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1 Úvod 
 

Podnikání je podle celé řady definic činností, která je provozována za účelem 

dosažení zisku. Výši zisku zjistíme poměrně jednoduše z účetního výkazu – výkazu zisku a 

ztráty. Podnikatele jako vlastníka ale samozřejmě zajímá nejen absolutní výše zisku, ale i 

to, zda vložené finanční, hmotné a nehmotné prostředky jsou využívány racionálně a 

efektivně, zda tedy nemohl být dosažený zisk vyšší. Aby mohl toto posoudit, potřebuje 

nástroj měření, kterým je v současné době zejména finanční analýza, tedy přesněji 

poměrové ukazatele v ní obsažené. 

Základními vstupními informacemi pro finanční analýzu jsou údaje z majetkové 

rozvahy podniku a z výkazu zisku a ztráty. Neméně důležitými informacemi pro finanční 

analýzu jsou také informace týkající se konkrétních podmínek činnosti daného podniku, 

počet zaměstnanců, postavení na trhu, úroveň vztahů s dodavateli, s odběrateli či věřiteli. 

Další důležitou složkou informací pro finanční analýzu mohou být obecné normativy pro 

daný obor a charakter činnosti, které slouží k porovnání podniků mezi sebou a zvyšují 

vypovídací schopnost finanční analýzy. 

Finanční analýza sice, jak již bylo uvedeno, čerpá základní data z finančních výkazů, 

kterým bývá vytýkána určitá statičnost a historičnost, ale pokud je zpracována v plném 

rozsahu, poskytuje podnikateli informace o vývoji v čase i o strukturálních změnách 

majetku. Za použití dalších nástrojů, kterými jsou např. bonitní a bankrotní modely a řada 

dalších modelů, může pak podnikatel na základě poznání minulosti predikovat vývoj ve 

finanční oblasti v budoucnosti. Finanční analýzu tedy můžeme považovat za základní 

stavební kámen následného hodnocení celkové výkonnosti podniku.  

V moderních podnicích je finanční analýza nedílnou součástí finančního řízení a 

neustále se nejen v teoretické rovině, ale i v podnikové praxi, rozvíjí. Finanční analýza není 

upravována, na rozdíl od např. finančního účetnictví nebo daňové problematiky, žádnými 

obecně závaznými právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy. 

Proto autoři odborné literatury mnohdy využívají nejednotné terminologie. 
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Finanční analýza slouží i jako základní nástroj podnikové diagnostiky, která ovšem 

kromě ukazatelů finanční analýzy využívá i řadu dalších, tzv. „měkkých“ ukazatelů.  

Podniková diagnostika, stejně tak jako finanční analýza, zaznamenává v posledních 

desetiletích velký rozmach.   

Hodnocení podniků a jejich srovnávání na pomyslném žebříčku úspěšnosti je vždy 

relativní. Ani finanční analýza spolu se svými výsledky není proto absolutním měřítkem. 

Jde pouze o metodu, která finančním analytikům, popř. investorům napomáhá určit silné 

a slabé stránky podniku ve srovnání s konkurenčními i spolupracujícími podniky. 

Cílem bakalářské práce je na základě využití metod finanční analýzy a vybraných 

bonitních a bankrotních modelů zhodnotit finanční zdraví konkrétní společnosti. Na 

základě provedené analýzy budou formulovány konkrétní návrhy a doporučení, které by 

měly přispět ke zvýšení výkonnosti analyzované společnosti. 

V tržní ekonomice stále roste význam ekonomických informací, protože bez 

dostatku kvalitních informací není možné zajistit kvalitní řízení, především pak řízení 

finanční, které tvoří dominantní složku řízení podniku. 
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2 Teoretická východiska 
 

Každý podnik, který chce naplňovat své cíle nebo zjistit, proč stanovených cílů 

nebylo dosaženo, sleduje a pravidelně analyzuje a vyhodnocuje svou finanční situaci, 

která tvoří základní pilíř pro hodnocení výkonnosti podniku. Nejpoužívanější a zároveň 

základní metodou pro měření výkonnosti je finanční analýza, která má za cíl vyhodnotit na 

základě stanovených postupů a metod finanční situaci podniku. 

Při řešení zadaného úkolu bude využita především metoda analýzy, pro 

charakterizování analyzované společnosti poslouží především metoda deskripce, v rámci 

formulace návrhů a doporučení bude aplikována metoda komparace a syntézy. 

 

2.1 Výkonnost podniku 

 

Obsah pojmu výkonnost je v literatuře vymezen různě. Přesto je pojem výkonnost 

podniku, resp. měření výkonnosti velmi často používán jak odbornou, tak laickou 

veřejností.  

ŠULÁK (2003) charakterizuje výkonnost podniku jako schopnost firmy co nejlépe 

zhodnotit investice vložené do podnikatelských aktivit. Na podnikatelskou výkonnost je 

možno pohlížet z různých úhlů pohledu, protože různí zainteresovaní aktéři, kteří 

vystupují na trhu, ji hodnotí z různých, a to odlišných hledisek. 

Zákazník hodnotí výkonnost podniku z pohledu vlastních priorit, a těmi jsou 

především kvalita, dodací lhůta a cena. Výkonným je tedy takový podnik, který je schopen 

nejlépe předvídat jeho potřeby a přání v okamžiku jejich vzniku, uspokojit je produktem 

v odpovídající kvalitě, s odpovídající (přijatelnou) cenou. 

Manažer hodnotí výkonnost podniku na základě schopnosti podniku reagovat na 

změny vnějšího prostředí a na vznik nových podnikatelských příležitostí. Za výkonný tedy 

manažeři označují takový podnik, který má stabilní, resp. rostoucí podíl na trhu, loajální 
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zákazníky, nízké náklady, stabilní a vyrovnané peněžní toky, dosahuje minimálně 

stanovené rentability a je likvidní. Výkonnost manažeři spojují s prosperitou. 

Vlastník poměřuje úspěch především na základě návratnosti vložených investic, 

pomocí ekonomické přidané hodnoty a rostoucí hodnoty (ceny) podniku. Pro vlastníka je 

výkonný pouze takový podnik, který co nevýše a nejrychleji zhodnotí jím vložený kapitál. 

V podmínkách České republiky je tradičním přístupem k měření výkonnosti 

podniku sledování finanční výkonnosti pomocí finanční analýzy. Tento přístup se  

postupem času vylepšoval a obohacoval, došlo k posunu směrem k hodnocení výkonnosti 

podniku prostřednictvím tvorby hodnoty. 

Podle WAGNERA (2009) existují k měření výkonnosti dva přístupy, a to syntetický a 

analytický. Syntetický přístup využívá syntetická měřítka, která za využití syntézy (shrnutí) 

odrážejí všechny stránky výkonnosti podniku. Tato měřítka jsou založena na výsledku 

hospodaření. Analytický přístup užívá analytická měřítka, která se zaměřují na konkrétní 

dílčí stránku výkonnosti zkoumaného podniku. 

PAVELKOVÁ (2009) zmiňuje dvě koncepce řízení a měření výkonnosti. Tyto 

koncepce souvisejí s rozdílnými pohledy jednotlivých subjektů vůči podniku a také 

s podmínkami ohodnocování podniku vnějším prostředím (shareholder value, stakeholder 

value). 

 

2.2 Finanční analýza 

 

„Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi 

sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým 

závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. 

Finanční analýza je oblast, která představuje výraznou součást podnikového řízení. 

Je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením podniku a propojuje tyto dva 

nástroje podnikového řízení.“ (GRÜNWALD, R..; HOLEČKOVÁ, J., 1997, s. 7) 
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Předmětem finanční analýzy je podle VLACHYNSKÉHO (1996) zjištění finanční 

situace podniku. Úkolem finanční analýzy je určit, které činitele a s jakou intenzitou 

působily na formování finanční situace podniku a odhalit příčiny, které finanční situaci 

determinovaly. Můžeme využít finanční analýzu „ex post“ nebo „ex ante“.  Při analýze „ex 

post“ se zaměřujeme na současné výsledky a vysvětlujeme je pomocí pohledu do 

minulosti. Při analýze „ex ante“ jde o predikci finančního vývoje, uplatňujeme tedy pohled 

do budoucnosti. V každém případě účelem a cílem finanční analýzy je zobrazit uplynulý 

vývoj finanční situace a finančního hospodaření podniku, ale také přispět k volbě 

nejvhodnějších směrů dalšího rozvoje činnosti podniku a k usměrňování finančního 

hospodaření a finanční situace podniku. 

