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I. ÚVOD

Rozhodování patří k dennodenní součásti kaţdé společnosti. Projevuje se tím, ţe probíhá 

v podmínkách nejistoty a dopad tohoto rozhodnutí můţe být dlouhodobý. Proto je třeba, aby 

podnik získal co nejvíce informací o finanční situaci podniku a o ostatních faktorech, na které 

můţe mít toto rozhodnutí dopad.  

 

Jednou z forem, která přináší mnoho informací o finanční situaci podniku je i finanční 

analýza. Ta pomocí finančních výkazů a jejich rozboru vypovídá o tom, zda se podnik chová 

racionálně, zda správně vynakládá své zdroje a jestli pracuje efektivně. Pomocí finanční 

analýzy můţeme hodnotit nejenom minulý vývoj společnosti (kdy se zaměřujeme zejména na 

oblast likvidity, rentability, finanční stability a zadluţenosti atd.), ale také pomocí zjištěných 

trendů predikovat budoucí vývoj společnosti.  

 

O finanční analýzu má zájem mnoho subjektů, které jsou s podnikem určitým způsobem 

spjati, ať uţ věřitelé, kteří chtějí vědět, do jakého rizika vstupují, nebo také banky při 

rozhodování o poskytnutí úvěru, ale také zaměstnanci, kteří chtějí mít jistotu stálého příjmu 

ve finančně stabilní společnosti. 

 

Protoţe je oblast finanční analýzy důleţitá pro kaţdou společnost, bude aplikována i 

v této bakalářské práci, která je zaměřena na zjištění finanční situace v letech 2007 aţ 2010 ve 

společnosti SMART TRADING COMPANY s. r. o. 

 

První část bakalářské práce bude zaměřena na teorii finanční analýzy, kdy bude 

naznačena historie vývoje finanční analýzy, také se seznámíme s jednotlivými uţivateli 

finanční analýzy, s metodami pouţitými v bakalářské práci včetně vzorců a vymezením jejich 

významu. 

 

V druhé části je ve zkratce přiblíţena společnost, včetně její historie, personálního vývoje 

a přiblíţení předmětu činnosti. A dále jsou aplikovány jednotlivé metody, které jsou podrobně 

rozebrány a komentovány. Konkrétně se jedná o horizontální a vertikální analýzu rozvahy, 

výkazů zisku a ztráty a cash flow, poměrové ukazatele – zejména likvidity, rentability, 

aktivity a také finanční stability a zadluţenosti. Dále je pozornost věnována pyramidovým 

rozkladům a také bonitním a bankrotním modelům, ze kterých jsou vybrány ty nejdůleţitější.  



2 

 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je společnost finančně zdravá, zda nevykazuje 

nějaké negativní projevy a popřípadě zjistit, čím jsou způsobeny. Konkrétně se zaměříme na 

kapitálovou strukturu majetku, na zdroje financování, zda není podnik překapitalizován, jestli 

je schopen dostát svých závazků, jak likvidní jsou sloţky majetku apod. 

 

V závěru bude vyhodnocena situace podniku a budou stanovena doporučení, pro 

následující období.  
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2. 1 Historie finanční analýzy 

Kdybychom hledali historické kořeny finanční analýzy, došli bychom nejspíše k tomu, ţe 

je stejně stará, jako samotné peníze. Avšak za kolébku moderních metod finanční analýzy 

jsou povaţovány Spojené státy, kde se zabývali nejenom teoretickou prací, ale došla zde 

nejdál i praktická aplikace jednotlivých metod. Na základě účetnictví zde byly poprvé 

sestaveny odvětvové přehledy, které slouţily jako měřítko pro porovnání jednotlivých 

podniků. 

 

Většina dostupných publikací na našem trhu je však výrazně ovlivněna názory 

prezentovanými autory z anglosaské oblasti. Odtud pochází samotný pojem „finanční 

analýza“ (angl. Financial Analysis), zatímco v německy mluvících zemích se setkáme spíše 

s pojmem „bilanční analýza“ (něm. Bilanzanalyse) nebo dokonce „bilanční kritika“ (něm. 

Bilanzkritik).  

 

Původně byla finanční analýza chápána jako zobrazování rozdílů v účetních ukazatelích 

v absolutních, zejména peněţních hodnotách. Další vývojový krok byl spojen se zavedením 

zkoumání účetních výkazů, pro hodnocení úvěruschopnosti podniku. Ve 30 letech, tedy 

v období hospodářské krize, vstoupily do popředí otázky likvidity a přeţití podniku. 

