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Úvod 

Konkurenční prostředí umožňuje zdravé fungování pouze firmám, které ovládají nejen 

obchodní stránku podnikatelské činnosti (odbyt výrobků a služeb je bezesporu smyslem 

existence každé firmy), ale také stránku finanční, která hraje velmi významnou roli. 

Předpokladem každého podniku je pak schopný účetní a právě účetnictví vypovídá o firmě 

jak uvnitř, tak i navenek. V účetnictví je založena celá řada informací, které přebírají další 

ekonomické subjekty a zpracovávají je na základě různých analytických postupů. Finanční 

analýza je zajímavá v tom, že umožňuje vlastní úsudek ke každé situaci, která v podniku 

nastane. Každý názor je správný, ale je nezbytně nutné, aby byl vždy podložen správným 

argumentem.  

Ve své práci bych se chtěl zaměřit na vývoj finanční situace ve firmě Partr s.r.o. za období 

2006 – 2009 a pomocí vhodných metod a ukazatelů finanční analýzy zjistit příčiny vzniklého 

stavu, interpretovat výsledky, případně upozornit na problémová místa, která finanční analýza 

ukázala. 

Práce je rozdělena do tří hlavních části – seznámení s analyzovanou společností, teoretická a 

praktická část. Nejprve se budu věnovat charakteristice analyzované společnosti, dále se 

pokusím za pomocí odborné literatury vysvětlit podstatu finanční analýzy, její historický 

vývoj, zdroje informací, pro koho je finanční analýza určena a v neposlední řadě zmíním 

přehled hlavních ukazatelů a predikčních modelů hodnocení finanční úrovně. Zaměřím se na 

ty metody, ukazatele a modely, které poté použiji v praktické části mé práce.  

V praktické části, která je nejpodstatnější, se zaměřím na horizontální a vertikální analýzu 

účetních výkazů, výpočet jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. To jsou ukazatelé 

rentability, aktivity, finanční stability a zadluženosti a likvidity. Vývoj a strukturu položek 

účetních výkazů a jednotlivé ukazatele se pokusím znázornit v čase za pomoci grafů, 

ukazatele likvidity porovnám s doporučenými hodnotami. Pokusím se o celkovou 

charakteristiku finančního zdraví podniku pomocí dvou predikčních modelů. Podkladem pro 

vypracování finanční analýzy byly účetní výkazy společnosti.  
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1 Charakteristika společnosti 

1.1 Historie a současnost firmy 

Společnost PARTR s.r.o. vznikla dne 11. listopadu 1994 zápisem do obchodního rejstříku a 

ve své činnosti navázala na podnikatelské aktivity současných společníků, kteří jako fyzické 

osoby zahájili svou činnost v oblasti výkupu, zpracování a prodeje kovového odpadu již 

v roce 1991. 

V současné době je chod firmy zajišťován prostřednictvím cca 160 zaměstnanců, jejichž 

přičiněním je ve firmě zpracováno ročně cca 4600 tun odpadu barevných kovů, cca 55000 tun 

ocelových odpadů a cca 2500 tun papírového odpadu. 

Společnost PARTR představuje v současnosti jednu z nejdynamičtějších firem v oblasti 

výkupu a zpracování barevných kovů a ocelového odpadu, to vše při celkovém ročním obratu 

dosahujícím cca 0,5 mld. Kč, rozloženém mezi odběratele tuzemské a zahraniční. 

Sídlo společnosti a hlavní provozovna se nachází v obci Všemina (asi 20km od Zlína). Další 

provozovny jsou v Brně, Litvínově, Českých Budějovicích, Vsetíně, Valašském Meziříčí, 

Novém Jičíně, Šenově, Studénce, Kopřivnici, Bílovci, Frenštátě p/R, Příboře, Odrách, 

Rožnově p/R, Kelči a Olomouci. [8; 9] 

1.2 Významné události ovlivňující výsledky společnosti 

Uplynulý hospodářský rok byl po přechodu na kalendářní účetní období znovu řádným 

ročním účetním obdobím. Hospodaření bylo výrazně ovlivněno prohlubováním recese 

v celém českém průmyslu jako důsledek globální světové hospodářské krize. Krizový vývoj 

se začal postupně projevovat již v minulém účetním období a plně nás zasáhl právě v tomto 

hospodářském roce. Po výrazném poklesu ke konci roku 2008 vývoj cen na světových 

burzách značně kolísal a od toho se odvíjela i strategie našeho obchodu s druhotnými 

surovinami. Tyto faktory se projevily ve výrazném snížení profitu z prodeje druhotných 

surovin a podstatným omezováním vlastní podnikatelské činnosti z důvodu nízkého odbytu. 

V roce 2009 byly dočasně upraveny pracovní úvazky všech zaměstnanců a sníženy o 25% na 

30 hodinový pracovní týden. [8; 9] 
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1.3 Uplynulý a předpokládaný vývoj podnikání 

Společnost PARTR pokračuje ve své nastolené činnosti a strategii podnikání z minulých let. 

Velmi dobrá úroveň technického vybavení a neustálé investice do nových technologií jsou 

zárukou nejen vysoké kvality tříděného odpadu, ale také dodržování podmínek ochrany 

životního prostředí. 

Společnost spolupracuje se zákazníky po celé České republice a díky vlastnímu širokému 

vozovému parku je operativně schopna pokrýt veškeré jejich požadavky a potřeby. Produkce 

je dodávána zejména přímým zpracovatelům, jako jsou kovohutě, železárny, slévárny apod. 

Zahraničními odběrateli jsou zejména zákazníci z Německa, Rakouska Belgie, Itálie, 

Holandska, Maďarka, Polska, Slovenska a Číny. Hlavním předmětem činnosti je výkup a 

prodej všech druhů ocelových odpadů včetně legovaných, odpadů barevných kovů, 

speciálních kovových listin, drahých kovů vyřazených strojů, elektrických kabelů, drátů, AlFe 

lan, transformátorů, elektromotorů, elektrošrotu, technologických linek apod. Kromě 

vlastního výkupu jsou zabezpečovány pro zákazníky i veškeré doprovodné služby a to díky 

systému komplexního nakládání s odpady (odběr od místa vzniku odpadu až po konečné 

zpracování a využití).  

Společnost zabezpečuje demontáže a likvidace všech možných zařízení a technologických 

celků včetně likvidace konstrukcí a demolice různých objektů, dále demontáže kabelových 

rozvodů, telefonních ústředen a všeho ostatního co souvisí s kovovým odpadem, zajištění 

nakládky a odvozu odpadů vlastními automobily po celém území ČR. Po dohodě se 

zákazníkem jsou kontejnery na odpad přistaveny přímo u zákazníka. Dalšími aktivitami je 

možnost vážení odpadů na digitálních vahách v provozovnách firmy PARTR. Odpady jsou 

zpracovány stříháním, pálením, řezáním plasmou, drcením a lisováním dle požadavků 

odběratelů. Třídění jednotlivých druhů se provádí pomocí přístrojů Sigmatest a Spektrometr, 

což zaručuje kvalitu finálních produktů se zárukou.  

Firma se zabývá také výkupem a prodejem nadnormativních zásob hutního materiálu a 

spojovacího materiálu.  

V rámci expanze se připravuje v dalších letech otevření dalších provozoven a to v Ostravě, 

Zlíně, Přerově a v Hranicích na Moravě. Záměrem managementu firmy je teritoriální 

rozšiřování činnosti tak, aby se co nejvíce přiblížila jedna svým dodavatelům a jednak 

z hlediska efektivity také svým odběratelům. Veškeré volné finanční prostředky jsou použity 
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k udržování provozoven, rekonstrukci stávajících objektů, inovaci technologií, nákupu 

výkonnějších strojů a zařízení. [8; 9]             

1.4 Finanční informace 

Tab. 1.1 

                      Hlavní finanční ukazatele za poslední účetní období (v tis. Kč)  

  
Hosp. 

rok 2006 
Hosp. 

rok 2007 
Hosp. 

rok 2008 
Hosp. 

rok 2009 

Aktiva netto 
společnosti 

511 335 545 031 472 461 475 723 

Výkony (tržby) 970 325 990 262 372 083 498 341 
Zisk po 
zdanění 

51 946 43 233 4 215 5 248 

Vlastní kapitál 
(VK) 

262 244 305 477 309 693 314 491 

Podíl VK na 
financování 
aktiv 

51,28% 56,05% 65,55% 66,20% 

Zaměstnanci 188 187 188 166 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2009 Partr s.r.o. Všemina: Partr,                        

s.r.o. 2010. 16 s. Strana 3. 

1.5 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí  

Společnost se je vědoma veškerých povinností vyplývajících pro ni ze zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S jejich plněním má již dlouholeté zkušenosti 

plynoucí z předmětu její činnosti a zavazuje se k jejich dodržování.  

Společnost směřuje svoje hlavní aktivity do oblasti zpracování kovových odpadů s cílem 

předcházet znečisťování životního prostředí využitím odpadů jako druhotné suroviny 

nahrazující základní suroviny a snižující spotřebu primárních zdrojů. 