Nástrojem finanční analýzy je soustava ukazatelů s dostatečnou vypovídací 

schopností o finanční situaci a stavu finančního hospodaření. Relevantní není absolutní 

výše ukazatele, ale tendence – směr vývoje jednotlivých ukazatelů k lepšímu nebo 

horšímu. Uspokojivá finanční situace podniku se v anglosaské literatuře často označuje 

pojmem „finanční zdraví“ podniku (financial health). Za finančně zdravý bývá považován 

takový podnik, který je v danou chvíli i perspektivně schopen naplňovat smysl své 

existence. 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu 

především těch subjektů, které přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Uživateli 

účetních informací a finanční situace jsou  podle GRÜNWALDA (2007) především: 

 manažeři, 

 investoři, 

 banky a věřitelé, 

 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé), 

 zaměstnanci, 

 stát a jeho orgány, 

 konkurenti. 
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2.2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Kvalitní podklady jsou tím nejdůležitějším základem dobré finanční analýzy. 

Vstupní data finanční analýzy pocházejí ze tří velkých skupin zdrojů: účetní data podniku, 

ostatní data o podniku a externí data. 

Účetnictví poskytuje dle LANDY (2006) data a informace pro finanční rozhodování 

prostřednictvím: 

 účetních výkazů finančního účetnictví a příloh k účetní závěrce. Tyto výkazy 

podávají přehled o stavu a struktuře majetku, o zdrojích jeho krytí, o tvorbě a 

užití výsledku hospodaření a o pohybu peněžních toků. Účetní závěrku tvoří 

především tyto výkazy: 

o rozvaha, tj. přehled o majetku podniku a jeho zdrojích financování, 

o výkaz zisku a ztráty, tj. výkaz zohledňující náklady a výnosy podniku a 

výsledky hospodaření podniku, 

o cash flow, tj. přehled o peněžních tocích podniku, 

o přílohy; 

 vnitropodnikového účetnictví. Tyto výkazy nepodléhají žádné jednotné 

metodické úpravě, každý podnik si je vytváří podle svých vlastních požadavků a 

potřeb. Patří zde všechny výkazy zobrazující čerpání podnikových nákladů 

v nejrůznějším členění (druhové, kapacitní, kalkulační), výkazy a spotřebě 

nákladů na jednotlivé výkony nebo v jednotlivých podnikových střediscích. 

Tyto výkazy jsou interními doklady podniku, které mívají důvěrný až utajovaný 

charakter; 

 výročních zpráv, údajů o vývoji zakázek, zpráv o strategii podniku, plánovaných 

propočtů, průzkumů trhu a jiných, již provedených analýz. 

Ostatní data o podniku jsou převážně čerpána z podnikové statistiky (poptávka, 

výroba, prodej, zaměstnanost), podkladů personálního úseku a vnitřních směrnic, prognóz 

atd. 

Externí data představují data z ekonomického prostředí podniku. Jde zejména o 

údaje státní statistiky, ministerstev, dalších státních organizací, údaje z odborného tisku, 
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burzovní zprávy, zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr, komentáře manažerů, 

odhady analytiků a nezávislá hodnocení a prognózy ekonomických poradců, agentur a 

firem. 

Při používání informací z účetních výkazů je dle MRKVIČKY a KOLÁŘE (2006) nutné 

znát přesně jejich obsah odpovídající používané účetní metodice a zohlednit některé 

nedostatky ve vypovídací schopnosti účetních výkazů, pramenící zejména ze snahy 

podniků přizpůsobit velikost vykázaného hospodářského výsledku žádoucímu stavu. Ve 

veřejně publikovaných údajích z účetní závěrky rovněž chybí některé údaje, důležité pro 

výpočet ukazatelů finanční analýzy.  

Ne všechny zdroje informací mají pro své uživatele stejnou úroveň významnosti. 

Významnou pozici mezi informačními zdroji mají výroční zprávy. Z účetních výkazů 

publikovaných ve výroční zprávě je větší významnost přisuzována výkazu zisku a ztráty než 

rozvaze. Z ekonomických ukazatelů má jednoznačnou prioritu zisk. 

 

2.2.2 Postup a metody finanční analýzy 

 

Ve finanční analýze se obvykle rozlišují dva základní přístupy k hodnocení 

podnikového procesu, a to fundamentální analýza a technická analýza. 

Fundamentální analýza představuje dle SYNKA (2009) rozbory založené na 

rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými 

jevy, na zkušenosti odborníků – nejen pozorovatelů, ale často i přímých účastníků 

ekonomických procesů. I když se tato analýza opírá o velké množství informací, 

zpracovává údaje spíše kvalitativní a pokud využívá kvantitativní informace, zpravidla 

odvozuje své závěry bez použití algoritmizovaných postupů. 

Technická analýza představuje dle SYNKA (2006) použití matematických, 

matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu 

zpracování dat s následným ekonomickým (kvalitativním) posouzením výsledků. 
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Oba uvedené postupy mají své zastánce i své kritiky. Příznivci fundamentální 

analýzy často poukazují na nespolehlivost matematických a statistických prognóz, 

zejména pokud se jedná o oblast kapitálových trhů. Na obranu technické analýzy se uvádí, 

že matematické metody již zaznamenaly mnoho úspěchů v ekonomii, především ve 

spojení s počítačovou technikou. V praxi zpravidla nebývá takový rozpor mezi 

fundamentální a technickou analýzou, protože většina analytiků využívá při rozborech 

nástroje technické analýzy, které nelze použít bez „fundamentálních“ znalostí a citu pro 

řešený problém. 

Metody technické finanční analýzy můžeme dále rozdělit dle RŮČKOVÉ (2010) do 

dvou skupin, a to na elementární metody a vyšší metody.  

Elementární metody technické analýzy 

Finanční analýza pracuje s ukazateli, které vycházejí buď přímo z účetních výkazů, 

nebo jsou z těchto údajů odvozeny. Počet možných ukazatelů je značný, proto je vhodné 

si je uspořádat z několika důležitých hledisek. Důležitou roli zde sehrává časové hledisko.  

Ukazatele je možno rozdělit na intenzivní a extenzivní. Extenzivní ukazatele nesou 

informace o rozsahu (objemu), představují kvantitu v objemových jednotkách. Intenzivní 

ukazatele charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele v podniku využívány a jak 

silně či rychle se mění. Mezi extenzivní ukazatele patří absolutní a rozdílové, mezi 

intenzivní pak poměrové a speciální. 

Dle RŮČKOVÉ (2007) můžeme elementární metody rozčlenit následujícím 

způsobem: 

 analýza stavových ukazatelů: 

o horizontální analýza, 

o vertikální analýza, 

 analýza rozdílových a tokových ukazatelů: 

o analýza fondů, 

o analýza cash flow, 

 přímá analýza poměrových (intenzivních) ukazatelů: 

o ukazatele rentability, 
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o ukazatele aktivity, 

o ukazatele zadluženosti, 

o ukazatele likvidity, 

o ukazatele kapitálového trhu; 

 analýza soustav ukazatelů: 

o pyramidové rozklady, 

o rozklad Du Pont. 

Výše uvedené elementární metody představují jako celek komplexní finanční 

rozbor hospodaření podniku. 

Vyšší metody technické analýzy 

Tyto metody nepatří k univerzálním metodám. Používají ke své analýze složitější 

matematiku, matematickou statistiku, ale jsou zároveň založeny na teoretických a 

praktických ekonomických znalostech. K aplikaci vyšších metod technické analýzy je 

zapotřebí kvalitní softwarové vybavení. Použití závisí především na dostupnosti údajů a 

zároveň na naplňování modelů potřebnými údaji.  

 

2.2.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

 

Analýza stavových ukazatelů v sobě zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. 

Horizontální analýza se zabývá časovými změnami. Bere v úvahu údaje, které jsou 

získávány z účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty), popř. z výročních zpráv 

podniků. Kromě sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných údajů v čase – zpravidla 

3 až 10 roků -  se zjišťují i procentuální změny. Změny položek se sledují po řádcích, 

horizontálně, proto je tato metoda nazývána horizontální analýzou absolutních ukazatelů. 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé položky majetku a kapitálu, tedy strukturu 

aktiv a pasiv, popř. strukturu nákladů a výnosů.  Označení vertikální analýza vzniklo dle 

SEDLÁČKA (2007) proto, že se při procentuálním vyjádření jednotlivých složek postupuje 

v jednotlivých letech shora dolů ve sloupcích a ne napříč jednotlivými roky. 
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2.2.2.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 

Tato analýza se zabývá analýzou základních účetních výkazů, které obsahují tokové 

složky. Jde o výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Analýza fondů finančních prostředků je 

zaměřena především na čistý pracovní kapitál. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) se dle RŮČKOVÉ (2007) vypočítá jako rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Rozdíl mezi oběžnými aktivy 

a krátkodobými dluhy má významný vliv na solventnost podniku. ČPK představuje finanční 

zdroje, které umožňují podniku pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by nastala 

nějaká nepříznivá událost, která by vyžadovala vysoký výdaj peněžních prostředků. 