V poslední fázi se obrátila pozornost také na rentabilitu a hospodárnost podniku.      [5] 

 

2. 2 Předmět a účel finanční analýzy 

Finanční analýza je významnou součástí podnikového řízení. Je to způsobeno faktem, ţe 

samotné finanční výkazy, které potřebujeme k sestavení finanční analýzy, nedokáţou vyjádřit 

úplný obraz, jak o hospodaření podniku, tak o různých nebezpečích, trendech či celkové 

kvalitě hospodaření. Pro tyto účely je zde finanční analýza, která poměřuje získané údaje 

z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a z přehledu o finančních tocích (cash flow) mezi sebou a 

rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost.  

 

Finanční analýza se obecně zaměřuje na minulost, současnost, ale hlavně formuluje 

doporučení, týkající se budoucnosti. Jejím cílem je určit, zda je podnik finančně zdravý, 

determinuje jeho silné stránky, ale také naopak zjišťuje, jestli má nějaké slabé stránky, které 
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by mohly vést k problémům. Výsledky finanční analýzy mají podniku potvrdit, jestli je jeho 

finanční politika správná, nebo zda potřebuje nějaké úpravy.  

 

Základním poţadavkem, pro finanční analýzu je její komplexnost. Tzn. zváţení všech 

vzájemně spjatých vlastností hospodářského procesu. Například prvotní zájem majitele 

podniku a investorů bude vysoká výnosnost vloţeného kapitálu a nízké zadluţení, které 

zvyšuje finanční důvěryhodnost podniku, avšak na druhé straně nízká zadluţenost můţe 

představovat nedostatečné vyuţití cizího kapitálu. Zde vidíme, jak se projevují protichůdné 

tendence a jak je sloţité posuzování majetkové, hospodářské a finanční situace podniku. 

 

Dalším poţadavkem je soustavnost provádění finanční analýzy. Tzn. neprovádět ji jen 

jednou do roka, ale měla by být běţnou součástí řízení kaţdého podniku. Chceme-li 

postihnout vývoj hospodaření, doporučuje se vycházet minimálně z měsíčních účetních 

výkazů. 

 

Jak jiţ výše bylo uvedeno, cílem této analýzy je určit diagnózu finančního „zdraví“ 

podniku. Za zdravý se povaţuje takový podnik, který je v danou chvíli i perspektivně schopný 

naplňovat smysl své existence.              [2] 

 

2. 3 Uživatelé finanční analýzy a jejich informační potřeby 

Informace o finanční situaci podniku zajímají nejenom majitele, ale i mnoho jiných 

subjektů, které přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Podle toho, kdo provádí finanční 

analýzu, ji můţeme rozdělit do dvou oblastí:                        

 

Externí finanční analýza 

Vychází ze zveřejňovaných a veřejně dostupných finančních a účetních informací. Tuto 

analýzu provádějí externí příjemci a uţivatelé informací obsaţených v účetní závěrce. Takto 

zjištěná úroveň finančního zdraví bude pro okolí slouţit jako signál, jaké má podnik vyhlídky 

na trvání a rozvoj v následujících letech. 
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Interní finanční analýza 

Tuto analýzu provádějí interní pracovníci, kteří mají k dispozici všechny údaje 

finančního, manaţerského nebo vnitropodnikového účetnictví, z podnikových kalkulací, 

statistiky, plánu apod.    

     

Mezi základní uživatele finanční analýzy patří: 

Manažeři  

Manaţeři vyuţívají informace poskytované finančním účetnictvím. Tyto informace nám 

umoţňují sledovat zpětnou vazbu mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. je 

Finanční analýza pomáhá manaţerům určit silné a slabé stránky hospodaření podniku a 

umoţňuje jim tak přijmout správný podnikatelský záměr, který rozpracovává ve finančním 

plánu.      

 

Investoři  

Primárními uţivateli finančně-účetních informací jsou akcionáři ale i ostatní investoři, 

kteří poskytují podniku kapitál, a proto si chtějí ověřit, zda je jejich rozhodnutí správné. 

Investoři mohou vyuţívat tyto informace ze dvou hledisek – investičního a kontrolního.  

Při investičním hledisku se zaměřují na informace, které jim pomáhají při rozhodování o 

budoucích investicích – tedy na míru rizika a míru výnosnosti jimi vloţeného kapitálu. 

Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manaţerům podniku. Akcionáři se zaměřují na 

stabilitu, likviditu podniku a zejména o disponibilní zisk, který určuje výši jejich dividend. 

Proto poţadují průběţné zprávy o tom, jak manaţeři nakládají se zdroji. 

Mezi investory patří také drţitelé cenných papírů, kteří se zajímají hlavně o to, zda jim podnik 

včas splatí svůj dluh i s úroky, či popřípadě zda je splatnost dluhu do budoucnosti nějak 

zajištěna – např. majetkem.        

 

Banky a jiní věřitelé  

Věřitelé poţadují co nejvíce informací o finančním stavu podniku, aby se mohli 

rozhodnout, zda a za jakých podmínek a v jaké výši poskytnou úvěr. Banky často zahrnují do 

smluv klauzule, kterými si vymiňují změnu (např. úroku), jestliţe se hodnoty finančních 

ukazatelů změní nad určitou mez (např. překročení hranice zadluţenosti). Banka posuzuje 

nejen bonitu dluţníka, ale také strukturu majetku a zdroje jeho krytí. Stěţejní postavení má 

však rentabilita, která dává odpověď na otázku, jak efektivně daný podnik hospodaří. Tyto 

analýzy mají zásadní význam pro sjednání výše a splatnosti úvěru.  
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Obchodní partneři  

Dodavatelům jde zejména o solventnost. U krátkodobých dodavatelů jde především o to, 

zda jim podnik zaplatí faktury. Dlouhodobým dodavatelům jde o dlouhodobou solventnost a 

tedy o to, zajistit svůj odbyt u perspektivního zákazníka. 

 

Odběratelům, zejména v dlouhodobém obchodním vztahu, jde o to, aby v případě 

finančních potíţí, či dokonce bankrotu dodavatele, neměli problém s vlastním zajištěním 

výroby – potřebují tedy jistotu, ţe dodavatelský podnik, bude schopen dostát svých závazků.

         

Konkurenti 

Zajímají se o finanční informace podobných podniků za účelem srovnání s jejich 

výsledky hospodaření, rentabilitou, cenovou politikou, investiční aktivitou apod. Podniku 

není stanovena povinnost poskytovat informace, avšak doporučuje se poskytování správných 

a včasných informací, aby nedošlo například ke spekulacím a ztrátě dobré pověsti.  

 

Zaměstnanci  

Stejně jako majitel podniku i zaměstnanci mají zájem na prosperitě a hospodářské a 

finanční stabilitě daného podniku, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdových 

podmínek.  

 

Stát a jeho orgány  

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů, ať uţ pro kontrolu 

plnění daňových povinností, rozdělování finanční výpomocí podnikům aj. Stát také vyţaduje 

informace pro správnou formulaci hospodářské politiky státu vůči podnikatelské sféře.  

 

V některých případech dochází ke kolizi zájmů různých skupin, proto se vyţaduje 

kontrola základních finančních dat nezávislým auditorem, který potvrzuje dodrţování 

deklarovaných účetních metod pouţitých při sestavování výkazů.               [2] 

 

2. 4 Zdroje informací 

K sestavení finanční analýzy je zapotřebí mnoha informací. Tyto informace lze zjistit 

z následujících výkazů: 
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 Výkazy finančního účetnictví – jsou výkazy externí povahy - poskytují informace 

zejména externím uţivatelům. Jde o rozvahu, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow. 

 Výkazy vnitropodnikového účetnictví – tyto výkazy si podnik vytváří podle svých 

potřeb, mají interní charakter.  Patří sem zejména výkazy zobrazující vynakládání 

podnikových nákladů, výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony / střediska.  

 

Celkově lze informace, nutné pro finanční analýzu, shrnout do těchto oblastí: 

 Finanční informace zahrnují účetní výkazy, výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy finančních analytiků aj. 

 Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, 

odbytu, zaměstnanosti apod. 

 Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, komentáře odborného tisku apod.                                     [1] 

 

 

2. 5 Metody finanční analýzy 

Existuje celá řada členění metod, pouţívaných ve finančních analýzách. V této bakalářské 

práci je uplatněno členění podle Dluhošové (2008, str. 69), která dělí tyto metody na 

deterministické metody a matematicko-statistické metody, které dále člení.  