S ohledem na náš postoj k zákazníkům a ochraně životního prostředí zavazujeme se plnit 

následující body environmentální politiky a politiky kvality: 

- poskytovat služby na vysoké technické úrovni při maximálním zabezpečení ochrany 

životního prostředí a dodržení legislativních požadavků 
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- zlepšovat vnitřní procesy společnosti s ohledem na zlepšování služeb zákazníkům 

- přispívat ke snižování spotřeby primárních zdrojů surovin a energií a ke snižování 

množství odstraňovaných odpadů 

- plnit požadavky platných zákonů, nařízení a jiných požadavků orgánů státní správy 

souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností práce a požární ochranou  

- předcházet znečišťování životního prostředí a uplatňovat prevenční postupy v jeho 

ochraně 

- vlastními podnikatelskými aktivitami společnosti zvyšovat úroveň životního prostředí 

- informovat veřejnost o vlivu činnosti organizace na životní prostředí vhodnou 

propagací 

- vzdělávat zaměstnance, zvyšovat jejich uvědomění a vztah k životnímu prostředí 

[8; 9] 
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2 Teorie finanční analýzy  

2.1 Historie finanční analýzy 

Historicky lze říci, že finanční analýza vznikla brzy po vzniku peněz, neboť bylo třeba 

provádět rozvahy o tom jak s nimi hospodařit. Tyto rozvahy však byly prováděny bez 

hlubšího poznání a lze říci i nahodile. Moderní chápání finanční analýzy vzniklo v USA, ke 

konci 19. století, ovšem i zde se jednalo o chápání na úrovni zobrazování rozdílů v 

absolutních účetních ukazatelích, přičemž z nich byly uvažovány téměř výhradně peníze. Po 

první světové válce začaly být v rámci finanční analýzy sledovány účetní výkazy za účelem 

hodnocení schopnosti splácet úvěr zejména velkých firem. Systematický rozvoj finanční 

analýzy a jejích nástrojů začal v průběhu Velké hospodářské krize, kdy začala být důležitá 

problematika likvidity, která se tak stala součástí analytických úvah, vyvrcholení krize pak 

přineslo uvažování o přežití firmy. Další rozvoj finanční analýzy následoval po druhé světové 

válce, kdy začala být zohledňována i výkonnost firem. K výraznému posunu možností tohoto 

druhu řízení firem došlo díky rozvoji počítačů. 

V česky mluvících zeních se problematikou finanční analýzy jako první zabýval Josef 

Pazourek, který v roce 1906 vydal knihu Bilance akciových společností, která byla na tehdejší 

dobu poměrně moderní, ačkoli ve Spojených státech bylo v danou dobu poznání již dále. 

Zajímavostí je, že česká literatura původně užívala termín přejatý z němčiny bilanční analýza 

(Bilanzanalyse či Bilanzkritik), teprve po roce 1989 se prosadil angloamerický termín 

finanční analýza (anglicky Financial Analysis). [7] 

2.2 Předmět a účel finanční analýzy 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy podnikového 

řízení. Je úzce spojena z finančním účetnictvím a finančním řízením podniku, propojuje tyto 

dva nástroje podnikového řízení, jejichž význam v tržní ekonomice vystupuje významně do 

popředí. Jejich vztah je obvykle výstižně charakterizován tak, že účetnictví je jazykem financí 

v tom, že poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních 

finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích (cash- flow). 

Tyto výkazy jsou sestaveny na podkladě finančního účetnictví jako procesu, který 

shromažďuje, eviduje, třídí a dokumentuje údaje o hospodaření podniku. 
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Účelem finanční analýzy je především vyjádřit pokud možno komplexně finanční situaci 

podniku, tzn. podchytit všechny její složky, případně pří podrobnější analýze zhodnotit 

některou ze složek finanční situace (rozbor zadluženosti, rozbor rizik platební neschopnosti 

atd.). Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku.  

Uspokojivá finanční situace podniku se v anglosaské literatuře často nazývá pojmem finanční 

zdraví podniku (financial health). Za finančně zdravý podnik je možno považovat takový 

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

V podmínkách tržní ekonomiky to prakticky znamená, že je schopen dosahovat trvale takové 

míry zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), která je požadována investory (akcionáři) 

vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. [2] 

Finanční analýzu lze rozdělit na tři na sebe navazující fáze: diagnóza základních 

charakteristik (indikátorů) finanční situace, hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, identifikace 

hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření. [1]            

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu                                                                         

Výchozími a základními zdroji informací pro finanční analýzu jsou především výkazy 

finančního účetnictví, které lze označit i jako výkazy externí, protože poskytují informace 

především externím ukazatelům. Podávají informace o stavu a struktuře majetku a o zdrojích 

jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a konečně o 

pohybu peněžních toků (výkaz cash flow).  

Dále je možno využít výkazy vnitropodnikového účetnictví, které si podnik vytváří podle 

svých potřeb. Tyto výkazy nepodléhají žádné metodické úpravě a mají interní charakter. Patří 

zde výkazy zobrazující vynakládání nákladů v podniku například v druhovém nebo 

kalkulačním členění, nebo výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo 

v jednotlivých střediscích.  

Finanční informace zachycují např. účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o 

vývoji měnových relací a úrokových měr. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, odbytu, 

zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 
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Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků, firemních útvarů, 

komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení, prognózy. [1] 

2.3.1 Základní finanční výkazy 

Hospodářské procesy v podniku jsou zachyceny v účetních výkazech podniku. Základními 

účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

2.3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, ostatní výkazy vznikly odvozením z potřeby 

detailnějšího sledování vybraných ekonomických charakteristik. 

Rozvaha zachycuje stav majetku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) na straně 

druhé k určitému časovému okamžiku. Struktura aktiv bývá označována jako majetková 

struktura podniku. Zdroje krytí tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek 

financován, někdy bývá označována jako finanční struktura.  

Základním hlediskem třídění aktiv je jejich funkce a s ní spojená doba vázanosti 

v reprodukčním cyklu podniku. Z tohoto pohledu se aktiva člení na stálá aktiva (dlouhodobá, 

fixní) zahrnující majetkové složky, které slouží činnosti podniku dlouhodobě a postupně se 

opotřebovávají; oběžná aktiva (krátkodobá) představují ty části majetku, které se 

spotřebovávají obvykle najednou, popřípadě proces jejich přeměny v peníze nepřesahuje 

jeden rok.  

Základní členění pasiv, která představují zdroje krytí aktiv, je provedeno podle vlastnictví 

zdrojů. Z tohoto pohledu se pasiva člení na vlastní kapitál a cizí zdroje (kapitál). [1] 
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Tab. 2.1 

                                                        Struktura rozvahy 

Označ. Položka    Označ. Položka 

  AKTIVA CELKEM     PASIVA CELKEM 

A. 
Pohledávky za 
upsaný základní 
kapitál 

  A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek   A. I. Základní kapitál  

B. I. 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 

  A. II. Kapitálové fondy 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 

  A. III. Fondy ze zisku  

B. III. 
Dlouhodobý finanční 
majetek 

  A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběžná aktiva   A. V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

C. I. Zásoby   B. Cizí zdroje 

C. II. 
Dlouhodobé 
pohledávky 

  B. I. Rezervy 

C. III. 
Krátkodobé 
pohledávky 

  B. II. Dlouhodobé závazky 

C. IV. 
Krátkodobý finanční 
majetek 

  B. III. Krátkodobé závazky 

D.  Ostatní aktiva   B. IV. Bankovní úvěry 

D. I. Časové rozlišení   C.  Ostatní pasiva 

      C. I. Časové rozlišení  

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o.,  

2008. 192 s. Strana 50.  ISBN 978-80-86929-44-6 

2.3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek výsledku 

hospodaření (VH). Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy za běžné období. 

Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjádřit vztahem: 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
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V současné době u nás úprava výkazu zisku a ztráty založená na zjednodušeném druhovém 

členění nákladů. Náklady a výnosy jsou uspořádány do určitých oblasti tvořících 

podnikatelské aktivity. Těmito oblastmi jsou provozní, finanční a mimořádné aktivity. Pokud 

podnik provádí výrobní činnost, poskytuje služby a zároveň provádí finanční operace, je pro 

posuzování jeho úspěšnosti používán souhrnný výsledek hospodaření za provozní a finanční 

činnost označovaný jak výsledek hospodaření za běžnou činnost.  

VH z provozní činnosti je určen u většiny výrobních a obchodních podniků ze základních a 

opakujících se činností podniku. 

VH z finanční činnosti souvisí se způsobem financování a finančními operacemi podniku.  

VH z mimořádné činnosti vyplývá z neočekávaných a nepravidelných operací podniku, 

např. při změnách způsobu oceňování majetku, mank a škod. [1] 

Tab. 2.2  

                                             Struktura výkazu zisku a ztráty 

Symbol Položka Hodnota 

OM    +     OBCHODNÍ MARŽE   

Tp    +     Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   

Np    -      Provozní náklady   

VHp    =     Provozní výsledek hospodaření   

Vf    +     Výnosy z finančních činností   

Nf    -      Náklady z finančních činností   

VHf    =      Finanční výsledek hospodaření   

DB    -      Daň z příjmu za běžnou činnost   

VHB    =     Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp  + VHr  - DB)   

VM    +     Mimořádné výnosy   

NM    -      Mimořádné náklady   

DM    -      Daň z mimořádné činnosti   

VHM    =     Mimořádný výsledek hospodaření   

VH    =     Výsledek hospodaření za účetní období (VHp + VHM)   

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o.,  

2008. 192 s. Strana 55.  ISBN 978-80-86929-44-6 
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2.3.1.3 Výkaz CASH FLOW 

Účelem analýzy výkazu peněžních toků (Cash Flow, CF) je objasnit hlavní faktory, které 

ovlivňují příjem, výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k určitému okamžiku. Cash 

flow je toková veličina vyjadřující rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité období.  

Struktura výkazu CF se zpravidla člení podle základních aktivit podniku na tři části: CF 

z provozní, investiční a finanční činnosti. 

CF z provozní činnosti - provozní CF je odrazem aktivit ovlivňujících tvorbu čistého zisku. 

Základem je zisk z výrobní a odbytové činnosti podniku.  

CF z investiční činnosti - do této skupiny spadají aktivity, které souvisejí s pohybem 

investičních aktiv. Výše CF je dána hlavně pohybem fixních aktiv (prodej, koupě 

dlouhodobého majetku) a transakcí na investičním (dlouhodobém) finančním trhu (nákup, 

prodej cenných papírů). 

