafler�v bankrotní model má hodnotu v roce 2008 0,73, v roce 2009 0,68 a v roce 2010 

0,75. Obecn� lze �íci, že podniky s malou pravd�podobností k bankrotu mají T > 0,3 a 

podniky s vyšší pravd�podobností k bankrotu mají T < 0,2. Organizace má ve všech t�ech 

letech T > 0,3, z �ehož vyplývá, že má velmi malou pravd�podobnost k bankrotu. 
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B. Altman�v index

  
stav k  

1. 1. 2008 R*koeficient 
stav k 

 1. 1. 2009  R*koeficient 
stav k  

1. 1. 2010 R*koeficient 

R1 0,38 0,28 0,36 0,26 0,25 0,18 

R2 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 

R3 0,03 0,11 0,04 0,12 0,04 0,11 

R4 1,99 0,84 2,71 1,14 5,50 2,31 

R5 2,00 2,00 1,28 1,28 1,20 1,20 

celkem �� 3,25 �� 2,83 �� 3,83 

  Altman�v index má hodnotu v roce 2008 3,25, v roce 2009 2,83 a v roce 2010 3,83. Obecn�

lze �íci, že podniky s minimální pravd�podobností bankrotu mají hodnotu rovnice Z > 2,70 a 

podniky s vysokou pravd�podobností bankrotu Z < 1,20. Organizace má ve všech t�ech letech 

Z > 2,70, z �ehož vyplývá, že má malou pravd�podobnost k bankrotu. 

�

�

�

�

�
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4 NÁVRHY A DOPORU�ENÍ 

  V p�edchozí kapitole je provedena finan�ní analýza, mezipodnikové srovnání a sestaveny 

bonitní a bankrotní modely p�ísp�vkové organizace. I když organizace dopadla dob�e, je zde 

n�kolik návrh� a doporu�ení pro zlepšení stávajícího stavu. 

  Horizontální analýza vyjad�uje meziro�ní zm�ny položek rozvahy pomocí r�zných rozdíl�

a index�. Stálá aktiva mají rostoucí tendenci v �ase, nejv�tší nár�st je v položce samostatné 

movité v�ci a nejv�tší pokles v položce drobný dlouhodobý hmotný majetek. Ob�žná aktiva 

mají klesající tendenci, protože se snižuje položka b�žný ú�et. Vlastní zdroje krytí se zvyšují 

v �ase. Nár�st byl zp�soben zvýšením položky fond dlouhodobého majetku. Cizí zdroje 

zaznamenaly sestupnou tendenci v �ase, a to hlavn� kv�li poklesu položky dodavatelé. 

  Vertikální analýza udává, z kolika procent se jednotlivé položky rozvahy podílejí na 

bilan�ní sum�. Stálá aktiva jsou z v�tší �ásti tvo�ena stavbami. Ob�žná aktiva se skládají z asi 

85-95% z finan�ního majetku. Nejv�tší podíl zde má položka b�žný ú�et, a to 70-84%. 

Vlastní zdroje krytí tvo�í z velké �ásti majetkové fondy a cizí zdroje krátkodobé závazky. 

  Pom�rová analýza je zhodnocení finan�ního zdraví organizace pomocí ukazatel� likvidity, 

rentability, zadluženosti a aktivity. 

  Ukazatele likvidity vyjad�ují schopnost podniku p�em�nit aktiva na hotovost. V organizaci 

jsou n�kolikrát vyšší, než je doporu�ovaná hodnota. To znamená, že ob�žná aktiva p�esahují 

krátkodobé závazky. Tyto vyšší hodnoty vypovídají o neproduktivním vázání pen�žních 

prost�edk� v hotovosti, ale i o vyšší solventnosti pro v��itele. S ukazateli likvidity souvisí       

i �istý pracovní kapitál, který p�edstavuje �ást základního majetku, která se p�em�ní na 

pohotové pen�žní prost�edky po splacení krátkodobých závazk� a m�že se použít na 

uskute�n�ní podnikových zám�r�. Optimální hodnota tohoto ukazatele by m�la být 3,0- 5,0, 

což organizace tém�� spl	uje. Vypovídá to o tom, že organizace vytvo�í z vlastní hospodá�ské 

�innosti dostate�né množství p�ebytk� použitelných pro financování svých pot�eb. 