Deterministické metody jsou pouţívány pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet 

období, zatímco matematicko-statistické metody vycházejí z údajů delších časových řad a 

slouţí k posouzení determinantů a faktorů vývoje a k určení kauzálních závislostí a vazeb. 

O těch nejdůleţitějších metodách se budu zmiňovat podrobněji dále.        [1] 
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Obr.  2.1        Schéma členění metod finanční analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6 

 

 

2. 5. 1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Porovnává změny poloţek v jednotlivých výkazech v časové posloupnosti. Lze tak 

vyčíslit i pravděpodobný vývoj daných ukazatelů v budoucnosti. Avšak podnik se musí 

chovat v budoucnosti stejně jako v minulosti.  

Aby byla zajištěna dostatečná vypovídací schopnost, je zapotřebí: 

 Mít k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu údajů 

 Zajistit srovnatelnost údajů v časové řadě 

 Vyloučit z údajů nahodilé vlivy 

 Do analýzy zahrnout objektivně předpokládané změny (procento inflace aj.) 

Ukazatel Vzorec 

Absolutní změna                    ukazatel t – ukazatel t-1      (2.1) 

 

Procentní změna                                       absolutní změna x 100 

                                                                           ukazatel t-1                                                   (2.2) 

METODY FINANČNÍCH ANALÝZ 

Deterministické metody 
Matematicko-statistické 

metody 

Analýza trendů 

(horizontální analýza) 

Analýza struktury 

(vertikální analýza) 

Poměrová analýza 

Analýza soustav 

ukazatelů 

Analýza citlivosti 

Regresní analýza 

Diskriminační analýza 

Analýza rozptylu 

Testování statistických 

hypotéz (t-test, F-test) 
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Výstupy horizontální analýzy lze vyjádřit formou bazických nebo řetězových indexů. 

Bázický index porovnává hodnoty ukazatele v jednotlivých obdobích, s hodnotou téhoţ 

ukazatele, ve zvoleném - stále stejném období. Řetězový index srovnává hodnotu určitého 

ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou v předcházejícím období.   

  

2. 5. 2 Procentní (vertikální) analýza 

V procentní analýze se vyjadřují jednotlivé poloţky účetních výkazů k jedné zvolené 

základně, která představuje 100 %. Základnou pro rozvahu jsou aktiva celkem, pro výkaz 

zisků a ztrát jsou to výnosy celkem.               [5] 

 

2. 5. 3 Poměrové ukazatele  

Jsou nejčastěji pouţívaným rozborovým postupem – z hlediska vyuţitelnosti i z hlediska 

jiných úrovní analýz. Důvodem je fakt, ţe analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně 

z údajů účetních výkazů, ke kterým je poměrně lehký přístup. Poměřuje se jedna účetní 

poloţka s jinou účetní poloţkou, nebo soustavou účetních poloţek.  

Základními oblastmi ukazatelů jsou: 

 Ukazatele finanční stability a zadluţenosti 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele aktivity 

 

Není-li označeno jinak, vychází zbytek textu, včetně vzorců z: DLUHOŠOVÁ, D. 

Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 2. 

upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6.                

 

2. 5. 3. 1  Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Pojem „zadluţenost“ vyjadřuje fakt, ţe podnik vyuţívá k financování aktiv cizí zdroje, 

tedy dluh. V reálné ekonomice (hlavně u velkých podniků) nepřichází v úvahu, ţe by podnik 

financoval veškeré své aktiva z vlastního kapitálu, nebo naopak pouze z cizího kapitálu. 

Vše přináší své výhody a nevýhody. Financování pouze vlastním kapitálem by s sebou 

přineslo sníţení celkové výnosnosti vloţeného kapitálu. Naopak financování pouze cizím 

kapitálem není moţné, ať uţ ze zákona, kde je stanovena minimální částka vlastního kapitálu 

anebo také fakt, ţe by podnik tuto částku velmi obtíţně získával. Tedy jedním ze základních 
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problémů finančního řízení podniku je určení jaký kapitál (cizí x vlastní) a v jaké výši 

pouţívat.               [7] 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech  (Equity Ratio)    