CF z finanční činnosti - obsahem této části jsou všechny finanční transakce s půjčovateli 

(věřiteli) finančních prostředků (střednědobé a krátkodobé půjčky, příjem a splátky úvěrů, 

výdej a splátky obligací, emise akcií). 

Analýza CF může být prováděna přímou a nepřímou metodou. Přímá metoda znamená 

provést totální bilanci všech příjmů a výdajů (v zásadě platební kalendář), přičemž CF se určí 

jako rozdíl. Pro rozborové účely je výhodnější a přehlednější použít nepřímou metodu, při 

které je výkaz CF stanoven jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a 

přírůstků (úbytků) příslušných položek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu. [1] 
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Tab. 2.3 

                                             Nepřímý způsob výpočtu cash flow 

Symbol Položka Hodnota 

EAT    +   Čistý zisk   

ODP    +   Odpisy   

 ZAS    -   Změna stavu zásob   
 

POHL 
   -   Změna stavu pohledávek                               ČPK   

 
KZAV 

   +   Změna stavu krátkodobých závazků 
  

CFprov   =   Cash flow z provozní činnosti   

 DA    -   Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice)    

CFinv    =   Cash flow z investiční činnosti   

 BÚ    +   Změna bankovních úvěrů   

 NZ    +   Změna nerozděleného zisku minulých let   

DIV    -   Dividendy   

EAT    +   Emise akcií   

CFfin    =   Cash flow z finanční činnosti   

CFcel    =   Cash flow celkem = CFprov + CFinv + CFfin    
  

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o.,  

2008. 192 s. Strana 58.  ISBN 978-80-86929-44-6 

Vzájemné vazby mezi účetními výkazy jsou zachyceny v tříbilančním systému. Spojovacím 

prvkem rozvahy a výkazu zisku a ztráty je výsledek hospodaření, který je vykazován 

v rozvaze na straně pasiv jako přírůstek vlastního kapitálu. Rozvaha udává jeho absolutní 

velikost, ale vysvětlení způsobu vzniku tohoto výsledku zobrazuje pouze výkaz zisku a ztráty. 

Spojovacím prvkem rozvahy a výkazu CF jsou peněžní prostředky, které jsou v rozvaze 

součástí oběžných aktiv, jejichž pohyb je sledován ve výkazu CF. [1] 
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Investiční hledisko představuje využití informací pro rozhodování o budoucích investicích, 

tzn. pro výběr portfolia cenných papírů, které odpovídá požadavkům investora na riziko, 

kapitálové zhodnocení, dividendovou výnosnost, likviditu atp. Hlavní zájem akcionářů se 

soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti jimi vloženého kapitálu. 

Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manažerům podniku, jehož akcie vlastní. Zajímají 

se o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk, na němž ve většině případů závisí výše 

jejich dividend a o to, zda podnikatelské záměry manažerů zajišťují trvání a rozvoj podniku.  

Manažeři  

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro dlouhodobé 

i operativní finanční řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje 

rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů při zajišťování optimální majetkové 

struktury včetně výběru vhodných způsobů jejího financování, při alokaci volných peněžních 

prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod. Finanční analýza umožňuje 

manažerům přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr, který se rozpracovává ve 

finančním plánu. Manažeři mají často zájem i o informace týkající se finanční pozice jiných 

podniků (konkurence, dodavatelé, odběratelé).  

Obchodní manažeři  

Obchodní dodavatelé se zaměřují především na to, zda podnik bude schopen hradit splatné 

závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu, jeho solventnost a likviditu. U 

dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu s cílem zajistit 

svůj odbyt u stabilního zákazníka. 

Zákazníci (odběratelé) mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při dlouhodobém 

obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží, případně bankrotu dodavatele, neměly 

potíže s vlastním zajištěním výroby (jsou na něm svým způsobem závislí). Potřebují mít také 

jistotu, že dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům. 
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Zaměstnanci  

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

svého podniku. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni hospodářskými 

výsledky. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální.  

Banky a jiní věřitelé  

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby se mohli 

správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banka například 

může stanovit, že změní úvěrové podmínky (zvýší úrokovou sazbu), jestliže podnik překročí 

jistou hranici zadluženosti (ukazatel poměru dluhů k vlastnímu jmění). Držitelé dluhopisů se 

zajímají zejména o likviditu podniku a o jeho finanční stabilitu, o to, zda jim bude jejich 

cenný papír splacen včas a v dohodnuté výši. 

Stát a jeho orgány  

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. pro statistiku, pro 

kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, 

rozdělování finanční výpomoci (přímá dotace, vládou zaručené úvěry atd.) podnikům, získání 

přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro formulování 

hospodářské politiky státu (finanční, daňové apod.). [2] 

2.5 Metody finanční analýzy 

Při popisu metod a ukazatelů finanční analýzy a budu věnovat především těm ukazatelům, 

které využiji v praktické části mé práce. 

  



 
 

23 

 

2.5.1 Členění ukazatelů 

Finanční analýza pracuje z ukazateli, kterými jsou  položky jak účetních výkazů a údaje 

z dalších zdrojů, tak čísla, která jsou od nich odvozená. Důležitou roli hraje časové hledisko, 

proto se rozlišují stavové a tokové veličiny. Stavové veličiny se vztahují k určitému časovému 

okamžiku (data z rozvahy), tokové veličiny se naopak vztahují k určitému časovému intervalu 

(data z výkazu zisku a ztráty) 

Standartní členění ukazatelů je členění na ukazatele absolutní (stavové), rozdílové a tokové, 

poměrově a respektive i ukazatele speciální. Absolutní ukazatele vycházejí přímo 

z posuzování hodnot jednotlivých položek základních účetních výkazů. Rozdílové ukazatele 

se vypočítávají jako rozdíl určité položky aktiv s určitou položkou pasiv. 

Poměrové ukazatele tvoří nejpočetnější skupinu ukazatelů a jsou definovány jako podíl dvou 

položek, nejčastěji ze základních účetních výkazů. [4] 

2.5.2 Horizontální a vertikální analýza 

Analýza stavových (absolutních) ukazatelů v sobě zahrnuje především horizontální a 

vertikální analýzu. 

Horizontální analýza (analýza trendů) se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. 

K rozboru se používá řetězových a bazických indexů. Je nutno brát do úvahy jak změny 

absolutní tak relativní. 

                                                Absolutní změna = Ut – Ut-1 = Ut  

                                                Relativní změna = t  - Ut-1

t-1
 = t

t-1
 

                                                                               

Analýza struktury (vertikální analýza, procentní rozbor komponent) v níž jde o souměření 

jednotlivých položek základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv či pasiv. 

Podíl na celku = i

∑ i

 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se zabývá analýzou těch základních účetních 

výkazů, které v sobě nesou tokové položky. Jde zejména o výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 
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flow, ale stranou nezůstává ani rozvaha neboť analýzu oběžných aktiv je možno provést také 

pomocí rozdílových ukazatelů. [1; 4] 

2.5.3 Poměrová analýza 

Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny v čase nebo ve vztahu 

k jedné vztažné veličině, poměrová analýza dává tyto veličiny do vzájemného poměru. Patří 

zde ukazatele likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti a kapitálového trhu. Více se budu 

věnovat těm ukazatelům, které využiji v praktické části bakalářské práce. [3] 

Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které je možné vyčíst přímo 

z výkazu zisku a ztráty. První kategorií je EBIT (zisk před úroky a zdaněním), který odpovídá 

provoznímu výsledku hospodaření. Druhou kategorií je EAT (zisk po zdanění nebo také čistý 

zisk), který ve výkazu zisku a ztráty nalezneme jako výsledek hospodaření za běžné období. 

Poslední kategorií je EBT (zisk před zdaněním), což je provozní zisk již snížený nebo 

zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny 

daně. [4] 

2.5.3.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů se 

nejčastěji vychází ze dvou účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. 

Rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 

Podle toho jaký typ vloženého kapitálu je použit, se rozlišují tyto ukazatele:  

ROA (Return on Assets) – rentabilita aktiv  - poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány.  

ROCE (Return on Capital Employed) – rentabilita dlouhodobých zdrojů -  na tento 

ukazatel nahlížíme z pohledu strany pasiv v rozvaze a do ukazatele nám budou vstupovat 

dlouhodobé dluhy.  

ROE (Return of Equity) – rentabilita vlastního kapitálu - tento ukazatel vyjadřuje 

celkovou výnosnost vlastních zdrojů, jejich zhodnocení v zisku.  
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ROS (Return on Sales) – rentabilita tržeb - tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tzn. kolik dokáže podnik vyprodukovat zisku na 

korunu tržeb.  

ROC (Return on Costs) - rentabilita nákladů – čím vyšší hodnota, tím lépe jsou 

zhodnoceny vložené náklady do hospodářského procesu a tím vyšší je procento zisku. [1; 2] 

Tab. 2.4 

                                                            Ukazatele rentability 

Ukazatel Vzorec 
ROA EBIT / aktiva 

ROA EAT + úroky (1 - t) / aktiva 

ROE EAT / vlastní kapitál 

ROCE EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy 

ROS čistý zisk / tržby 

ROC EAT / celkové náklady 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku.                                                   

2. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o., 2008. 192 s. Strana 76-79.  ISBN                                                   

978-80-86929-44-6 

2.5.3.2 Ukazatele aktivity (obratu)  

Tyto ukazatele měří schopnost podniku využívat investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv.  

Obrátka (rychlost obratu) celkových aktiv - tento ukazatel může být označen také jako 

vázanost celkového vloženého kapitálu a měří obrat, nebo-li intenzitu využití celkového 

majetku.  

Doba obratu aktiv - ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve 

vztahu k tržbám. Důležité je, aby byla doba obratu co nejkratší.  