  Pro zlepšení situace by bylo lepší nevázat mnoho prost�edk� na b�žném ú�tu, ale vložit je 

n�kam, kde budou lépe zhodnoceny. Nap�íklad existuje mnoho spo�icích ú�t� pro podnikatele 

pro krátkodobé období nebo termínované vklady pro podnikatele na delší období. Je možno 

vložit pen�žní prost�edky i do podílových fond� pro podnikatele nebo využít podnikových 

sm�nek. A na b�žném ú�tu nechat jen pen�žní prost�edky na výplaty a provoz organizace. 
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  Ukazatele rentability vypovídají o ziskovosti organizace. M�ly by být co nejvyšší a mít 

rostoucí tendenci. V organizaci jsou tyto ukazatele zhruba o polovinu nižší, než jsou 

doporu�ované hodnoty a nákladovost tržeb je tém�� 0,97-0,98 K�. Takže zisk na korunu 

obratu je okolo 0,2 až 0,3 K�.  

  Tento stav je zap�í�in�n tím, že organizace d�lí svou �innost na služby pro m�sto a služby 

pro ob�any. Služby pro m�sto nejsou ziskové, jsou provozovány na hranici svých náklad�.  

Proto by organizace m�la zam��it svou pozornost na služby pro ob�any, kde by mohla docílit 

lepší rentability a s utrženými prost�edky by mohla dále disponovat, nap�íklad na nákup 

nového ná�adí �i modern�jších stroj�. S blížící se stavbou kanalizace ve m�st� by m�la 

organizace zviditelnit své služby a nabízet ob�an�m i výkop na jejich pozemcích a vysv�tlit 

jim výhody z toho plynoucí (profesionáln� odvedená práce, rychlost, cena oproti konkurenci).

  Ukazatele zadluženosti vyjad�ují, v jakém rozsahu je majetek firmy krytý cizími zdroji. 

V organizaci jsou hodnoty t�chto ukazatel� pom�rn� nízké, protože zde neexistuje žádný úv�r 

(proto má krytí fixních poplatk� a úrokové krytí nulové hodnoty), nebo� organizace �erpá na 

sv�j provoz r�zné p�ísp�vky a dotace od státu. Nižší hodnoty ukazatel� vypovídají o nižším 

riziku pro sou�asné i budoucí v��itele a zvyšující se finan�ní stabilit�. Na druhou stranu r�st 

ukazatel� zadluženosti p�ispívá k celkové rentabilit� a vyšší tržní hodnot� organizace. 

  Organizace by svou pozornost m�la zam��it na skladbu zdroj� podnikání. V organizaci 

krátkodobý cizí kapitál zaujímá ¼ aktiv a dlouhodobé zdroje ¾ aktiv. Krytím stálých aktiv 

dlouhodobým kapitálem dochází k rekapitalizaci, tzn., že se zvyšuje stabilita podniku, ale 

snižuje se celková efektivnost podnikání. Je doporu�eno aktiva krýt z v�tší �ásti krátkodobým 

cizím kapitálem, tzn. mít více krátkodobých závazk� než t�ch dlouhodobých. 

  Ukazatele aktivity m��í schopnost podniku využívat investované pen�žní prost�edky a 

zobrazují strukturu majetku podniku. Organizace má nízké hodnoty ukazatel�, což vypovídá o 

tom, že nemá po dlouhou dobu vázány pen�žní prost�edky.  

  Hodnota vázanosti celkových aktiv je nízká, a to sv�d�í o tom, že organizace expanduje bez 

nutnosti zvyšovat své finan�ní zdroje. Organizace má dobu obratu pohledávek mezi 3 a 20 

dny, což vyjad�uje, že nemá mnoho prost�edk� po dlouhou dobu vázanou v pohledávkách. 

Organizace má pom�rn� vysoký obrat zásob a krátkou dobu obratu zásob, z toho vyplývá, že 

se organizace nachází ve velmi dobré finan�ní situaci. Krátká doba obratu pohledávek sv�d�í 

o dobré platební morálce zákazník� organizace a krátká doba obratu závazk� zase o dobré 

platební morálce organizace. Nízká doba obratu závazk� také p�ízniv� ovliv	uje výši a dobu 

obratu �istého pracovního kapitálu. Organizace by se m�la snažit o udržení stávajícího stavu. 
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  Mezipodnikové srovnání je metoda sloužící k posouzení toho, jak si podnik vede v rámci 

daného odv�tví.  

  Pomocí jednorozm�rných metod jsou organizace a její 4 konkuren�ní podniky srovnávány 

na základ� jednoho ukazatele. Zde je vybrána bilan�ní suma a zisk po zdan�ní.  

  Organizace se umístila na �tvrtém a t�etím míst�. Nejv�tší konkurenti, spole�nosti Distep a.s. 

a Depos Horní Suchá, a.s., jsou mnohem v�tší spole�nosti než organizace a mohou nabízet 

nižší ceny služeb pro ob�any m�sta. Organizace by jim m�la konkurovat kvalitou služeb a 

nižším ceníkem pro ujeté kilometry. 