Udává, do jaké míry je podnik schopen krýt majetek svými vlastními zdroji – tedy, do 

jaké míry je podnik finančně samostatný. Obecně platí, ţe trend tohoto ukazatele by měl být 

rostoucí, avšak musíme brát v úvahu, ţe příliš vysoký podíl vlastního kapitálu by mohl vést 

k poklesu výnosnosti vloţených prostředků. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech              vlastní kapitál 

                  aktiva celkem      (2.3) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv         

Poměřuje dlouhodobý kapitál ke stálým aktivům. Tento vzorec vychází z pravidla, ţe 

dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji. Jeho hodnota by proto měla 

dosahovat alespoň 100%. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Stupeň krytí stálých aktiv          dlouhodobý kapitál 

          stálá aktiva      (2.4) 

Tyto ukazatele lze doplňovat dalšími ukazateli, pomocí nichţ hodnotíme strukturu 

majetku firmy – například zjišťujeme podíl stálých aktiv, oběţných aktiv nebo podíl zásob. 

Nelze stanovit jednoznačný vztah mezi stálými a oběţnými aktivy protoţe ten se liší např. 

podle odvětví, stupně automatizace aj. Čím jsou stálá aktiva vyšší, tím jsou větší i fixní 

náklady a firma tak obtíţněji reaguje na výkyvy poptávky. 

 

Majetkový koeficient  (Equity Multiplier)  

Nazývaný také finanční páka. Vyjadřuje, do jaké míry jsou celková aktiva kryta vlastním 

kapitálem. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Majetkový koeficient               celková aktiva        stabilní 

                 vlastní kapitál      (2.5) 
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Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika)   

Měří, jakou měrou se podílí věřitelé na celkovém kapitálu, z něhoţ je financován majetek 

firmy. Trend by měl být klesající, protoţe čím vyšší by byla hodnota tohoto ukazatele, tím 

větší riziko by věřitelé podstupovali. Výsledek má význam pro dlouhodobé věřitele – zejména 

banky. 

Ukazatel  Vzorec Trend 

Ukazatel celkové zadluţenosti             cizí kapitál 

               celková aktiva      (2.6) 

Analytické ukazatele celkové zadluženosti jsou: 

Ukazatel Vzorec Trend 

Dlouhodobá zadluţenost       dlouhodobý cizí kapitál 

      celková aktiva      (2.7) 

 

Běţná zadluţenost        krátkodobý cizí kapitál 

      celková aktiva      (2.8) 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio)  

Poměřuje zadluţenost vlastního kapitálu cizím kapitálem. U stabilních společností by se 

tato hodnota měla pohybovat mezi 80 – 120 %. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Ukazatel zadluţenosti                 cizí kapitál 

  vlastního kapitálu              vlastní kapitál      (2.9) 

 

Úrokové krytí           

Udává, kolikrát jsou úroky kryty výši provozního zisku. (kolikrát je zajištěno placení 

úroku). Doporučuje se rostoucí trend (v podstatě hodnota vyšší neţ 100%), protoţe je-li 

hodnota např. 100%, znamená to, ţe podnik svou činností vydělá pouze na úroky a zisk je 

nulový. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Úrokové krytí          EBIT 

           úroky               (2.10) 
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Úrokové zatížení           

Je převrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. A vyjadřuje, jakou část zisku 

odčerpávají úroky. Na první pohled je ţádoucí, aby úrokové zatíţení klesalo, avšak 

rozhodující je výnosnost vloţených prostředků a úrokové míry. 

Ukazatel  Vzorec Trend 

Úrokové zatíţení         úroky 

           EBIT               (2.11) 

 

Doba návratnosti úvěru        

Představuje počet let, nutných ke splacení úvěru z provozního cash flow. Tento ukazatel 

pouţívají banky při rozhodování o poskytnutí úvěru. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Doba návratnosti úvěru        úvěry 

                EAT + odpisy               (2.12) 

 

 

2. 5. 3. 2 Ukazatele rentability 

Jak tvrdí Grünwald, Holečková (2008, str. 29) „Rentabilita, resp. výnosnost vloţeného 

kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku pouţitím 

investovaného kapitálu.“ 

 Analýza rentability je v podnikovém prostředí velmi důleţitá, vzhledem k omezeným 

finančním prostředkům a převáţné většině dlouhodobých rozhodnutí, jejichţ důsledky se 

projeví v průběhu více let. Jde např. o rozhodování o tom, do kterých projektů investovat 

apod. Kaţdé takové rozhodnutí je spojeno s rizikem, které musí být posuzováno spolu 

s očekávaným výnosem.   