Obrátka (rychlost obratu) zásob – nám udává, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy 

oběžného majetku až po prodej hotových výrobku a opětný nákup zásob.  
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Doba obratu zásob - se považuje za ukazatel intenzity využití zásob. Platí, že čím vyšší je 

rychlost obratu zásob a kratší doba obratu zásob, tím je situace lepší. Je však potřeba 

pamatovat na optimální velikost zásob, která musí být technicky i ekonomicky zdůvodněna.  

Obrátka (rychlost obratu) pohledávek – udává se v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou 

pohledávky přeměňovány na peněžní prostředky.  

Doba obratu pohledávek – vypovídá o tom, jak dlouho je majetek vázán ve formě 

pohledávek, nebo-li za jak dlouho jsou pohledávky (faktury) v průměru splaceny. 

Doporučovanou hodnotou je běžná doba splatnosti faktur.  

Doba obratu závazků – vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. [1; 

6] 

Tab. 2.5 

                                                       Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 
Obrátka celkových aktiv tržby / celková aktiva 

Doba obratu aktiv celková aktiva * 360 / tržby 

Obrátka zásob tržby / zásoby 

Doba obratu zásob zásoby * 360 / tržby 

Doba obratu pohledávek pohledávky * 360 / tržby 

Doba obratu závazků závazky * 360 / tržby 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku.                                                   

2. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o., 2008. 192 s. Strana 83-84.  ISBN                                                   

978-80-86929-44-6; VALACH, J. a kol. Finanční řízení. 2. vyd.                                          

Praha: Ekopress, s. r. o., 1999. 324 s. Strana 102-104 ISBN                                                    

80-86119-21-1 

2.5.3.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti  

Finanční stabilitu podniku je možno hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a 

zdrojů jejich krytí pasiv.  
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Pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktiv a 

činnosti cizí zdroje (dluh).  V praxi nepřichází v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá 

aktiva z vlastního nebo naopak jen z cizího kapitálu.  

Použití výhradně vlastního kapitálu s sebou přináší snížení celkové výnosnosti vloženého 

kapitálu. Naopak financování výhradně z cizích zdrojů by bylo spojeno s obtížemi při jeho 

získávání. Faktem také je, že tuto situaci nepřipouští ani zákon, protože musí existovat určitá 

výše vlastního kapitálu.  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) – koeficient samofinancování, 

charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává do jaké míry je podnik schopen krýt 

své prostředky (majetek) vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. 

Zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování finanční stability, ale pokud je neúměrně 

vysoký může vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. 

Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatele věřitelského rizika – Debt ratio) – zde platí, že čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů.  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt / equity ratio) – u stabilní společnosti, by se 

jeho hodnota měla pohybovat od 80 do 120%.  

Stupeň krytí stálých aktiv – stálá aktiva firmy dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný 

majetek by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Jeho hodnota by měla dosahovat alespoň 

100% tj. veškerá stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem.  

Majetkový koeficient (finanční páka) – udává poměr mezi vlastními a cizími zdroji 

financování majetku. Čím je podíl cizích zdrojů vyšší, tím vyšší je i hodnota tohoto ukazatele. 

Úrokové krytí – udává kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku tj. kolikrát je 

zajištěno placení úroku. Čím vyšší hodnota, tím je finanční situace lepší.  

Úrokové zatížení – vyjadřuje jakou část celkového vytvořeného zisku odčerpávají úroky. [1] 
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Tab. 2.6 

                                   Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatel Vzorec 
Podíl VK na A - Equity ratio  VK / A 

Ukazatel celkové zadluženosti - Debt ratio  CK / A 

Ukazatel zadluženosti VK - Debt / Equity ratio  CK / VK 

Stupeň krytí SA   dlouhodobý kapitál / SA 

Majetkový koeficient (finanční páka)  A / VK 

Úrokové krytí     EBIT / úroky 

Úrokové zatížení   úroky / EBIT 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress,             

s. r. o., 2008. 192 s. Strana 72-76.  ISBN 978-80-86929-44-6 

2.5.3.4 Ukazatele likvidity  

 Likvidita určité složky je vyjádřením vlastnosti dané složky rychlé a bez velké ztráty hodnoty 

se přeměnit na peněžní hotovost, představuje schopnost podniku hradit své závazky, zda má 

dostatek prostředků na provedení všech svých plateb. V opačném případě není podnik 

schopen využít ziskových příležitostí, což může vyústit platební neschopnost a vést 

k bankrotu.  To znamená, že management podniku preferuje vyšší úroveň likvidity. Na 

druhou stranu je příliš vysoká míra likvidity nepříznivým jevem pro vlastníky podniku, 

protože finanční prostředky jsou vázány v aktivech, která nepracují ve prospěch výrazného 

zhodnocování finančních prostředků a snižují tak rentabilitu. Je tedy potřeba najít vyváženou 

likviditu, která zaručí jak dostatečné zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostat svým 

závazkům.  

Běžná likvidita (likvidita třetího stupně) – vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen 

uspokojit své věřitele, kdyby přeměnil veškerá oběžná aktiva na hotovost. Hodnoty tohoto 

ukazatele by měly být v rozmezí 1.5 – 2,5. Hlavním omezením tohoto ukazatele je, že často 

není splněn předpoklad, že veškerá oběžná aktiva bude možné v krátkém čase přeměnit na 

hotovost např. část zásob, může být pro výrobu nepoužitelná a přitom obtížně prodejná.  

Pohotová likvidita (likvidita druhého stupně) – u této položky je vhodné opravit čitatele, 

ukazatele u nedobytné pohledávky nebo o pohledávky jejichž návratnost je pochybná a 
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likvidita nízká. Doporučená hodnota tohoto ukazatele, by se měla pohybovat v rozmezí od 1 

do 1,5.  

Okamžitá likvidita (likvidita prvního stupně) – stupují do ní jen ty nejlikvidnější položky 

z rozvahy, nejčastěji pohotové platební prostředky ve formě peněz na účtech a také volně 

obchodovatelné cenné papíry. Pro okamžitou likviditu je doporučována hodnota v rozmezí 

0,9 – 1,1. Podle ministerstva průmyslového obchodu je tato hodnota ještě nižší a to 0,2. 

Čistý pracovní kapitál – tento ukazatel patří do poměrových ukazatelů a souvisí s likviditou. 

Představuje tu část oběžného majetku, která se během roku přemění na pohotové peněžní 

prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být použita k záměrům podniku. Je to 

teda ta část oběžného majetku, která je kryta dlouhodobými zdroji. [1; 4] 

Tab. 2.7 

                                                          Ukazatele likvidity 

Ukazatel Vzorec 
Běžná likvidita oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita oběžná aktiva - zásoby / krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita pohotové platební prostředky / krátkodobé závazky 

ČPK OA - KZ 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha:                

Ekopress, s. r. o., 2008. 192 s. Strana 79-80.  ISBN 978-80-86929-44-6 

2.6 Souhrnné indexy hodnocení  

Existuje celá řada indexu hodnocení. Tyto indexy mají za cíl vyjádřit souhrnnou 

charakteristiku celkově finančně – ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho 

čísla. Jejich vypovídací schopnost je však nižší, proto jsou vhodné pouze pro rychlé srovnání 

řady podniků a mohou sloužit jako orientační podklad pro další hodnocení.  

Techniky vyjádření soustav ukazatelů je možno rozdělit do dvou základních skupin: 

První skupinou jsou soustavy hierarchických pořadových ukazatelů, mezi nimiž existuje 

matematická provázanost. Příkladem jsou pyramidové soustavy, jejichž podstatou je stálé 
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podrobnější rozklad ukazatele představujícího vrchol pyramidy. Tyto rozklady se prezentují 

v grafické podobě, protože v tomto vyjádření je rozklad nejpřehlednější.  

Druhou skupinou jsou skupiny ukazatelů, jejichž cílem je kvalitně předpovědět další vývoj 

firmy na základě jednočíselné charakteristiky. [4]  

Bankrotní modely- říkají nám zda podnik do určité doby zbankrotuje.  

Do této skupiny patří např.  

- Beaverův model 

-Altmanovo Z-skóre 

-Tafflerův model 

-Model IN - index důvěryhodnosti  

Bonitní modely – stanovují bodovým hodnocením bonitu hodnoceného podniku a tímto 

umožnit mezifiremní srovnání. Mezi tyto modely patří např: 

-Tamariho model  

-Kralickův Quicktest 

-Modifikovaný Quicktest [1; 4] 

Podrobněji popíšu pouze ty modely, které využiji v praktické části své práce.  

2.6.1 Bankrotní modely  

IN indexy 

 Inka a Ivan Neumaierovi sestavili 4 indexy, které umožňují posoudit finanční výkonnost a 

důvěryhodnost podniků. Tento model jsem vybral z toho důvodu, že se nejvíce hodnotí 

finanční zdraví českých firem, v českém prostředí. Použiji 2 typy IN indexů. 

IN95 – zohledňuje hledisko věřitele, je tvořen rovnicí, která obsahuje ukazatele z oblasti 

aktivity, rentability, zadluženosti a likvidity. Jde o výsledek analýzy 24 matematicko-
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statistických modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenosti z finančních analýz více 

než tisíce českých firem.  