Velikost těchto zdrojů závisí na obrátkovosti krátkodobých aktiv, ale také na vnějších 

okolnostech (stabilita trhu, celní předpisy apod.). Aby bylo možno zjistit příčiny změn ČPK, 

je potřebné sledovat přítoky a odtoky finančních prostředků, tedy cash flow. 

Čisté pohotové prostředky dle RŮČKOVÉ (2007) představují rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejvyšší stupeň likvidity 

představují jen peníze v hotovosti a peníze na běžných účtech. Tento ukazatele je 

ovlivněn způsobem oceňování majetku. 

Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond je rozdílový ukazatel. Při výpočtu se 

dle SEDLÁČKA (2007, s. 38) „vylučují z oběžných aktiv zásoby a nelikvidní pohledávky a od 

takto upravených aktiv se odečtou krátkodobé závazky“. Při analýze změny likvidity 

z hlediska aktiv jsou zásoby vyloučeny z oběžných aktiv a z hlediska pasiv zdroje se 

doplňují o snížení zásob a použití finančního fondu rozšířeného o zvýšení zásob. 

 

2.2.2.3 Přímá analýza poměrových ukazatelů 

 

Nejčastěji se ve finanční analýze využívá ukazatelů poměrových, které 

charakterizují vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů pomocí jejich poměru. Za 

dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje finanční 

analýzy bylo navrženo velké množství ukazatelů, z nichž některé se liší pouze drobnými 
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modifikacemi. Poměrové ukazatele se zpravidla třídí do jednotlivých skupin – obvykle 

podle oblasti finanční analýzy. Klasifikace poměrových ukazatelů není v literatuře 

jednotná a rovněž zařazení jednotlivých ukazatelů se často liší. 

Většina autorů se ale shoduje na následující klasifikaci: 

 ukazatele rentability – používají se pro hodnocení a komplexní posouzení celkové 

efektivnosti výdělkové schopnosti podniku. Pomocí nich se vyjadřuje intenzita 

využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku, 

 ukazatele aktivity – měří schopnost podniku využívat vložené prostředky, měří 

celkovou rychlost obratu jejich jednotlivých složek a hodnotí vázanost kapitálu 

v určitých formách aktiv, 

 ukazatele zadluženosti – měří rozsah, v jakém je podnik financován cizími zdroji a 

jeho schopnost pokrýt své závazky, 

 ukazatele likvidity – zohledňují solventnost a likviditu podniku, jejich cílem je 

vyjádřit se k potenciální schopnosti podniku ihned hradit své závazky, 

 ukazatele kapitálového trhu – zabývají se hodnocením činnosti podniku z hlediska 

zájmů současných či budoucích akcionářů. Obvykle se s nimi pracuje u společností, 

které jsou kótovány na burze cenných papírů. 

UKAZATELE RENTABILITY 

Rentabilita (výnosnost) vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje. Slouží k hodnocení celkové efektivnosti či výnosnosti dané činnosti. 

Je formou vyjádření míry zisku, která je v tržní ekonomice hlavním kritériem pro alokaci 

kapitálu. Výše ukazatelů rentability zajímá především akcionáře a potenciální investory. 

Nejpoužívanějšími ukazateli rentability jsou dle KISLINGEROVÉ (2005): 

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – vypočítá se jako poměr čistého zisku 

k vlastnímu vloženému kapitálu a takto získaný ukazatel vyjadřuje velikost zhodnocení 

vlastních zdrojů,  
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 rentabilita celkového kapitálu neboli rentabilita aktiv (ROA) – vypočte se jako poměr 

zisku před úroky a zdaněním k celkovému kapitálu, resp. k celkovým aktivům. 

Představuje zhodnocení veškerých zdrojů kapitálu,  

 rentabilita tržeb (ROS) z provozního hospodářského výsledku – zjistí se jako poměr 

čistého zisku k tržbám. Tato rentabilita ukazuje, kolik je podnik schopen vyprodukovat 

efektu (v korunách) na 1 korunu tržeb,  

 rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROI) – počítá se jako poměr zisku 

k vloženému kapitálu. 

Ukazatele rentability v rámci finanční analýzy slouží ke komplexnímu posouzení 

celkové úspěšnosti a hospodářské schopnosti podniku a jsou všeobecně uznávanými 

vrcholovými charakteristikami podnikání.  

UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části. Pracuje 

se zde s ukazateli dvojího typu, a to s ukazateli počtu obrátek a dobou obratu. Jinými 

slovy řečeno, jde o hodnocení vázanosti kapitálu v aktivech. Počet obrátek vyjadřuje, 

kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený časový interval. Doba obratu vyjadřuje 

čas, po který je majetek v určité formě vázán.  

Mezi typické ukazatele aktivity dle RŮČKOVÉ (2010) patří: 

 doba obratu zásob – ukazatel vyjadřuje, kolik dnů trvá jedna obrátka zásob. Když 

počet obrátek klesá, podniku narůstá podíl tzv. neefektivních, resp. neprodejných 

zásob. Ukazatel je závislý na činnosti podniku, proto nelze určovat standardy. Za 

optimální je považován klesající trend, 

 doba obratu pohledávek – vyjadřuje, kolik dnů průměrně trvá, než dojde k inkasu 

plateb za prodané produkty. Delší doba obratu pohledávek signalizuje větší potřebu 

volných finančních zdrojů, zkracování doby inkasa plateb znamená relativní úsporu 

peněžních prostředků, 

 doba splácení závazků – ukazatel vypovídá o průměrné délce odkladu plateb. Pomáhá 

zjistit, jaká je platební morálka společnosti vůči dodavatelům, 
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 doba obratu aktiv – vypovídá o tom, kolikrát se aktiva společnosti (resp. fixní aktiva) 

obrátí za rok. Ukazatel charakterizuje využití – účinnost fixních aktiv, ale je zapotřebí 

zohlednit při interpretaci míru opotřebení fixních aktiv, 

 obrat stálých aktiv – vyjadřuje velikost tržeb, které byly vytvořeny z jedné koruny 

dlouhodobého majetku. Ukazatel pomáhá při rozhodování, zda je efektivní  pořídit 

další produkční dlouhodobý majetek. 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Kromě likvidity představuje další významnou oblast zájmu každého finančního 

analytika skladba vázaného kapitálu. Vázaný kapitál se obvykle skládá z investovaného 

kapitálu, nerozděleného zisku a výpůjček (dlouhodobých i krátkodobých). Dlouhodobé 

dluhy se skládají z finančních závazků, vzniklých z minulých transakcí nebo událostí, jejichž 

vyrovnání neproběhne v průběhu příštího finančního roku. Poměr cizího a vlastního 

kapitálu je vztah mezi vypůjčenými zdroji podniku a jeho vlastním kapitálem. Čím více má 

podnik půjček, tím více je podnik závislý na cizím kapitálu. 

K základním ukazatelům sledování zadluženosti patří dle SEDLÁČKA (2007) tyto: 

 celková zadluženost – vypočte se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti, vlastníci naopak hledají větší finanční 

páku, aby znásobili své výnosy, 

 kvóta vlastního kapitálu – je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti, vyjadřuje 

finanční nezávislost podniku, 

 koeficient zadluženosti – ukazatel má stejnou vypovídací schopnost jako celková 

zadluženost. Oba ukazatele rostou s tím, jak roste poměr dluhů ve finanční struktuře 

podniku, 

 úrokové krytí – ukazatel vypovídá o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. 

Literatura uvádí, že jako postačující pro dostatečnou ziskovost cizího kapitálu je, když 

úroky jsou pokryty ziskem 3x až 6x, 

 dlouhodobé krytí stálých aktiv – ukazatel vyjadřuje krytí stálých (fixních) aktiv 

dlouhodobým kapitálem. Ukazatel vypovídá o dodržování zlatého bilančního pravidla, 
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podle kterého by měl být dlouhodobý majetek financován dlouhodobými zdroji a 

krátkodobý majetek zdroji krátkodobými. 