Obecným cílem podniku je dosáhnout uspokojivé rentability vloţených prostředků, spolu 

se zachováním uspokojivé finanční situace, která umoţní trvalý rozvoj podniku. Je ţádoucí 

zkoumat, zda se ve snaze maximalizovat zisk, podnik příliš nezadluţuje, nebo zda není 

podnik neúvěrován, nebo naopak jestli neumrtvuje kapitálové zdroje apod.      [2] 

Podle typu použitého kapitálu, rozlišujeme tyto ukazatele:     

 Rentabilita aktiv 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu       
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V praxi se tyto ukazatelé upravují podle toho, zda se pro výpočet pouţívá EBIT (zisk 

před úhradou úroků a daní), EBT (zisk před zdaněním) anebo EAT (zisk po zdanění) či zisk 

po zdanění zvýšený o nákladové úroky.  

Pro výpočet ukazatelů rentability pouţíváme EBIT, který není ovlivněn změnami 

daňových a úrokových sazeb ani změnou struktury finančních zdrojů  

 

Rentabilita aktiv (Return on Assets)       

Bývá povaţována za klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk s celkovými aktivy - bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Tento ukazatel lze pouţít při porovnávání 

podniků, působících v různých zemích s různými daňovými reţimy, protoţe zde daň nebere 

v úvahu. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Rentabilita aktiv                     EBIT 

(ROA)                                                                  aktiva               (2.13)  

Znalost rentability aktiv je velmi důleţitá, neboť nám umoţňuje stanovit mezní úrokovou 

sazbu (u), za kterou je vhodné přijmout úvěr. Musí tedy platit, ţe:  u  <  ROA                      [5] 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed)   

Poskytuje informaci o výnosnosti dlouhodobých investic – bez ohledu na to, odkud tyto 

investice pocházejí (zda jsou vlastním kapitálem, či cizím kapitál). Tento ukazatel bývá 

pouţíván k mezipodnikovému porovnání. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Rentabilita dlouh. zdrojů                                     EBIT 

(ROCE)                                           vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy             (2.14) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity)    

Vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů a tedy i jejich zhodnocení v zisku. Je 

vhodné, aby tento ukazatel stále rostl, coţ můţeme ovlivnit například větším vytvořeným 

ziskem, poklesem úrokové míry cizího kapitálu, sníţení podílu vlastního kapitálu na 

celkovém kapitálu anebo kombinací předchozích důvodů. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Rentabilita vlastního kapitálu                              EAT 

 (ROE)                                                           vlastní kapitál               (2.15) 
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Rentabilita tržeb (Return on Sales)        

Tento ukazatel udává stupeň ziskovosti – tedy mnoţství zisku v Kč na 1 Kč trţeb. Je 

vhodný pro mezipodniková porovnání anebo pro srovnání v čase. Při mezipodnikovém 

porovnání je vhodné vyloučit vliv rozdílného úrokového zatíţení cizího kapitálu jednotlivých 

firem. To lze zařídit pouţitím „EBITu“ namísto čistého zisku.  

Pouţívá se také pro potřeby vnitropodnikového řízení firmy. Je-li jeho hodnota nízká, 

můţe to naznačovat chybné řízení firmy, je-li hodnota na střední úrovni, naznačuje to dobrou 

práci managementu a dobrým jménem na trhu a je-li hodnota vysoká, ukazuje to na 

nadprůměrnou úroveň firmy.  

Ukazatel  Vzorec Trend 

Rentabilita trţeb                   čistý zisk 

(ROS)                                                                   trţby               (2.16)  

 

Rentabilita nákladů (Return on Costs) 

Je doplňkovým ukazatelem rentability trţeb. Tento ukazatel udává, kolik Kč čistého zisku 

získá podnik vloţením 1 Kč celkových nákladů. 

Doporučuje se, aby trend této rentability byl rostoucí, protoţe čím vyšší tento ukazatel je, tím 

lépe jsou zhodnoceny vloţené náklady do hospodářského procesu a tím vyšší je také procento 

zisku. Při mezipodnikovém porovnání se doporučuje vyhodnotit rentabilitu dílčích nákladů. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Rentabilita nákladů                     EAT 

(ROC)                          celkové náklady              (2.17) 

 

 

2. 5. 3. 3 Ukazatele likvidity 

Likviditou se rozumí, schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek prostředků 

na provedení potřebných plateb. Závisí tedy na tom, jak rychle jsme schopni inkasovat peníze 

za pohledávky, zda máme prodejné výrobky a zda v případě potřeby jsme schopni prodat své 

zásoby apod.         