IN = V1 * A + V2 * B + V3 * C + V4 * D + V5  * E + V6 * F 

A= A / CZ 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / A 

D = T / A 

E = OA / (KZ + KBÚ) 

F = ZPL / T 

V1 - V6   = váhy jednotlivých ukazatelů  

Váhy můžeme použít za celou ekonomiku, v tom  případě je podnik hodnocen z hlediska 

celkové ekonomiky. Objektivnější je použít odvětvové váhy, které ukáží, jestli je podnik 

dobrý nebo špatný v rámci odvětví. Hodnoty vah pro jednotlivé obory se odečítají podle 

klasifikace ekonomických činností OKEČ (CZ-NACE). [1; 4; 5] 

Tab. 2.8 

Interpretace indexu IN95 

Pokud           IN > 2 uspokojivá finanční situace 

               1 < IN ≤ 2 tzv. šedá zóna nevyhraněných výsledků 

                     IN ≤ 1 podnik je ohrožen finančními problémy 

Zdroj: SEDLAČEK, J. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno:                                 

Computer  Press, a. s., 2008. 154 s. ISBN 80-251-1830-4 

IN05 – byl vytvořen jako poslední z těchto indexů aktualizací indexu IN01 podle testů na 

datech průmyslových podniků z roku 2004. Je stejně jako IN01 výhodný z toho pohledu, že 

spojuje jak hledisko věřitele, tak hledisko vlastníka. Došlo u něj jak ke změně vah 

jednotlivých ukazatelů, tak i hranice pro klasifikaci podniku. [5] 

IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E  
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Tab. 2.9 

Interpretace indexu IN05 

Pokud            IN > 1,6 uspokojivá finanční situace 

             0,9 < IN ≤ 1,6 tzv. šedá zóna nevyhraněných výsledků 

                      IN ≤ 0,9 podnik je ohrožen finančními problémy 

Zdroj: SEDLAČEK, J. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno:                       

Computer  Press, a. s., 2008. 154 s. ISBN 80-251-1830-4 

2.6.2 Bonitní modely  

Kralickův Quicktest  

P. Kralicek vybral z jednotlivých skupin ukazatelů čtyři ukazatele a podle jejich výsledných 

hodnot přiděluje firmě body. Model se tedy skládá se ze soustavy čtyř rovnic na jejichž 

základě pak hodnotíme situaci v podniku. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, 

druhé dvě rovnice hodnotí výnosovou stabilitu firmy. [4] 

R1 = vlastní kapitál / aktiva 

R2 = cizí zdroje – peněžní prostředky / provozní CF 

R3 = EBIT / aktiva 

R4 = provozní CF / provozní výnosy (výkony) 

Tab. 2.10 

                                     Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body  4 body 
R1 < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 -30 > 30 

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

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

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 144 s.       

Strana  81. ISBN 978-80-247-3308-1 
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Hodnocení firmy je provedeno ve třech krocích. Nejprve zhodnotíme finanční stabilitu 

(hodnocení finanční stability - součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2). Dále zhodnotíme 

výnosovou situaci (hodnocení výnosové situace – součet bodové hodnoty R3 a R4 dělený 2). 

A v posledním kroku hodnotíme situaci jako celek (hodnocení celkové situace – součet 

bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 2). [4] 

Tab. 2.11 

                Interpretace Kralickova Quicktestu 
Nad 3 body bonitní firma 

1 - 3 body šedá zóna 
Méně než 1 bod potíže ve finančním hospodaření firmy 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 3. vyd. Praha: Grada Publishing,   

2009. 144 s. Strana  81.   ISBN 978-80-247-3308 

  



 

 

3 Aplikace vybraných metod a zhodnocení výsledk

3.1 Analýza stavových (absolutních

Při této analýze jsem vycházel z

2009, které jsou zahrnuty v

3.1.1 Analýza rozvahy 

Pro tento rozbor jsem použil vypracovanou horizontální a vertikální analýzu rozvahy 

uvedenou v příloze č. 3 a č

3.1.1.1 Analýza aktiv 

Graf 3.1                                        

                                                         

               

               Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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Aplikace vybraných metod a zhodnocení výsledků 

Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

této analýze jsem vycházel z rozvahy a výkazů zisku a ztráty a jejich analýz

jsou zahrnuty v příloze č. 1 až příloze č. 6. 

 

Pro tento rozbor jsem použil vypracovanou horizontální a vertikální analýzu rozvahy 

3 a č. 4. 

                                         

                                                         Vývoj celkových aktiv                                       

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

 

2006 2007 2008 2009

AKTIVA CELKEM

Pohledávky za upsaný 
vlastní kapitál

Dlouhodobý majetek (stálá 
aktiva)

Obězná aktiva 
(krátkodobý majetek)

Ostatní aktiva 
účty aktiv

 

a jejich analýz z let 2006 – 

Pro tento rozbor jsem použil vypracovanou horizontální a vertikální analýzu rozvahy 

                                              

 

AKTIVA CELKEM

Pohledávky za upsaný 
vlastní kapitál

Dlouhodobý majetek (stálá 

ězná aktiva 
(krátkodobý majetek)

Ostatní aktiva - přechodné 



 

 

Tab. 3.1  

Vývoj položek aktiv

AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál 
Stálá aktiva (dlouhodobý majetek)
Oběžná aktiva (krátkodobý 
majetek) 
Ostatní aktiva -
aktiv 

 
             Zdroj: Vlastní vypracování na základ

Graf 3.2                

                                           

             

              Zdroj: Vlastní vypracování na základ

Tab. 3.2 

Vývoj struktury aktiv
Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál 
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva 

Ostatní aktiva 

            Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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Vývoj položek aktiv 2006 2007 

AKTIVA CELKEM 511 336 545 031 472 461
Pohledávky za upsaný vlastní 

0 0 

Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) 182 929 177 583 177104
ná aktiva (krátkodobý 

322 424 362 654 291 061

- přechodné účty 
5 983 4 794 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

                                                           Struktura aktiv              

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Vývoj struktury aktiv 2006 2007 
Pohledávky za upsaný vlastní 

0,00% 0,00% 0,00%

Dlouhodobý majetek 35,77% 32,58% 37,49%

 63,06% 66,54% 61,61%

1,17% 0,88% 0,91%

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

2006 2007 2008 2009

Ostatní aktiva

Obězná aktiva

Dlouhodobý majetek

Pohledávky za upsaný 
vlastní kapitál

 

2008 2009 

472 461 475 722 

0 0 

177104 195 475 

291 061 278 091 

4 296 2 156 

                               

2008 2009 

0,00% 0,00% 

37,49% 41,09% 
61,61% 58,46% 

0,91% 0,45% 

Ostatní aktiva

ězná aktiva

Dlouhodobý majetek

Pohledávky za upsaný 
vlastní kapitál



 

 

Celková aktiva v posledních dvou sledovaných letech poklesl

aktiv. Vzhledem k tomu, že sledovaný podnik není výrobním podnikem

struktura přikloněna více ob

aktiv, neboť je výrobní program mén

Podíváme-li se na strukturu dlouhodobého majetku, nejvyšší podíl má dlouhodobý hmotný 

majetek, protože nejvíce 

majetku ve sledovaných

zejména zvýšením hodnoty u položky stavby zp

Z pohledu oběžných aktiv je nejvíce prost

pohledávkách, což odpovídá p

k růstu, což není pozitivní jev

způsobem. K poklesu obě

pohledávek. Tento pokles byl zp

vztahů, což je následek poklesu odb

pohledávky za společníky

snížení pohledávek vůči státu (DPH).

3.1.1.2 Analýza pasiv 

Graf 3.3 

                                            

               

               Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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posledních dvou sledovaných letech poklesla vlivem poklesu ob

tomu, že sledovaný podnik není výrobním podnikem

ěna více oběžným aktivům, která tvoří přibližně 60 % celkového objemu 

 je výrobní program méně náročný na majetkové zabezpeč

li se na strukturu dlouhodobého majetku, nejvyšší podíl má dlouhodobý hmotný 

majetek, protože nejvíce prostředků je vázáno v budovách a halách. Hodnota dlouhodobého 

majetku ve sledovaných letech klesala, v roce 2009 se podíl na celkových aktivech 

ýšením hodnoty u položky stavby způsobená pořízením dalších objekt

ěžných aktiv je nejvíce prostředků vázáno v zásobách a krátkodobých 

pohledávkách, což odpovídá předmětu podnikání. V položce zásoby docházelo v

není pozitivní jev, protože firma váže peněžní prost

poklesu oběžných aktiv v roce 2008 přispěl nejvíce pokles krátkodobých 

Tento pokles byl způsoben v první řadě poklesem pohledávek z

, což je následek poklesu odběratelů vlivem ekonomické krize, dále poklesly 

čníky vlivem úhrady poskytnuté půjčky, a nemalou m

ůči státu (DPH). 

                                                        Vývoj celkových pasiv 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Tab. 3.3 

Vývoj položek pasiv
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Cizí zdroje 

Ostatní pasiva - př

           Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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               Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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             Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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Vývoj položek pasiv 2006 2007 

PASIVA CELKEM 511 336 545 031 

262 244 305 477 

248 277 239 208 

přechodné účty pasiv 115 346 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

                                  Struktura pasiv 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Vývoj struktury pasiv 2006 2007 
 51,29% 56,05% 65,55%

48,55% 43,89% 34,41%

 0,02% 0,06% 0,04%

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Co se týká celkové výše, je vývoj pasiv samozřejmě totožný s vývojem aktiv. Pokles celkové 

hodnoty pasiv je v posledních letech způsobem poklesem hodnoty cizích zdrojů ve prospěch 

zdrojů vlastních. 

Z hlediska finanční struktury tedy podnik více využívá vlastní zdroje financování. V roce 

2006 byla váha vlastních a cizích zdrojů téměř stejná, ale v dalších letech došlo 

k razantnějšímu poklesu cizích zdrojů proti vlastnímu kapitálu, vlivem poklesu krátkodobých 

závazků, což mělo v konečném důsledku vliv na rentabilitu, neboť vlastní zdroje financování 

jsou zpravidla nákladnější než zdroje cizí. Naproti tomu se zlepšila finanční stabilita podniku.           

V oblasti vlastních zdrojů financování došlo k nejvýznamnější změně v oblasti výsledku 

hospodaření za běžné období, kde došlo v roce 2008 k poklesu dokonce o 90 %. To je 

samozřejmě negativní jev, neboť u této položky by měla firma zajistit za ideálních podmínek 

růst, nejhůře setrvalý stav. Takový pokles byl způsobem světovou ekonomickou krizí, která se 

samozřejmě promítla i do tohoto odvětví. Na poklesu vlastního kapitálu se to však příliš 

neprojevilo, neboť v letech 2007 a 2008 rostla položky výsledu hospodaření z minulých let. 