Ukazatele zadluženosti se často vypočítávají různým způsobem, zejména v oblasti 

zahrnování či nezahrnování krátkodobých dluhů do výpočtu. Proto je zapotřebí přesně 

zjistit, zejména při srovnávání různých podniků mezi sebou, jakým způsobem je ukazatel 

tvořen. 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Likvidita je nedílnou složkou hodnocení výkonnosti podniku. Podnik v podmínkách 

tržní ekonomiky nemůže být jen rentabilní, současně musí disponovat i dostatečnou 

hotovostí a ostatními likvidními aktivy, aby byl schopen v daný čas a v daném rozsahu 

dostat svým závazkům. 

Ukazatele likvidity v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) k tomu, co 

je potřeba zaplatit (jmenovatel). Při konstrukci ukazatelů se v čitateli vychází z aktiv, která 

jsou uspořádána právě z pohledu likvidity. 

Dle KISLINGEROVÉ (2005) se zpravidla v praxi užívají tři základní ukazatele likvidity:  

 celková (běžná) likvidita – udává, kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna 

koruna krátkodobých závazků, tedy kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby v daném okamžiku přeměnil všechna svá krátkodobá aktiva na peníze. Příliš 

nízká hodnota ukazatele signalizuje finanční slabost a možnou neschopnost dostát bez 

problémů svým krátkodobým závazkům. Příliš vysoká hodnota ukazatele může 

naznačovat nadměrné a neefektivně řízené zásoby, pohledávky a peněžní prostředky. 

Hodnota tohoto ukazatele se očekává v rozmezí 1,5 až 2,5, 

 pohotová likvidita – bývá někdy rovněž nazývána rychlý test nebo „test kyselinou“. 

Testuje, zda může podnik dostát svým krátkodobým finančním závazkům z vlastních 

zdrojů ve velmi krátké lhůtě. Zásoby jsou z výpočtu vyloučeny. Spíše než sledování 

samotné hodnoty se doporučuje sledovat její vývoj v čase. U pohotové likvidity se 

považují za vyhovující ukazatel dosahující hodnoty 1,0, 
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 okamžitá likvidita – vypočítá se jako poměr krátkodobého finančního majetku ke 

krátkodobým závazkům. Ukazatel je měřítkem schopnosti podniku okamžitě zaplatit 

své krátkodobé závazky. Minimální doporučovaná hodnota je 0,2. 

 

UKAZATELE KAPITÁLOVÉHO TRHU 

Tato skupina ukazatelů je používána zejména současnými nebo potencionálními 

investory do podniků, a proto jsou tyto ukazatele často i zveřejňovány v burzovních 

přílohách denního tisku. Tyto ukazatele nejsou, na rozdíl od předchozích, založeny na 

údajích zjištěných v účetnictví. Cenou akcie se ve výpočtech rozumí cena obyčejné 

kmenové akcie kótované na burze nebo na mimoburzovním trhu.   

SEDLÁČEK (2007) uvádí tyto základní ukazatele tržní hodnoty: 

 účetní hodnota akcie – jde o vlastní kapitál dělený počtem kmenových akcií v oběhu. 

Význam má srovnání účetní hodnoty s hodnotou tržní, 

 čistý zisk na akcii – vypovídá o finanční situaci podniku, 

 dividendový výnos – jde o poměr, který udává zhodnocení finančních prostředků, 

protože jedním z hlavních motivačních faktorů pro investory je určitě příjem 

z dividend. Hodnota ukazatele může v časovém porovnávání klesat v důsledku růstu 

tržní hodnoty akcie, ale investor bude ochoten akceptovat nižší výnos z dividend jen 

za předpokladu kompenzace v budoucnosti, 

 poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii – ukazatel vypovídá o tom, kolik jsou investoři 

ochotni zaplatit za 1 korunu vykazovaného zisku na akcii, popř. také odhaduje počet 

let potřebných ke splacení ceny akcie jejím výnosem, 

 poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě – pokud má podnik hodnotu ukazatele 

vyšší než 1, znamená to, že podnik má tržní hodnotu vyšší, než je hodnota, kterou do 

podniku vložili minulí a současní akcionáři, 

 dividendové krytí – vypovídá o tom, kolikrát čistý zisk podniku převyšuje součet 

vyplacených dividend. Vypovídá o použití zisku na jiné účely, než je výplata dividend.  
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Poměrové ukazatele patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším metodám finanční 

analýzy. Umožňují získat rychlý přehled o základních finančních charakteristikách podniku. 

Důvody, které vedly k používání poměrových ukazatelů, shrnul SEDLÁČEK (2007) takto: 

  umožňují zpracovat analýzu časového vývoje finanční situace daného podniku, 

 jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy, 

 mohou být využity jako vstupní údaje matematických modelů, umožňujících 

popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika a předvídat 

budoucí vývoj. 

2.2.3 Interpretace výsledků 

 

Je zřejmé, že z izolovaných hodnot finančních ukazatelů nelze činit téměř žádné 

praktické závěry. Informační potenciál ukazatelů lze využít teprve jejich srovnáním 

s jinými hodnotami. Existují přitom tři základní způsoby srovnání – srovnání prostorové, 

srovnání v časové řadě a srovnání s plánem. Všechny metody mají své výhody i nevýhody, 

proto je žádoucí užít jejich kombinace. 

Prostorové srovnávání znamená porovnání vypočtených hodnot ukazatelů 

podniku s hodnotami těchto ukazatelů zjištěnými v jiných podnicích v oboru, odvětví nebo 

u konkurence v okolí. Základním problémem prostorového srovnání je obecná otázka 

srovnatelnosti hodnot ukazatelů z různých podniků navzájem. V žádném případě 

nemůžeme považovat určité zjištěné hodnoty za optimum, kterému je nutno se přiblížit. 

Optimální hodnota jakéhokoli finančního ukazatele neexistuje, a pokud se v literatuře 

taková čísla uvádějí, jedná se nejčastěji o dlouhodobý průměr, popř. hodnoty vykazované 

podnikem, který je považován za finančně zdravý. 

Základní výhoda časového srovnání oproti srovnání v prostoru spočívá v možnosti 

zachycení vývoje hodnot ukazatelů. Tento dynamický prvek je velmi důležitý, neboť často 

důležitější než samotná hodnota ukazatele je směr vývoje, trend. Základem analýzy 

finanční situace podniku by proto mělo být srovnání hodnot ukazatelů v časové řadě. 

Nevýhodou je skutečnost, že chybí jakékoliv všeobecné měřítko. 
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Při srovnání s plánem se porovnávají skutečně dosažené hodnoty ukazatelů 

s hodnotami vypočtenými na základě plánování výsledků hospodaření daného podniku. 

Srovnání s plánem je velmi dobrý způsob analýzy, neboť naplňuje původní cíl finanční 

analýzy, tj. zjištění a rozbor případných změn a výkyvů mezi předpokládaným a skutečným 

efektem řídicích rozhodnutí. 

2.2.4 Bonitní a bankrotní modely 

 

V řadě případů při hodnocení finanční situace podniku existuje snaha se vyjádřit 

k předpokládanému budoucímu vývoji podniku. V této souvislosti byla provedena řada 

studií, v nichž se vybraným poměrovým ukazatelům nebo jejich kombinacím stanovovaly 

vývojové křivky v závislosti na počtu let před úpadkem společnosti. Nejznámější lineární 

kombinací ukazatelů je Altmanův index finančního zdraví, nazývaný také Z skóre. 

Tento model vychází z diskriminační analýzy, uskutečněné v 60. letech a 80. letech 

minulého století u několika stovek zbankrotovaných a prosperujících podniků. Profesor 

Altman stanovil diskriminační funkci, která vyjadřuje finanční situaci podniku a je určitým 

doplňujícím faktorem při finanční analýze, dovoluje vyhodnotit souhrnně zdraví podniku 

prostřednictvím jednoho jediného čísla. Z skóre v sobě zahrnuje všechny podstatné složky 

finanční analýzy, tj. rentabilitu, likviditu, zadluženost i aktivitu. Zdánlivá jednoduchost 

analýzy vede někdy při jejím zpracování k určitým zjednodušujícím závěrům, kterých je 

ovšem potřeba se vyvarovat. Altmanova analýza představuje užitečný prostředek pro 

rychlou orientaci o finančním zdraví, je však nutné ji dále doplnit hlubší analýzou 

jednotlivých problémových oblastí tak, jak vyplývá z vlastního rozboru. 
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3 Charakteristika společnosti 
 

Analyzovaná společnost si nepřeje zveřejňovat název ani přesné výsledky 

hospodaření. Proto bude pro účely této bakalářské práce společnost označována jako 

společnost XY a účetní výkazy, které jsou v této práci využity, nepředstavují reálné výkazy 

společnosti. 