 

Ukazatel celkové likvidity (Current Ratio)                      

Pouţívá se pro účel zhodnocení platební schopnosti podniku. Poměřuje objem oběţných 

aktiv (jako zdroj potencionálních peněţních prostředků) s objemem závazků splatných 
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v blízké budoucnosti. Výsledek by se měl pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5. Aby bylo 

srovnání objektivní, doporučuje se srovnávat podniky, které mají obdobný charakter činnosti, 

anebo s průměrem za odvětví. 

Za slabinu tohoto ukazatele, lze povaţovat fakt, ţe na oběţná aktiva se nahlíţí tak, ţe je 

lze všechny rychle prodat, coţ často není moţné. Tento údaj můţe zkreslovat způsob ocenění 

zásob anebo také odloţení některých nákupů. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Ukazatel celkové likvidity               oběţná aktiva       stabilita 

              krátkodobé závazky              (2.18) 

 

Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio – Acid Test Ratio)   

Eliminuje nedostatky ukazatele celkové likvidity a to tím, ţe bere v úvahu z oběţných 

aktiv jen pohotové prostředky.
1
 Je vhodné tento ukazatel upravit o nedobytné pohledávky, 

případně o pohledávky, jejichţ návratnost je pochybná a likvidita nízká.  

Doporučená hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Avšak výše tohoto 

ukazatele závisí také na typu činnosti, odvětví anebo na strategii podniku v oblasti finančního 

hospodaření. Je ţádoucí, aby tento ukazatel rostl, signalizuje to předpokládané zlepšení 

finanční a platební situace. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Pohotová likvidita        oběţná aktiva - zásoby 

            krátkodobé závazky              (2.19) 

 

Ukazatel okamžité likvidity (Cash Ratio)       

Obsahuje jen nejlikvidnější prostředky – tedy peníze na účtech, v hotovosti a šeky. Lze 

zde také zařadit různé formy rychle mobilizovatelných finančních rezerv. 

Tento ukazatel je poměrně nestabilní, a proto jím lze dokreslit úroveň likvidity podniku. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Okamţitá likvidita    pohotové platební prostředky 

                   krátkodobé závazky              (2.20) 

 

                                                
1 Pohotové prostředky zahrnují: pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry, 

pohledávky v tzv. čisté výši = pohledávky po korekci opravnou poloţkou k pohledávkám. 
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2. 5. 3. 4 Ukazatele aktivity 

Jak tvrdí Růčková (2010, str. 60) „Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti vyuţívat 

investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých 

druzích aktiv a pasiv. Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých sloţek 

zdrojů nebo aktiv nebo dobu obratu – coţ je reciproká hodnota k počtu obrátek.“   

Rozbor ukazatelů aktivity slouţí zejména k odpovědi, jak hospodaříme s aktivy a s jejich 

jednotlivými sloţkami a jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu.       [7] 

 

Obrátka celkových aktiv         

Měří intenzitu vyuţití celkového majetku. Pouţívá se zejména při mezipodnikovém 

srovnání. Čím vyšší ukazatel je, tím efektivněji podnik vyuţívá majetek. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Obrátka celkových aktiv                   trţby 

(počet obratů / rok)              celková aktiva               (2.21) 

  

Doba obratu aktiv          

Vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k trţbám. Trend 

tohoto ukazatele je klesající, protoţe pozitivní je co nejkratší doba obratu. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Doba obratu aktiv       celková aktiva x 360 

(dny)           trţby                          (2.22) 

 

Doba obratu zásob         

 Charakterizuje úroveň provozního řízení. Vyjadřuje, jak dlouho jsou oběţná aktiva 

vázána ve formě zásob. Je ţádoucí udrţovat tento ukazatel na technicky a ekonomicky 

zdůvodněné výši. Je citlivý na změny v dynamice výkonů.  

Ukazatel Vzorec Trend 

Doba obratu zásob               zásoby x 360 

(dny)                trţby               (2.23) 

Doba obratu pohledávek        

Tento ukazatel udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny pohledávky. Charakterizuje tak 

platební morálku našich odběratelů. Obecně se doporučuje, aby doba obratu pohledávek byla 

kratší, neţ doba obratu závazků, aby nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě. 
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Ukazatel Vzorec Trend  

Doba obratu pohledávek           pohledávky x 360 

(dny)                        trţby               (2.24) 

Doba obratu závazků          

Vypovídá o tom, jak rychle společnost zaplatí za své závazky. Vypovídá tedy o naší 

platební morálce, proto je tento ukazatel důleţitý pro potenciální věřitele. 