K poklesu cizích zdrojů přispěly v průběhu celého sledovaného období rezervy, které byly 

čerpány. Opomenout nelze ani položku krátkodobých závazků, které se v roce 2007 zvýšily 

téměř o 10 %, a to zejména vlivem růstu závazků z obchodních vztahů, které tvoří okolo 20 % 

krátkodobých závazků a ty vzrostly o 93 %. Rovněž došlo k růstu dlouhodobých bankovních 

úvěrů v roce 2007, které tvoří okolo 10 % o 65 %. Na růstu celkových úvěrů se to však příliš 

neprojevilo, protože zároveň poklesly krátkodobé bankovní úvěry o 68 % a položka dohadné 

účty pasivní o 82 %, což nebyla zanedbatelná částka. V dalším roce došlo k poklesu o 38 % 

díky poklesu závazků z obchodních vztahů o 46 % a dlouhodobých bankovních úvěrů o 11%. 

V roce 2009 byl pokles jen 10 % díky růstu závazků z obchodních vztahů o 4 % a růstu 

krátkodobých bankovních úvěrů o 200 %. O 19 % ale poklesly dlouhodobé bankovní úvěry. 

3.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro tento rozbor jsem použil vypracovanou horizontální a vertikální analýzu výkazu zisku a 

ztráty uvedenou v příloze č. 5 a č. 6. 

  



 

 

3.1.2.1 Analýza výnosů

Graf 3.5 

                                                           

                 

                 Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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.1.2.1 Analýza výnosů 

                                                                  Vývoj výnosů 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

                                                                

Vývoj položek výnosů 2006 2007 2008

Celkové výnosy 970 325 990 264 372 093

Tržby za prodej zboží 4 819 11 278 5 296
955 691 960 029 326 221

ovozní výnosy 3 763 7 401 23 432
Ostatní položky 6 052 11 556 17 144

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Graf 3.6 

                                                       

               

                Zdroj: Vlastní vypracování na základ

Tab. 3.6                                  

Vývoj struktury výnos
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Ostatní položky

                    Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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                                                            Struktura výnosů 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

                                                          

Vývoj struktury výnosů 2006 2007 2008
98,49% 96,95% 87,67%

Ostatní položky 1,51% 3,05% 12,33%

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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3.1.2.2 Analýza nákladů

Graf 3.7 

                                               

Zdroj: Vlastní vypracování na základ

Tab. 3.7                                  
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            Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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.1.2.2 Analýza nákladů 

                                                         Vývoj nákladů 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

                               

nákladů 2006 2007 
Celkové náklady 918 379 947 031 367 879

Náklady vynaložené na  prod. zboží 2 467 10 552 

Výkonová spotřeba   764 373 815 008 302 676
náklady   82 677 76 769 33 405

22 012 23 451 11 554
Ostatní provozní náklady   7 151 7 872 12 739

říjmu za běžnou činnost 15 160 12 789 

 24 539 590 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Graf 3.8  

                                                     

               

                Zdroj: Vlastní vypracování na základ

Tab. 3.8                                

Vývoj struktury
Výkonová spotř
Osobní náklady

Ostatní položky

                 Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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                                                           Struktura nákladů 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

                                

Vývoj struktury nákladů 2006 2007 2008
Výkonová spotřeba   83,23% 86,06% 82,28%
Osobní náklady 9,00% 8,11% 9,08%

Ostatní položky 7,77% 5,83% 8,64%

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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3.1.2.3 Vývoj výsledku hospodaření 

Graf 3.9  

                                                     Vývoj výsledku hospodaření  

                

                Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Tab. 3.9                                            

Vývoj výsledků hospodaření 2006 2007 2008 2009 
Provozní výsledek hospodaření 70 161 85 843 2 543 20 730 
Finanční výsledek hospodaření -3 338 -29 883 2 507 -14 996 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 51 663 43 171 4 269 5 303 
Mimořádný výsledek hospodaření 283 62 -54 -55 
Výsledek hospodaření za účetní období 51 946 43233 4 215 5 248 
Výsledek hospodařeni před zdaněním  67 195 56 040 4996 5 679 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Dále je třeba zmínit vývoj výsledku hospodaření. Z grafu je patrné, že v roce 2008 a 2009 

došlo k velmi razantnímu poklesu ve všech položkách výsledku hospodaření. V provozním 

výsledku hospodaření došlo v roce 2008 ke snížení o 97 %, což byl následek razantního 

snížení tržeb. V roce 2009 ale vzrostl o 715 % vlivem vyššího nárůstu výkonů růstem tržeb a 

aktivace vlastních výkonů. Pokles nebo nárůst finančního výsledku hospodaření měly 

za následek rozdílně ostatní finanční náklady nebo výnosy. U této položky je však obvyklá 

záporná hodnota, pokud firma výhodně neinvestuje finanční prostředky. 
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Výkaz zisku a ztráty je vhodné začít zkoumat podle jednotlivých úrovní výsledku 

hospodaření. Výsledek hospodaření za účetní období zejména v roce 2008 prudce klesl, a to o 

90 %, roce 2009 vzrostl o 25 %. Smysl existence dává firmě provozní výsledek hospodaření. 

Ten nejprve vzrostl o 16 %, poté v roce 2008 klesl o 97 % a v roce 2009 dokonce vzrostl o 

715 %. Tento růst potažmo pokles, měl za následek propad tržeb v roce 2008, respektive 

jejich růst v roce 2009, a tím docházelo k růstu nebo poklesu přidané hodnoty. 

3.2 Poměrová analýza 

3.2.1 Ukazatele rentability 

Tab. 3.10                                                     

Ukazatele rentability 2006 2007 2008 2009 

ROA - Rentabilita celk. aktiv (EBIT / AKT) 13,93% 10,96% 1,46% 1,92% 
ROE - Rentabilita vlast. kapitálu (EAT / VK) 19,81% 14,15% 1,36% 1,67% 

ROCE - Rentabilita dlouhodobých zdrojů 
(EBIT / (VK+Dlouhodobé dluhy) 

19,84% 14,85% 1,82% 2,46% 

ROS - Rentabilita tržeb (ČZ / T) 5,41% 4,45% 1,27% 1,15% 

Rentabilita nákladů (EAT / náklady) 94,59% 95,55% 98,73% 98,85% 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Na těchto ukazatelích je nejvíce zřetelné to, že je – li při výpočtu použit zisk, ukazatel se 

zvyšuje nebo snižuje s jeho výší. Z tabulky č. 9 je patrné, že nejúspěšnějším rokem byl rok 

2006, kdy byly hodnoty ukazatelů největší. Téměř všechny ukazatele v průběhu sledovaných 

období klesaly, dokonce poměrně skokově, až na ukazatel rentability nákladů, který ve dvou 

posledních letech rostl.  
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Graf 3.10 

 

            Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

V roce 2008 a 2009 došlo ke skokovému snížení ukazatele díky výraznému poklesu tržeb a 

tím i EBITU. V roce 2009 se hodnota ukazatele mírně zvýšila díky růstu zisku EBIT. V roce 

2006 získal podnik z jedné koruny aktiv 13,93 % zisku, nejméně to bylo v roce 2008 a to jen 

1,46 %. Pro firmu tato situace není samozřejmě žádoucí, neboť by měl mít tento ukazatel 

vzrůstající trend. Pokud se budou tržby EBIT zvyšovat i v dalších letech, což není vzhledem o 

odeznívající ekonomické krizi nereálné, bude se opět zvyšovat i hodnota tohoto ukazatele. 

Graf 3.11                                  

                

               Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Hodnota vlastního kapitálu sice mírně rostla, ale to nezabránilo výraznému poklesu hodnoty 

tohoto ukazatele díky poklesu hodnoty zisku, tentokrát čistého zisku, který slouží k výpočtu 

tohoto ukazatele. Ke skokovému snížení opět došlo v krizových letech 2008 a 2009. 

K mírnému zvýšení došlo také v roce 2009, kdy se zvýšil čistý zisk a tržby. V roce 2006 

získal podnik z jedné vložené koruny 19,81 % zisku, ale v roce 2008 to bylo jen 1,36 %. 

Graf 3.12  

               

                  Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Hodnota tohoto ukazatele opět zakolísala zejména v krizových letech 2008 a 2009 snížením 

hodnoty EBITU. Mírný nárůst přišel v roce 2009, kdy došlo ke snížení položky rezervy a 

určitému nárůstu zisku. V roce 2006 získal podnik z jedné koruny aktiv financovaných 

dlouhodobými zdroji 19,84 % zisku, v roce 2008, který byl nejkrizovější, to bylo jen 1,82 % 

zisku. Snižování tohoto ukazatele pro firmu není dobré zejména z hlediska přilákání nových 

investorů do firmy.  
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Graf 3.13 

               

              Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Rentabilitu tržeb ovlivňuje zejména položka čistého zisku. V prvním sledovaném roce 

připadalo na 1 Kč tržeb 5,41% čistého zisku, v posledním sledovaném roce to bylo pouze 1,15 

%.  Zároveň se ziskem klesaly i tržby, proto dále docházelo k poklesu tohoto ukazatele.  

Graf 3.14           

              

             Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Rentabilitu nákladů opět ovlivňuje položka čistého zisku, proto má vzhledem k jeho snížení 

výboj ukazatele opět klesající charakter. V roce 2006 získala firma vložením koruny nákladů  
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5,66 % čistého zisku, v roce 2009 to bylo jen 1,06%. To znamená, že docházelo ke stále 

menšímu zhodnocování nákladů.  