Společnost XY můžeme zařadit k významným strojírensko-metalurgickým 

komplexům s uzavřeným výrobním cyklem v Evropské unii. Současná podoba společnosti 

s tradicí sahající až do roku 1928, začala vznikat až v 90. letech minulého století. Od 

tohoto roku po dnešní dobu prošla společnost postupným procesem transformace a 

privatizace, současná podoba je dána divizním uspořádáním.  

Základem společnosti je rozsáhlá hutní výroba produkující široký sortiment jakostí 

válcovaného zboží, zejména plechů vyráběných za přispění zařízení plynulého odlévání 

oceli. Metalurgická produkce je orientovaná především na výrobu tlustých plechů 

z jakostních ocelí. Produkce strojírenských divizí potvrzuje tradiční vysokou úroveň 

strojírenství a strojírenské metalurgie a nezastupitelnost při dodávkách velkých 

investičních celků. Originální kusová výroba unikátních zařízení je rozšířena o programy 

ekologického a energetického strojírenství.  

Cílem společnosti je být integrovaným metalurgicko-strojírenským producentem 

evropského významu, který uspokojuje potřeby a požadavky zákazníků dodávkami vysoce 

kvalitních a spolehlivých výrobků ze své produkce.  

Rozhodující předmět činnosti představuje: hutní výroba, strojírenská výroba, 

doprava a speciální činnost. Hlavním předmětem činnosti je hutní výroba, která 

reprezentuje 49 % výnosů společnosti. 
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3.1 Organizační struktura 
 

Organizační struktura podniku se v průběhu let změnila v souvislosti 

s restrukturalizací, která ve společnosti proběhla. Řízení společnosti se děje na dvou 

úrovních: představenstvo a vedení divizí. Představenstvo tvoří jednotliví ředitelé 

(výkonný, finanční, výrobní, personální a ředitel pro rozvoj). 

Organizační struktura společnosti stanoví charakteristiky organizačních útvarů 

následovně: 

 ÚÚsseekk: organizační útvar, který komplexně zabezpečuje řízení jedné nebo více 

funkčních oblastí nebo jejich částí, je řízen odborným ředitelem vedení společnosti, 

odborným ředitelem divize, vedoucím úseku podnikatelské jednotky, případně 

nákladového střediska. 

 OOddbboorr: organizační útvar, který zabezpečuje výkon činností zajišťujících řízení určitých 

procesů, nebo jejich částí, příslušných funkčních oblastí na úrovni vedení společnosti, 

je řízen vedoucím odborů a může se členit na oddělení. 

 OOdddděělleenníí: organizační útvar, který zabezpečuje relativně samostatnou část působnosti 

odboru nebo úseku, je řízeno vedoucím oddělení. 

 DDiivviizzee: část společnosti, organizačně i funkčně formovaná tak, aby byla schopna 

zabezpečovat uspokojování potřeb a očekávání externích nebo interních zákazníků ve 

stanovených druzích obchodu, definovaných předmětem činnosti divize, případně 

realizovat záměry a cíle společnosti. Je seskupením podnikatelských jednotek nebo 

nákladových středisek nezařazených do podnikatelských jednotek divize a je řízena 

ředitelem divize. 

 PPooddnniikkaatteellsskkáá  jjeeddnnoottkkaa  ((PPJJ)): část divize je organizačně a funkčně formovaná tak, aby 

byla schopna zabezpečovat uspokojování potřeb a očekávání externích nebo interních 

zákazníků ve stanoveném druhu obchodu, definovaném předmětem činnosti 

podnikatelské jednotky. Je seskupením nákladových středisek a je řízena ředitelem 

podnikatelské jednotky. 

 NNáákkllaaddoovvéé  ssttřřeeddiisskkoo: uzavřený organizační útvar s vymezeným výkonem výrobních, 

obslužných nebo správních činností, a je řízeno vedoucím nákladového střediska. 



20 
 

3.2 Výroba a produktová struktura 
 

Metalurgická produkce 

Metalurgická produkce je jednou ze stěžejních oblastí výroby a obchodu 

společnosti. Základ hutnické výroby tvoří konvertorová ocelárna a elektroocelárna 

s využitím variabilních postupů sekundární metalurgie, bramové plynulé odlévání, 

válcovny tlustých plechů spolu s předvalkovými a profilovými tratěmi a rourami. Zejména 

plechy pro loďařský průmysl jsou známy již více než 100 let. 

Strojírenská metalurgie 

Světovou proslulost si získala strojírenská metalurgie svými odlitky velkých a 

náročných tvarů. Materiálem bývá dle požadavků zákazníka ocel, litina, tvárná litina. 

Výroba zahrnuje širokou škálu odlitků pro veškerá zařízení hutních provozů, obráběcí 

stroje, vaznice a kormidlová ložiska pro loďařský průmysl. Speciálním výrobkem jsou 

odstředivě lité válce, určené k válcování plechů za tepla. Pracovní povrch těchto kovů je 

z litiny s vysokým obsahem chrómu. Všechny velké odlitky jsou podrobovány přísné 

kontrole chemického složení, jakosti materiálu a jejich mechanické vlastnosti jsou 

testovány moderními zkušebními metodami. K hmotnostním gigantům se řadí rovněž 

výkovky. Jedná se zejména o díly pro klasickou i jadernou energetiku, chemický a 

petrochemický průmysl, válcovny apod. 

Přehled produkce strojírenské metalurgie uzavírají díly lisované za tepla nebo za 

studena. Jsou to zejména vysokotlaká dna, díly kulových nádrží, kompenzátorů a dalších 

komponentů pro chemický a potravinářský průmysl. 

Těžké strojírenství 

Těžké strojírenství tvoří převážnou část strojírenské výroby podniku. Dokonale 

vybavené týmy špičkových konstruktérů a projektantů s dlouholetými zkušenostmi jsou 

schopny splnit zákazníkovi jeho požadavky tzv. „na míru“. Rozsáhlé speciální vybavení 

obráběcích center a zvládnutí i těch nejsložitějších výrobních operací a technologií 

zaručují předepsanou kvalitu i přesnost u všech výrobků. Specialitou podniku v tomto 
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oboru je výroba zalomených hřídelí pro lodní motory, kde podíl na světové produkci činil 

až 20 %. V mnoha hutních podnicích na celém světě spolehlivě pracují ve společnosti 

vyrobené válcovací tratě, zařízení pro plynulé odlévání oceli, linky pro výrobu bezešvých 

ocelových trubek nebo kompletní zařízení pro sekundární metalurgii. 

Energetické strojírenství 

Výroba zařízení pro tepelnou a jadernou energetiku je nosným programem 

energetického strojírenství. Klasický kotlárenský průmysl tvoří výroba průmyslových a 

energetických kotlů pro spalování plynných a kapalných paliv, roštové kotle a kotle na 

využívání odpadního tepla. Mezi energetická zařízení, vyráběná ve společnosti, lze rovněž 

zařadit velkokapacitní zásobníky ropných produktů, kulové zásobníky plynu, suché a 

mokré plynojemy, vodojemy, nádrže pro zkapalněné plyny a skladovací nádrže pro 

chemický průmysl a zemědělství. 

Podnik realizuje dodávky hydropotrubí a odbočnic, stejně tak jako dodávky 

vtokových kusů k turbínám pro projekty elektráren a turbínových skříní. 

Ekologické strojírenství 

Rozsáhlé problémy v oblasti minimalizace negativních vlivů výrobních činností na 

životní prostředí řeší ekologické strojírenství podniku. Cílevědomé zlepšování životního 

prostředí přineslo v posledním desetiletí značné snížení emisí a výrazné zlepšení stavu 

vodního hospodářství podniku. 

Podnik uvedl do života systém zajišťující kontrolu nad průmyslovými odpady, který 

je v souladu s celosvětovým trendem recyklace surovin a řízeným ukládáním vytříděného 

odpadu. Čištění splaškových a potravinářských odpadních vod řeší osvědčené 

mechanicko-biologické čistírny. 

Součástí ekologického výrobního programu je využívání bioplynu. Nabízená 

zařízení slouží jako doplňující komponenty k městským a průmyslovým čistírnám odpadů, 

velkovýrobnám dobytka apod. Pro zlepšení stavu ovzduší a snížení emisí dodává podnik 

části a zařízení pro odtah spalin z hutních agregátů a odsíření energetických bloků. 
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Ocelové konstrukce 

Navzdory všem prognózám a nespočetným novým materiálům a technologiím 

z oblasti stavebnictví ocel vstoupila i do 21. století jako stavební a konstrukční materiál 

číslo 1. Kvalitní konstrukční materiály, vysoká úroveň koncepčních řešení spolu s využitím 

nejmodernější výpočetní techniky při projekčních a konstrukčních pracích jsou devizami 

podniku v tomto strojírenském odvětví. Ocelové konstrukce z oceli, vyráběné společností, 

najdeme v mnoha zemích světa. Jsou to nádražní budovy, letištní haly, sportovní stadiony, 

hotely, divadla, obchodní domy, průmyslové podniky, mosty, stožáry – to vše svědčí o 

mimořádných schopnostech společnosti a jejich zaměstnanců. 