  Tytéž podniky jsou pomocí vícerozm�rných metod porovnávány na základ� ukazatel�

rentability vlastního kapitálu, úrokového krytí a doby obratu aktiv. 

  Podle metody po�adí se organizace umístila v pr�m�ru jako druhá, podle metody bodovací 

jako t�etí, dle metody normované prom�nné jako druhá a dle metody vzdálenosti od fiktivního 

bodu jako �tvrtá. P�edb�hly ji spole�nosti Distep a.s. a Depos Horní Suchá, a.s., spole�nost 

KAMOREC, s.r.o. má záporný výsledek hospoda�ení i zápornou hodnotu aktiv, což její 

výsledky pon�kud zkreslilo. Organizace by se m�la snažit o to, aby si ve svém m�st� udržela 

pozici svými cenami a hlavn� kvalitou služeb. 

  Bonitní a bankrotní modely jsou ú�elov� vytvo�ené soustavy ukazatel� sestavené za 

ú�elem posouzení finan�ní situace podniku a jejího vývoje do budoucna.      

  Bonitní modely odrážejí kvalitu podniku podle jeho výkonnosti. Hodnota Kralickova 

rychlého testu se blíží 3, což znamená, že organizace je dobrý podnik. Organizace by m�la 

svou pozornost zam��it na ukazatele rentability, a to hlavn� na rentabilitu tržeb a rentabilitu 

aktiv. Nebo� práv� tam je dosahováno nejnižší bodové hodnoty. Tamariho bonitní model

má hodnotu vyšší než 60 bod�, z �ehož vyplývá, že organizace má malou pravd�podobnost 

bankrotu.  

  Bankrotní modely charakterizují schopnost podniku dostát svým závazk�m. Tafler�v 

bankrotní model organizace má T > 0,3, z �ehož vyplývá, že má velmi malou 

pravd�podobnost bankrotu. Nejnižší hodnotu má ukazatel krátkodobé závazky/celková aktiva, 

a proto by na n�j m�la být zam��ena pozornost organizace.

  Altman�v index má hodnotu pro organizaci Z > 2,7, a tak má malou pravd�podobnost 

bankrotu. Organizace by se m�la zam��it na ukazatele základní kapitál/dluhy celkem a tržby 

celkem/aktiva celkem, protože vykazují nízkou hodnotu. 
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5 ZÁV�R 

  V této bakalá�ské práci je zhodnoceno finan�ní zdraví p�ísp�vkové organizace. Je zde 

zpracována finan�ní analýza, mezipodnikové srovnání a vytvo�eny bonitní a bankrotní 

modely. 

  Cílem bakalá�ské práce je zpracování finan�ní analýzy konkrétní p�ísp�vkové organizace, 

posouzení její ekonomické situace a doporu�ení strategie, která povede k jejímu lepšímu stavu 

a výhodn�jšímu postavení na trhu mezi konkurencí. Tento cíl byl napln�n. 

  P�ísp�vková organizace je po provedení finan�ní analýzy a celkového zhodnocení 

finan�ního zdraví podniku ozna�ena jako dobrý podnik s malou pravd�podobností k bankrotu. 

Není zde žádný ukazatel, který by extrémn� vybo�oval nebo poukazoval na velkou hrozbu    

do budoucna. P�esto je zde n�kolik návrh� a doporu�ení, jak tento stav ješt� zlepšit. Pro 

zdokonalení ukazatel� likvidity je doporu�eno peníze na b�žném ú�tu rozd�lit a �ást umístit 

na vhodný spo�icí ú�et pro podnikatele. Rentabilitu, která je slabou stránkou organizace, je 

možné vylepšit v�tším d�razem na služby pro ob�any v souvislosti s výstavbou kanalizace a 

nových chodník� ve m�st�. Aby nedocházelo k rekapitalizaci, tak je navrženo, aby v�tší �ást 

aktiv byla kryta v�tším podílem krátkodobých cizích zdroj�, a tak byly omezeny cizí zdroje 

dlouhodobé. To by m�lo vést ke zvýšení celkové efektivnosti podnikání. Svým konkurent�m 

by m�la p�ísp�vková organizace konkurovat vynikající kvalitou svých služeb a vhodným 

umíst�ním svého sídla, �ímž se sníží náklady na cestovné. Tímto by m�la mít organizace 

zajišt�ný i úsp�šný vývoj do budoucna. 
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Seznam zkratek 

1-ROS  nákladovost tržeb 

�PK  �istý pracovní kapitál 

EAT  zisk po zdan�ní 

EBIT  zisk p�ed ode�tením úrok� a daní 

EBT  zisk p�ed zdan�ním 

PMOS  ukazatel ziskové marže 

ROA  rentabilita celkových vložených aktiv 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdroj�

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  rentabilita vloženého kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 
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