3.2.2 Ukazatele aktivity 

Tab. 3.11  

Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 2009 
Obrátka aktiv (T / AKT) 1,88 1,78 0,7 0,96 

Obrátka zásob (T / zásoby) 6,93 10,4 2,98 2,82 

Doba obratu aktiv (A / (T/360)) - dny 191,88 202,16 512,41 376,15 

Doba obratu zásob (ZÁS. / (T/360)) - dny 51,94 34,62 120,98 127,5 

Doba obratu (inkasa) pohledávek (POHL / (T/360)) - dny 59,84 89,23 169,47 84,92 

Doba obratu (splatnosti) závazků (KZ / (T/360)) - dny 45,3 49,11 88,76 57,88 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Ukazatele obrátky by měly mít rostoucí charakter, Neboť čím vyšší hodnota ukazatele, tím 
lépe využívá podnik svůj majetek. Naopak doba obratu by měla být co nejkratší, což značí 
rychlou přeměnu v peněžní prostředky nebo dobrý přístup k placení závazků. Nejlepší situace 
byla opět v letech 2006 a 2007. 

Graf 3.15 

              

             Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Požadovaný rostoucí trend měl ukazatel až v posledním roce. Aktiva se příliš neměnila, ale 

razantně klesaly tržby, k jejichž zvýšení došlo až v roce 2009. Hodnota obrátky aktiv by měla 

dosahovat alespoň 1, což není v posledních dvou letech splněno, a to je pro firmu negativní 

jev. Neúspěšnější byl rok 2006, kdy se aktiva obrátila téměř dvakrát za rok. 

Graf  3.16 

                        

               Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Hodnota doby obratu by měla naopak dosahovat co nejmenších hodnot. Z grafu je patrné, že 

v roce 2008 došlo k nárůstu doby obratu aktiv o 310 dní. O rok později se ale doba obratu o 

136 dní zkrátila, zejména vlivem vyšších tržeb, což lze hodnotit jako přijatelný trend.  

Graf 3.17 

                

               Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Ukazatel vyjadřuje, kolikrát se veškeré zásoby obrátily během roku. Odpovídající rostoucí 

trend byl pouze první dvě sledovaná období. Z toho vyplývá, že podnik poté začal využívat 

svoje zásoby neefektivně, především vlivem ekonomické krize.  

Graf 3.18 

               

               Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Špatný vývoj tohoto ukazatele byl způsoben především poklesem tržeb a nárůstem zásob, což 

znamenalo, že zásoby byly v podniku drženy delší dobu a nebyly efektivně využity. Hodnota 

tohoto ukazatele 128 dní v roce 2009 je pro tento ukazatel vysoká. Pokud se tento trend 

v dalších letech nezlepší, mohlo by to mít negativní vliv na hospodaření firmy. 

Graf 3.19  

                 

              Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Hodnota ukazatele začínala na 60 dnech je v podmínkách České republiky obvyklá doba. 

V dalších letech hodnota ukazatele rostla. Zejména v roce 2008 lze z doby inkasa pohledávek 

čítající 170 dní usuzovat, že odběratele neplatili faktury včas. V době ekonomické krize, však 

nedisponovali potřebnými prostředky. V roce 2009 se doba obratu opět zkrátila na 85 dní. 

Graf 3.20                

              

             Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Tento ukazatel mi měl mít stabilní charakter vývoje. Závazky jsou nejvíce tvořeny závazky 

z obchodních vztahů. Ze stabilního trendu firma vybočila pouze v krizovém roce 2008, kdy se 

tato doba pohybovala na hodnotě 89 dní. Hodnoty ukazatele nedosahují příliš vysoko, proto 

by firma neměla mít potíže s dodržováním splatnosti závazků, což znamená, že má dobrý 

přístup k placení závazků. Ideální by bylo, kdyby doba splatnosti závazků byla delší než doba 

inkasa pohledávek. Toho společnost nedosahuje ani v jednom sledovaném období. 
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3.2.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Tab. 3.12                                     

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 2006 2007 2008 2009 

Podíl VK na A - Equity ratio (VK / A) 51,29% 56,05% 65,55% 66,20% 

Ukazatel celkové zadluženosti - Debt ratio (CK 
/ A) 

48,55% 43,89% 34,41% 33,72% 

Ukazatel zadluženosti VK - Debt / Equity ratio 
(CZ / VK) 

94,67% 78,31% 52,49% 50,94% 

Stupeň krytí SA (dlouhodobý kapitál / SA) 170,89% 215,75% 213,95% 190,16% 
Majetkový koeficient  - Equity Multiplier 
neboli finanční páka - Financial Leverage (A / 
VK) 

194,98% 178,42% 152,56% 151,05% 

Úrokové krytí (EBIT / úroky) 1763,24% 1610,51% 360,89% 264,23% 

Úrokové zatížení (úroky / EBIT) 5,67% 6,21% 27,71% 37,85% 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Jak vyplývá z tabulky, v průběhu let klesá podíl cizích zdrojů financování ve prospěch zdrojů 

vlastních. Z hlediska finanční stability podniku, je to určitě dobrý vývoj, nesmíme však 

zapomenout, že financování vlastními zdroji je dražší formou financování. Velký podíl 

vlastních zdrojů financování není proto žádoucí. 

Graf 3.21                               

               

              Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

  

2006 2007 2008 2009

Podíl VK na A -
Equity ratio 51,29% 56,05% 65,55% 66,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

H
od

no
ty

Podíl VK na A - Equity ratio 



 
 

53 

 

Hodnota ukazatele rostla díky růstu výše vlastního kapitálu, a poklesu aktiv. Rostoucí hodnota 

znamená upevňování finanční stability a samostatnosti. Pokud je ale tento ukazatel neúměrně 

vysoký, může to vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků, protože veškerá aktiva 

firmy by neměla být kryta vlastními zdroji. V roce 2006 bylo z vlastního kapitálu financováno 

51 % majetku, v roce 2009 to bylo až 66 %. 

Graf 3.22 

                

               Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

V průběhu sledovaných období hodnota ukazatele klesá, což je příznivý vývoj. Obecně platí, 

že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím větší je riziko věřitelů. Optimální hodnota by se 

měla pohybovat mezi 30 – 70 %, což firma splnila v každém roce. Tento trend je výhodný 

zvlášť pro věřitele, kterým se snižuje riziko. Ukazuje, kolik procent majetku bylo financování 

cizími zdroji. 
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Graf 3.23       

                

                Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Ukazatel by měl mít klesající trend a jeho hodnota by měla být v rozmezí od 80 % do 120 %. 

Z grafu vyplývá, že v roce 2008 a 2009 byla hodnota nižší. V roce 2006 připadalo na 1 Kč 

vlastního kapitálu 0,94 Kč cizích zdrojů, v roce 2009 to bylo 0,51 Kč. Z toho vyplývá, že je 

podíl vlastních zdrojů na celkových zdrojích vyšší než podíl cizích zdrojů, který se snižoval. 

To značí větší finanční stabilitu podniku. 

Graf 3.24 

               

              Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Pokud je hodnota ukazatele alespoň 100 %, znamená to, že jsou veškerá stálá aktiva kryta 

dlouhodobým kapitálem. To sledovaná firma splňuje a má k tomu ještě vysokou rezervu. 

Díky vysokým hodnotám ukazatele lze říci, že je vysoká i finanční stabilita firmy.  

Graf 3.25  

               

               Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Hodnota ukazatele v průběhu let klesala. To znamená, že v roce 2008 a 2009 byl podíl cizích 

zdrojů menší. To vyplynulo už z předchozích ukazatelů Equity a Debt ratio. V roce 2006 

připadalo na 1 Kč vlastního kapitálu 1,95 Kč aktiv, v roce 2009 to bylo jen 1,51 Kč.  

Graf 3.26 

               

              Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Ukazatel sice v letech 2008 prudce klesá, což není žádoucí trend vývoje, ale je důležité, aby 

hodnota ukazatele bylo alespoň 100 %. Když by hodnota nebyla 100 %, znamenalo by to, že 

podnik netvoří zisk a nevydělá ani na úroky. Při hodnotě 100 % by byl zisk roven nule, a 

podnik by vydělával pouze na úroky. Vývoj ukazatele je tudíž stále pozitivní. 

Graf 3.27 

               

              Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Jak je vidět z grafu úroky v průběhu let odčerpávaly stále větší část EBITU. To je následek 

prudce se snižujícího zisku v roce 2008 a 2009. Je to samozřejmě negativní vývoj ukazatele, 

pozitivní je rostoucí trend.  

3.2.4 Ukazatele likvidity 

Tab. 3.13         

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 
Běžná likvidita (OA / KZ) 2,12 2,55 3,17 2,68 
Pohotová likvidita (OA - ZÁS) / KZ) 1,21 1,89 1,95 1,13 
Okamžitá likvidita (FM / KZ) 0,16 0,20 0,25 0,09 
ČPK (OA - KZ) 154 295 200 007 178 965 155 436 

  Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Graf 3.28 

              

             Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Ve všech sledovaných letech se pohybovala hodnota ukazatele v přiměřeném rozmezí od 1,5 

do 2,5 nebo výše. To znamená, že oběžná aktiva několikrát pokryjí veškeré krátkodobé 

závazky. Hodnota ukazatele sice není ve stabilním trendu, tak jak by to mělo být, ale platební 

schopnost podniku by měla být zachována.  

Graf 3.29  

               

               Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Tento ukazatel by měl vykazovat rostoucí trend. To sice není ve všech letech splněno, ale 

hodnota se pohybuje v požadovaném rozmezí od 1 do 1,5, v roce 2007 a 2008 dokonce ještě 

výše, což je příznivý jev.  

Graf 3.30                                                    

                

               Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Tento ukazatel je nestabilní a většinou jen dokresluje úroveň likvidity podniku. Hodnoty by 

neměly klesnout pod 0,2. V roce 2006 a 2009 tomu tak bylo. Když by tento trend pokračoval, 

firma může mít problém dostát právě splatným dluhům. 