Všeobecné strojírenství 

Mimo produkce hutních a strojírenských komplexů podnik vyrábí řadu 

komponentů pro kompletaci provozních celků v různých výrobních odvětvích. Nabízí 

kompletní pohony a převodové skříně všech velikostí, včetně atypických převodových 

zařízení. Výroba tlakových ocelových nádob splňuje nejnáročnější kritéria v rámci 

požadovaných světových parametrů. 

Ke skutečným obrům v rámci produkce podniku patří dobývací a zakládací stroje 

pro povrchovou těžbu uhlí a nerostných surovin. Dále vyrábí zařízení pro úpravu 

vytěžených surovin, manipulaci s nimi a strojní celky pro jejich konečné zpracování. 

O různorodosti strojírenské výroby svědčí i pestrá nabídka strojů a zařízení pro 

odvětví průmyslu a zemědělství. 
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4 Aplikační část 
 

V aplikační části je proveden rozbor vybraných položek finančních výkazů, 

vypočteny ukazatele finanční analýzy a vyhodnoceno Altmanovo Z skóre. 

4.1 Rozbor majetkové struktury 
 

Vývoj majetkové struktury a struktury zdrojů je patrný z přílohy č. 2 – Rozvaha za 

sledované období 2007 – 2009. Pro lepší přehled vývoje majetkové a kapitálové struktury 

je uvedena níže tabulka a několik grafů. 

Tab. 4.1.1 – Vývoj majetkové struktury 

 
Položka 

2007 2008 2009 

(%) (%) (%) 

AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 

Stálá aktiva 54,6 60,2 61,8 

 DHM 0,6 1,2 1,3 

 DNM 92,0 93,7 91,4 

 DFM 8,1 5,5 7,9 

Oběžná aktiva 44,6 39,3 37,0 

 Zásoby 57,3 63,9 62,0 

 Dlouhodobé pohledávky 0,2 0,4 0,5 

 Krátkodobé pohledávky 37,4 27,7 31,5 

 Finanční majetek 5,2 7,9 6,0 

Ostatní aktiva 0,7 0,5 1,2 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je patrné, že v průběhu sledovaného období rostl mírně podíl stálých 

aktiv a mírně klesal podíl oběžných aktiv. Tento vývoj je možno vysvětlit postupnou 

obnovou technologií, nákupem nového softwaru a efektivnějším způsobem řízení 

oběžných aktiv. Je potřeba sledovat dlouhodobé pohledávky, vykazují nárůst, krátkodobé 

pohledávky naopak ve sledovaném období poklesly. Ostatní aktiva v celkovém objemu 

aktiv tvoří zanedbatelný podíl. 
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Graf 4.1.1 – Vývoj aktiv v letech 2007 – 2009 (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve sledovaném období nedošlo k výrazné změně ve složení majetku podniku. 

V roce 2008 došlo pouze k mírnému poklesu výše aktiv, ale hned v roce následujícím opět 

objem celkových aktiv mírně narostl. V celkových aktivech je výrazný podíl stálých aktiv, 

toto je dáno výrobním zaměřením analyzovaného podniku. 

V dílčích grafech 4.1.2 a 4.1.3 je znázorněn vývoj fixních a oběžných aktiv ve 

sledovaném období. 

Graf 4.1.2 – Vývoj fixních aktiv v letech 2007 – 2009 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu je patrné, že ve struktuře stálých aktiv rovněž nedošlo k výrazným 

změnám. Největší podíl na fixních aktivech má dlouhodobý hmotný majetek, ale to 

vyplývá z předmětu činnosti analyzovaného podniku. Dlouhodobý nehmotný majetek 

tvoří v celkovém objemu stálých aktiv zanedbatelný podíl. 

Graf 4.1.3 – Vývoj oběžných aktiv v letech 2007 – 2009 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura oběžného majetku je dána opět předmětem činnosti podniku. 

Převážnou část oběžného majetku tvoří zásoby a krátkodobé pohledávky. Je možno 

konstatovat, že ve sledovaném období došlo k poklesu celkové výše oběžného majetku. 

 

4.2 Rozbor struktury pasiv 
 

Rozbor struktury pasiv umožňuje detailnější pohled na strukturu zdrojů pomocí vertikální 

(procentní) analýzy – viz tabulka 4.2.1. Přehled struktury pasiv a jejich vývoj je dále rozpracován i 

v grafické podobě. 
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Tab. 4.2.1 – Vývoj struktury pasiv 

 
Položka 

2007 2008 2009 

(%) (%) (%) 

PASIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 

Vlastní kapitál 55,2 53,2 51,2 

 Základní kapitál 81,7 94,2 93,9 

 Kapitálové fondy 6,2 5,3 5,1 

 Fondy ze zisku 9,9 13,9 13,9 

 HV minulých let 0,0 0,0 -13,4 

 HV běžného účet. období 2,2 -13,4 0,5 

Cizí zdroje 40,8 45,0 45,8 

 Rezervy 2,1 3,2 2,9 

 Dlouhodobé závazky 28,2 31,9 27,8 

 Krátkodobé závazky 69,7 64,9 69,4 

Ostatní Pasiva 3,9 1,8 3,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je patrný pozvolný pokles vlastních zdrojů a nárůst zdrojů cizích. Pokud 

by tento trend pokračoval, mohl by se podnik dostat do vážných potíží, souvisejících se 

zadlužením a platbou úroků. Ve vlastních zdrojích má dominantní podíl základní kapitál a 

fondy ze zisku. U hospodářského výsledku běžného období je v roce 2008 patrný propad. 

U cizích zdrojů tvoří nadpoloviční podíl krátkodobé závazky. 

Graf 4.2.1 – Vývoj  pasiv (tis Kč) 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.2.1 potvrzuje vizuálně závěry z tabulky 4.2.1. Pro názornější přehled je do 

grafické podoby zpracována i struktura cizích zdrojů – viz graf 4.2.2. 

Graf 4.2.2 – Složení cizích zdrojů (v tis. Kč) 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Podrobná analýza dalších položek majetku a zdrojů krytí nebyla provedena, 

protože nevykazují takový podíl, který by mohl ovlivnit situaci podniku. 
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 Odměny členům orgánů 0 0 4 992 

 Náklady na sociální zabezpečení 814 745 847 941 859 036 

 Sociální náklady 16 819 20 773 21 830 

Daně a poplatky 123 965 71 233 100 813 

Odpisy DHM a DNM 1 053 260 1 050 085 1 033 195 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku 858 170 390 708 432 505 

Tvorba rezerv a časové rozlišení 220 616 182 139 128 305 

Zúčtování opravných položek 49 377 347 585 209 227 

Ostatní provozní náklady 503 484 499 918 422 059 

Převod provozních nákladů -2 515 -6 830 -21 059 

CELKOVÉ provozní náklady 24 408 791 21 542 654 22 386 961 
Zdroj: vlastní zpracování 

Po podrobnější analýze provozních nákladů je možno konstatovat, že jejich výši 

výrazně ovlivňuje výkonová spotřeba, osobní náklady a náklady na odpisy. Ostatní položky 

nevyžadují ve sledovaném období zvláštní pozornost.  Výkonová spotřeba kolísá, což je 

pravděpodobně závislé i na objemech produkce. Osobní náklady vykazují pozvolný nárůst. 

Odpisy naopak vykazují klesající tendenci, což by mohlo ukazovat na stárnutí 

dlouhodobého majetku. 

V další tabulce je rozepsáno podrobněji složení a struktura tržeb. 

Tab. 4.3.2 Složení a struktura tržeb 

 2007 2008 2009 

 tis. Kč % tis. Kč % tis Kč % 
CELKOVÉ TRŽBY 19 733 725 100,0 17 999 785 100,0 18 780 988 100,0 
Tržby za prodej zboží 253 156 1,0 226 846 1,0 170 681 1,0 
Tržby za prodej vlastních  
výrobků a služeb 

17 948 163 91,0 17 142 603 95,0 17 766 721 95,0 

Tržby z prodeje  
dl. majetku a materiálu 

966 314 5,0 430 551 2,0 491 657 3,0 

Tržby z prodeje cenných  
papírů a vkladů 

566 092 3,0 199 785 1,0 351 929 2,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tržby, obdobně jako náklady, vykazují kolísavý vývoj. Zanedbatelný vliv na 

celkovou výši tržeb mají tržby za prodej zboží, naopak dominantní vliv vykazují tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb. Tato struktura je dána výrobním charakterem podniku.  
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Grafické vyjádření vzájemného vztahu výnosů a nákladů za sledované období 

obsahuje graf 4.3.1. 

Graf 4.3.1 – Vývoj nákladů a výnosů (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledek hospodaření v roce 2008 byl záporný (absolutně – 1 195 785 tis. Kč), 

v letech 2007 a 2009 vykazoval kladnou hodnotu, ovšem klesající. 
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Počet zaměstnanců meziročně ve sledovaném období klesal. Údaje o počtu 

zaměstnanců  a vynaložených mzdových nákladech jsou obsaženy v tabulce 4.4.1. 

Tab. 4.4.1 Počet zaměstnanců a mzdové náklady 

Období 2007 2008 2009 

Počet zaměstnanců 21 275 19 795 17 513 

Mzdové náklady (tis. Kč) 2 323 514 2 443 900 2 483 178 
Zdroj: vlastní zpracování 
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V tabulce je možno vidět, že klesající počet zaměstnanců neznamená automaticky 

pokles mzdových nákladů. Ve sledovaném období naopak mzdové náklady meziročně 

stoupaly. Stoupající mzdové náklady ale není bez bližší analýzy možno hodnotit jako 

negativní vývoj. Bylo by vhodné tuto analýzu doplnit např. o ukazatele produktivity práce. 

4.5 Rozbor poměrových ukazatelů 
 

V této části bakalářské práce je proveden rozbor vybraných poměrových ukazatelů 

finanční analýzy. 

4.5.1 Rentabilita a nákladovost 

 

V tabulce 4.5.1.1 jsou vypočteny ukazatele rentability a nákladovosti. Výpočet je 

proveden ve dvou, resp. třech variantách. První výpočet pracuje s hospodářským 

výsledkem za účetní období, druhý výpočet pak zohledňuje hodnotu EBIT (v tabulce je 

výpočet označen *), třetí způsob výpočtu využívá namísto celkových tržeb pouze tržby 

z obchodní a výrobní činnosti (v tabulce označen **). 

Tab. 4.5.1.1 – Ukazatele rentability a nákladovosti 

 2007 2008 2009 

% % % 

ROA 1,20 -7,13 0,27 

ROA * 4,13 -1,31 3,70 

ROE 2,17 -13,4 0,53 

ROE* 7,84 -2,46 7,23 

ROS 1,78 -10,51 0,40 

ROS* 6,16 -1,92 5,44 

ROS** 6,68 -1,99 5,70 

Čisté ziskové rozpětí 1,34 -8,74 0,31 

Čisté ziskové rozpětí * 4,61 -1,60 4,22 

ROCE 1,7 -10,57 0,43 

ROCE* 6,19 -1,93 5,79 

Rentabilita nákladů 1,35 -8,04 0,31 

Rentabilita nákladů* 4,67 -1,47 4,24 

Nákladovost (Kč/Kč) 1,32 1,31 1,28 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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V roce 2008 vykazují všechny vypočtené rentability zápornou hodnotu, tento 

výsledek je dán záporným výsledkem hospodaření podniku. Pokud bychom tedy 

vypočtené hodnoty tohoto roku vyřadili jako atypické a nereprezentativní, můžeme 

konstatovat, že ve zbývajících dvou analyzovaných obdobích vykazují všechny vypočtené 

rentability klesající trend, ale pro podrobnější analýzu by bylo potřeba znát další 

skutečnosti. Obecný závěr může znít, že se jedná o oblast, kterou je potřeba podrobit 

hlubší analýze.  

4.5.2 Aktivita 

 

Ukazatele aktivity vyjadřují schopnost podniku využívat své jednotlivé majetkové 

části. Aktivitou se měří vázanost kapitálu v aktivech. Je žádoucí, aby vázanost kapitálu byla 

co nejmenší. 

V první části analýzy ukazatelů likvidity je provedena analýza obrátky aktiv – viz 

tabulka 4.5.2.1. 

Tab. 4.5.2.1 – Obrátka aktiv 

 2007 2008 2009 

Obrat aktiv 0,67 0,66 0,68 

Obrat stálých aktiv 1,23 1,13 1,14 

Obrat DHM 1,33 1,20 1,24 

Obrat oběžných aktiv 1,50 1,73 1,74 
  

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Ukazatel obratu aktiv patří mezi nejdůležitější ukazatele charakterizující 

hospodaření podniku. Vývoj ukazatele má ve sledovaném období vyrovnaný průběh. 

Obrat stálých aktiv a obrat dlouhodobého hmotného majetku se vyvíjel téměř totožně 

jako obrat celkových aktiv, což je logické, protože stálá aktiva tvoří významnou část 

celkových aktiv.  Obrat oběžných aktiv zaznamenal během sledovaného období postupný, 

i když minimální, nárůst. 

Druhá část analýzy ukazatelů aktivity je věnována zkoumání dob obratů – viz 

tabulka 4.5.2.2. 
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Tab. 4.5.2.2 – Doby obratů (ve dnech)  

 2007 2008 2009 

Doba obratu stálých aktiv  297 324 321 

Doba obratu DHM 273 303 293 

Doba obratu oběžných aktiv 243 211 210 

Doba obratu zásob 139 135 130 

Doba obratu pohledávek 91 59 67 

Doba obratu dluhů 113 96 104 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 

Doby obratů představují počet dní, které uplynou, než suma denních tržeb 

dosáhne velikosti jednotlivých složek aktiv. Vývoj jednotlivých složek aktiv je jakoby 

zrcadlem vývoje obratů aktiv. Doba je stanovena ve dnech a dosahované hodnoty by měly 

být co nejnižší.  

Zásoby a pohledávky jsou nejdůležitějšími složkami oběžných aktiv. Dohromady 

tvoří přes 90 % oběžných aktiv a je tedy zřejmé, že tyto dílčí složky mají podstatný vliv na 

oběžná aktiva i celková aktiva.  

Doba obratu zásob se pohybuje mezi 130 – 139 dny. Příčinou může být 

předzásobení, ale je potřeba si uvědomit, že v zásobách jsou vázány finanční prostředky, 

které se nezhodnocují. Subjektivně je možno dosahované hodnoty vnímat jako vysoké. 

Graf 4.5.2.1 Vývoj doby obratu závazků a pohledávek (ve dnech) 
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Doba obratu pohledávek ve sledovaném období vykazuje výkyvy (od 59 do 91 

dnů).  Z hlediska současné situace a oboru podnikání analyzované společnosti můžeme 

dosažené hodnoty chápat jako vyhovující. 

Doba obratu dluhů (závazku) je podstatně vyšší, než doba obratu pohledávek. 

Nesvědčí to o příliš dobré platební morálce sledovaného podniku, obecné doporučení zní, 

že doba obratu pohledávek a závazků by se měla přibližně rovnat. 

4.5.3 Zadluženost 

 

Ukazatele zadluženosti sledují rozložení zdrojů, kterými jsou kryta aktiva. 

Tab. 4.5.3.1 – Ukazatele zadluženosti 

 2007 2008 2009 

Zadluženost 1 (dlouhodob.dluhy/VK) 0,21 0,27 0,25 

Zadluženost 2 (dlouhodob.dluhy/aktiva) 0,12 0,14 0,13 

Zadluženost 3 (celkové dluhy/aktiva) 0,40 0,44 0,44 

Zadluženost vlastního kapitálu 0,72 0,82 0,87 

Podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech (%) 55 53 51 

Úrokové krytí (%) 186 -41 111 

Doba návratnosti úvěru 3,10 -5,51 4,31 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel zadluženost 1 vykazoval v podstatě stabilní vývoj, zadluženost se lehce 

zvyšovala. Ukazatel zadluženost 2 sledoval vývoj předchozího ukazatele. Ukazatel 

zadluženost 3 oproti předchozím zohledňuje i krátkodobé závazky. Ukazatel vykazuje 

mírný nárůst. 
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Graf 4.5.3.1 – Vývoj ukazatelů zadluženosti ve sledovaném období 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel zadluženost vlastního kapitálu zohledňuje rovněž krátkodobé závazky a 

vztahuje jejich výši k hodnotě vlastního kapitálů. Na vypočtených hodnotách je vidět 

patrný nárůst oproti např. zadluženosti 1. Hodnoty jsou ale poměrně vyrovnané. 

Podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech se ve sledovaném období postupně 

snižoval, ale stále byl nad hodnotou 50 %.  

Ukazatel úrokové krytí stanovuje násobek krytí úroku vytvořeným ziskem. Nejlepší 

výsledek byl ve sledovaném období dosažen v roce 2007. 

Ukazatel doba návratnosti úvěru ukazuje, kolik let by trvalo splacení všech 

bankovních úvěrů z čistých zisků a odpisů. Ve sledovaném období (musíme vyřadit rok 

2008) doba návratnosti úvěru stoupá z 3,1 roku až na 4,3 roku. 
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4.5.4  Likvidita 

 

Likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Úzce navazují na 

ukazatele finanční závislosti. Můžeme říci, že se jedná o souhrn všech potenciálně 

likvidních prostředků, které má podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků.  

V tabulce 4.5.4.1 jsou vypočteny hodnoty běžné a pohotové likvidity ve sledovaném 

období. 

Tab. 4.5.4.1 – Běžná a pohotová likvidita 

 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 1,57 1,34 1,23 

Pohotová likvidita 0,67 0,48 0,47 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je vidět, že v souvislosti s rostoucím podílem cizího kapitálu na celkových 

zdrojích podniku klesá i likvidita podniku. Jak běžná likvidita, tak pohotová likvidita 

vykazují klesající tendenci.   

Běžná likvidita by měla dle doporučení odborníků dosahovat hodnotu 1,5. Tento 

požadavek je splněn pouze v roce 2007, v letech 2008 až 2009 již požadavek není naplněn. 

Pohotová likvidita by neměla klesnout dle doporučení pod hodnotu 1,0. Ani 

v jednom roce sledovaného období nebyl tento požadavek naplněn. A hodnoty ukazatele 

v tomto období klesaly. 

Při hodnocení vývoje ukazatelů likvidity je ale zapotřebí vzít v úvahu, že hodnotí 

likviditu podle zůstatku finančního (oběžného) majetku, ale ta v daleko větší míře závisí na 

budoucích cash flow. 

V grafu 4.5.4.1 jsou dosažené hodnoty běžné a pohotové likvidity znazorněny 

graficky včetně vyznačených doporučených hodnot.  
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Graf 4.5.4.1 – Běžná a pohotová likvidita 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z grafu i tabulky je patrné, že se hodnoty ukazatelů běžné a pohotové likvidity od 

sebe velmi liší. To znamená, že v daném období byl vysoký stav zásob. 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje část oběžného majetku, která je kryta 

dlouhodobým kapitálem. Financováním oběžného majetku dlouhodobými zdroji si podnik 

zabezpečuje potřebnou likviditu. Zabezpečení dostatečné likvidity proto do určité míry 

závisí na optimálním poměru ČPK k aktivům. U tohoto ukazatele sledujeme především 

vývojové tendence, poměr by se měl vyznačovat určitou stabilitou. 

Tab. 4.5.4.2 Podíl pracovního kapitálu na aktivech 

 2007 2008 2009 

Podíl pracovního kapitálu na aktivech (%) 16 10 7 
  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podíl ČPK na aktivech v průběhu sledovaného období pozvolna klesá. Z podkladů 

nelze vyčíst, zda se jedná o cílené manažerské rozhodnutí. 
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4.5.5 Altmanovo Z skóre 

 

Tento ukazatel by měl podat celkový obraz finančního zdraví podniku. Zahrnuje 

v sobě několik dílčích ukazatelů a z jejich souhrnu usuzuje na celkový stav podniku. 

V práci bude využito Z skóre ve tvaru: Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5. 

Tab. 4.5.5.1 Výpočet Altmanova Z skóre 

Položka 2007 2008 2009 

X1 0,16 0,10 0,07 

X2 0,01 -0,07 0,00 

X3 0,04 -0,01 0,04 

X4 1,35 1,18 1,12 

X5 0,67 0,68 0,68 

Výsledný koeficient 1,83 1,36 1,56 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Legenda k interpretaci výsledků: 

 podniky trvale finančně stabilní  Z ≥ 2,99 
 podniky v tzv. “šedé zóně”   1,81 ≤ Z <2,99 
 podniky ohrožené bankrotem  Z < 1,81. 

 

Hodnoty Altmanova Z skóre jsou zaznamenány ve výše uvedené tabulce. Protože 

nebyla k dispozici průměrná tržní hodnota akcie společnosti za dané období, byl nahrazen 

poměr tržní hodnoty akcie k účetní hodnotě cizího kapitálu za poměr účetní hodnoty 

základního kapitálu k účetní hodnotě cizího kapitálu. 

Na základě provedených propočtů je zřejmé, že za celé sledované období se 

podnik nedostal z „šedé zóny“, ale v roce 2007 byla situace nejlepší.  
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5 Závěr 
 

Výsledkem finanční analýzy podniku XY je konstatování, že v současné době se 

podnik sice nepotýká s výraznými problémy (konstatování na základě dostupných dat), ale 

pokud se oblasti finančního hospodaření nebudou manažeři společnosti intenzivně 

věnovat, může se podnik dostat do tíživé situace. 

Ukazatele rentability dosahovaly velmi nízké úrovně. Společnost dosahovala 

nízkou výnosnost vlastního i celkového kapitálu, takže jen stěží bude získávat nové 

investory. Jako příznivou můžeme hodnotit skutečnost, že rentabilita vlastního kapitálu 

byla vyšší než rentabilita celkového kapitálu. Analýzou bylo zjištěno, že nízká rentabilita je 

dána především nízkými tržbami a velkým úrokovým zatížením.  V letech 2007 a 2009 je 

dosahováno poměrně dobrých provozních výsledků, ale právě existence poměrně 

vysokého zadlužení souvisí s velkými nároky na finanční náklady. Ty z velké míry 

odčerpávají zisky z provozní činnosti. Negativně také působila zvyšující se nákladovost, a 

to především v oblasti tvorby rezerv a opravných položek. Z analýzy oblasti rentability 

subjektivně vyplynulo, že společnost měla problémy s dosahovanou výší zadlužení, tržeb a 

provozními náklady. 

Hodnota ukazatelů aktivity byla ovlivněna především výší stálých aktiv, což vyplývá 

z daného odvětví průmyslu. Obrat aktiv byl pomalejší a nepříznivou tendenci potvrzuje 

převážně se zvyšující doba obratu stálých aktiv. Podnik měl problémy s daným a později 

snižujícím se stavem aktiv vyprodukovat potřebnou výši tržeb. 

Z ukazatelů likvidity vyplývá, že v roce 2007 byla hodnota běžné likvidity 

v „normě“. Pak postupně hodnota klesala. Hůře na tom byla pohotová likvidita, která 

klesala každoročně a nedosahovala doporučovaných hodnot.  

Výsledky skupiny ukazatelů zadluženosti potvrdily stav, který vyplynul z analýzy 

rentability. Podnik měl problémy s vysokou mírou zadluženosti, způsobenou vysokým 

stavem bankovních úvěrů.  Z ukazatele úrokového krytí je zřejmé, že pokud podnik 

vyprodukuje kladný výsledek hospodaření, odčerpávají nákladové úroky značnou část.  

Ukazatele kapitálového trhu nebylo možno z dostupných podkladů vypočítat. 
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Nepříznivý vývoj v oblasti hospodaření podniku dokumentují hodnoty modelu 

Altamnovo Z skóre, které zařazují podnik do oblasti firem v „šedé zóně“, blížící se ale 

k oblasti bankrotu. 

5.1 Návrhy a doporučení 
 

Finanční analýza neslouží jen k popisu minulého období, ale měla by na jejím 

základě být formulována případná opatření, která by byla vhodná pro zlepšení stavu 

hospodaření. Na základě provedené finanční analýzy za období 3 let je možno formulovat 

tyto, spíše subjektivní, doporučení: 

 zvážit vzájemný poměr vlastního a cizího kapitálu. Snažit se splácet cizí zdroje a 

snížit nepříznivý poměr cizích zdrojů ke zdrojům vlastním. Rovněž snížit 

dluhové zatížení podniku, 

 snížit náklady a dosahovat trvale kladného výsledku hospodaření. Je důležité 

zvyšování tržeb, a to tak, aby se podnik dostal do ziskového pole nejen 

v provozní oblasti, ale i ve finanční oblasti. 
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Seznam zkratek 
 

 apod. – a podobně 

 ČPK – čistý pracovní kapitál 

 Kč – koruna česká 

 s. – strana 

 tis. - tisíce 

 tj. – to je 

 tzv. - tak zvaný 
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