Graf 3.31   

                                                              

              Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Ukazatel dosahoval každý rok kladných hodnot, což znamená, že podnik měl k dispozici po 

uhrazení krátkodobých závazků relativně volné peněžní prostředky. To samozřejmě přispívá 

k pružnosti podniku. 

3.3 Aplikace souhrnných modelů hodnocení 

3.3.1 Bonitní modely - Kralickův Quicktest 

V rámci Kralickova Quicktestu se na základě čtyř rovnic převedených do bodového 

hodnocení vyhodnocuje jednak finanční a jednak výnosová situace podniku. Prostým 

aritmetickým průměrem se pak zjišťuje celková ekonomická situace podniku.  

Tab. 3.14   

Ukazatele Kralickova Quicktestu 2006 2007 2008 2009 

R1 =  vlastní kapitál/aktiva 0,51 0,56 0,66 0,66 

R2  =  cizí kapitál- peněžní prostředky/provozní 
CF 

2,30 8,89 24,63 7,08 

Provozní CF = výsledek hospodaření + odpisy + 
změna stavu rezerv 

87868,00 24742,00 6540,00 22652,00 

R3 = EBIT/aktiva 0,11 0,09 0,01 0,02 

R4 = provozní cash flow/výkony 0,09 0,03 0,02 0,05 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Tab. 3.15 

                                                                  Hodnocení firmy 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 

R1 4 4 4 4 

R2 0 2 3 2 
R3 2 2 1 1 

R4 3 1 1 1 

Průměr 2,25 2,25 2,25 2 

                     Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů  

  



 

 

Tab. 3.16  

                                                      

Ukazatel 

Finanční stabilita

Výnosová situace

Celková situace

                     Zdroj: Vlastní vypracování na základ
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                                                               Celkové hodnocení firmy 

2006 2007 2008 

ční stabilita 2 3 3,5 

Výnosová situace 2,5 1,5 1 

Celková situace 2,25 2,25 2,25 

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

Kralickův Quicktest aplikovaný na podnik Partr s.r.o.

Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů  

ce podniku se v průběhu sledovaného období kromě roku 2009 zlepšovala, což  

dobré finanční situaci. Naopak výnosová situace díky poklesu výnos
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3.3.2 Bankrotní modely – IN indexy 

3.3.2.1 Index IN95 

Tento index zohledňuje hledisko věřitele a je vypočítán jako součin šesti ukazatelů, které jsou 

vynásobeny váhami podle jednotlivých odvětví dle klasifikace ekonomických činností 

(OKEČ – CZ NACE).  

Tab. 3.17 

Ukazatele a celkový index IN95 2006 2008 2008 2009 

A = A / CK 2,06 2,28 2,91 2,97 

B = EBIT / nákladové úroky 17,63 16,11 3,61 2,64 

C = EBIT / A 0,14 0,11 0,01 0,02 

D= T / A 1,88 1,78 0,70 0,96 

E = OA / KZ + KBU 2,12 2,55 3,17 2,69 

F = ZPL / T 0,04 0,03 0,06 0,07 

Celkový IN95 3,21 3,16 0,68 0,53 

             Zdroj: Vlastní vypracování na základě účetních výkazů  

Tab. 3.18 

                                Váhy ukazatelů dle daného odvětví  

Váhy dle odvětví V1 V2 V3 V4 V5 V6 
DN (jinde nezařazený 
průmysl) 

0,26 0,11 3,91 0,38 0,1 17,62 

Zdroj: Vlastní vypracování podle klasifikace ekonomických činností 



 

 

Graf 4.33   

                                    Index IN

               

               Zdroj: vlastní vypracování

3.3.2.2 Index IN05 

Tento index zohledňuje jak hledisko v

rozdíl od indexu IN95 pouze 5 ukazatel

Tab. 3.19               

Ukazatele a celkový index IN05
A = A / CK 

B = EBIT / nákladové úroky

C = EBIT / A 

D = T / A 

E = OA / KZ + KBU

Celkový IN05 

              Zdroj: vlastní vypracování na základ
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Index IN95 aplikovaný na podnik Partr s.r.o.

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

ňuje jak hledisko věřitele, tak hledisko vlastníka. Pro výpo

pouze 5 ukazatelů a jejich váhy jsou pěvně dány. 

Ukazatele a celkový index IN05 2006 2007 2008

2,06 2,28 

B = EBIT / nákladové úroky 17,63 16,11 

0,14 0,11 

1,88 1,78 

E = OA / KZ + KBU 2,12 2,55 

 2,11 1,98 

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 
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Tab. 3.20 

                                                   

Váhy

                               Zdroj: vlastní vypracování

Graf 3.34 

                            Index IN0

            

            Zdroj: vlastní vypracování

Oba indexy shodně ukazují 

indexu IN95 věnována šestému ukazateli

celkových tržeb. Vzhledem k

lhůtě splatnosti se zásadně

úroveň, která znamená finan

index  nepočítá s tímto šestým ukazatelem

zóně, kdy by mu neměly hroz

v obou indexech třetímu ukazateli, který zobrazuje rentabilitu aktiv. Tak se také od roku 2008 
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                         Váhy ukazatelů indexu IN05 

Váhy 0,13 0,04 3,97 0,21

Zdroj: vlastní vypracování 

Index IN05 aplikovaný na podnik Partr s.r.o. 

Zdroj: vlastní vypracování na základě účetních výkazů 

ě ukazují dobrou finanční situaci v letech 2006 a 

ěnována šestému ukazateli, který je dán poměrem závazk

celkových tržeb. Vzhledem k tomu, že tržby od roku 2008 razantně

 splatnosti se zásadně nesnížily, došlo k razantnímu poklesu hodnoty IN95

, která znamená finanční problémy. Podle IN05 je situace přirozen

tímto šestým ukazatelem, který má největší váhu. Proto

ěly hrozit vážnější finanční problémy. Další v

řetímu ukazateli, který zobrazuje rentabilitu aktiv. Tak se také od roku 2008 

ř ělo ke snížení hodnoty obou indexů a tím k horší finan
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4 Závěr 

Cílem mé práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti Partr s.r.o. v letech 2006 – 2009. 

Pro hodnocení jsem použil metod horizontální a vertikální analýzy, hlavní poměrové 

ukazatele a dva souhrnné modely hodnocení. Z poměrových ukazatelů to byly ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Z většího množství souhrnných modelů 

hodnocení jsem použil z bankrotních modelů IN indexy a z bonitních Kralickův Quicktest. 

Horizontální a vertikální analýza výkazů ukázala, že složení aktiv odpovídá tomu, že 

sledovaná firma není výrobní firmou, proto převažuje hodnota oběžných aktiv, především 

zásob a krátkodobých pohledávek. Náklady i výnosy se vyvíjely stejným tempem. Pasiva se 

ve druhé polovině sledovaného období vyvíjela ve prospěch vlastních zdrojů financování, 

díky poklesu krátkodobých závazků, což značí dražší formu financování. Tržby vzhledem 

k hospodářské recesi razantně poklesly. 

Ukazatele rentability ukazují v posledních letech negativní trend vývoje, jelikož se všechny 

odvíjí od vývoje zisku. Nezlepší-li se v dalších letech vývoj výsledku hospodaření, nelze 

očekávat ani uspokojivý vývoj rentability podniku. 

Ukazatele aktivity kolísají a ani tyto se nepohybují na uspokojivé úrovni. Všechny ukazatele 

opět počítají s tržbami, proto se projevil negativní trend vývoje všech ukazatelů v posledních 

dvou letech. Vzhledem k tomu, že je doba obratu pohledávek delší než doba obratu závazků, 

měla by se společnost zaměřit na platební morálku odběratelů, která nemusí být ideální. 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti ukazují vyšší využívání vlastního kapitálu 

k financování aktiv, což sice znamená vyšší finanční stabilitu, ale vlastní zdroje financování 

jsou dražší formou financování. Dochází také ke snížení věřitelského rizika, což je další 

pozitivní jev. Celkově ukázaly všechny použité ukazatele dobrou finanční stabilitu firmy. 

Hodnoty běžné a pohotové likvidity dosahovaly ve sledovaných obdobích doporučených 

hodnot, nebo je mírně přesáhly. Pouze ukazatel okamžité likvidity dosahoval menších hodnot, 

z čehož vyplývá, že by se firma měla zaměřit na likviditu především v kratším časovém 

horizontu. Častější sledování znamená objektivnější hodnocení likvidity. Vývoj tohoto 

ukazatele je však velmi nestabilní. Čistý pracovní kapitál dosahoval ve všech letech kladných 

hodnot. To znamená, že podnik má po uhrazení krátkodobých závazků k dispozici 

dlouhodobý finanční zdroj, který může použít k profinancování běžného chodu podniku. 
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Kralickův Quicktest přirozeně ukazuje lepší finanční situaci v letech 2006 a 2007. 

V posledních letech se firma pohybuje v zóně nevyhraněných výsledků. 

I bankrotní modely, konkrétně IN indexy ukazují shodně lepší výsledky v letech 2006 a 2007 

poté opět tzv. šedou zónu nevyhraněných výsledků. Pouze věřitelský IN95 ukazuje dokonce 

v posledních letech špatné finanční výsledky, díky opravdu razantnímu poklesu tržeb a určité 

míře závazků po lhůtě splatnosti.  

Obecně lze však říci, že dle bonitního i bankrotního modelu nehrozí společnosti vážné 

finanční problémy či dokonce bankrot. Výsledky těchto modelů potvrdily poznatky 

vyplývající z výše provedené poměrové analýzy. 

Následující roky 2010 a 2011 by měly být pro hospodaření firmy úspěšnější. Nezbývá než 

doufat, že se firma opět dostane do stejných finančních výsledků jako před ekonomickou 

krizí. 
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