Ukazatel Vzorec Trend 

Doba obratu závazků             závazky x 360        stabilita 

(dny)            trţby               (2.25) 

 

 

2. 5. 4 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Jak tvrdí Růčková (2010, str. 71) „Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají aditivní 

nebo multiplikativní metodou vrcholový ukazatel. Cílem pyramidových soustav je na jedné 

straně popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a na straně druhé analyzování 

sloţitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho ukazatele se pak 

projeví v celé vazbě.“  

Pyramidový rozklad byl poprvé pouţit v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs a 

dodnes je to nejtypičtější pyramidový rozklad.          [7] 

Obr. 2. 2            Rozklad Du Pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 5. 5 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

 

Jedná se o specifické metody, jejichţ smyslem je vyjádřit úroveň finanční situace a 

zároveň i výkonnosti podniku pouze jedním číslem. Důvodem vzniku těchto modelů je snaha 

o včasné rozpoznání příčin, díky kterým je podnik nestabilní. Předpokladem těchto modelů je 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROA aktiva celkem / vlastní 

Rentabilita trţeb 

* 

obrat celkových aktiv / 

EAT trţby / trţby aktiva celkem /

   Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
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fakt, ţe jiţ několik let před úpadkem dochází k určitým anomáliím a vývoji, které jsou 

charakteristické právě pro ohroţené podniky.      

Obr. 2. 3        Přehled predikčních modelů finanční úrovně 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6.) 

 

 

2. 5. 5. 1 Bankrotní modely 

Beaverův model           

W. H. Beaver se pokusil analyzovat, které poměrové ukazatele hrají významnou roli při 

finančních problémech firem. Zpároval 79 firem, které zbankrotovaly
2
 a 79 firem, které 

nezbankrotovaly, podle stejného druhu podnikání a velikosti. Z této analýzy vyvodil závěr, ţe 

finanční poměrové ukazatele mají vypovídací sílu uţ 5 let před úpadkem firmy. 

Tab. 2. 1   Parametry Beaverova modelu 

 

 

 

 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. 

 

 

 

                                                
2 Beaver mezi zbankrotované firmy nezařadil jen firmy, které vyhlásily úpadek, ale také firmy, které vykazovaly 

znaky bankrotujících firem. 

Ukazatel Trend u ohrožených firem 
Vlastní kapitál / aktiva celkem klesá 

Přidaná hodnota / aktiva celkem klesá 

Bankovní úvěry / cizí zdroje roste 

Cash flow / cizí zdroje klesá 

Provozní kapitál / aktiva celkem klesá 

PREDIKČNÍ MODELY HODNOCENÍ FINANČNÍ ÚROVNĚ 

Bankrotní Ratingové 

Altmanův model 

Taflerův model 

Beaverův model 

Tamariho model 

Kralickův Quick 

test 

Rychlý test 
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Altmanův model          

Lze nazývat také jako Altmanův index finančního zdraví. Vychází z propočtu indexů 

celkového hodnocení. Je mimořádně oblíbený díky jednoduchosti výpočtů. Jeho hodnota se 

stanoví součtem hodnot pěti běţných poměrových ukazatelů, jimţ je přiřazena různá váha.
3
 

Záměrem tohoto modelu bylo lehké odlišení bankrotujících firem od firem, u nichţ je 

pravděpodobnost bankrotu minimální. 

Altmanův model pro společnosti, které patří do veřejně obchodovatelných na burze, je 

vyjádřen rovnicí:                  [7] 

                                       Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5                              (2.26) 

Kde: X1  představuje podíl pracovního kapitálu k aktivům celkem 

         X2  nerozdělený zisk / aktiva 

         X3  EBIT / aktiva celkem 

         X4  trţní cena akcií / dluhy celkem 

         X5  trţby celkem / aktiva celkem               [1] 

 

Interpretace výsledků: 

Z < 1,81  pásmo bankrotu  

1,81 <= Z <= 2,98 šedá zóna společnosti – není ani úspěšná, ani nemá problémy 

Z > 2,99  pásmo prosperity 

 

Pro všechny ostatní společnosti platí tato verze modelu: 

                                  Z = 0, 72 X1 + 0,85 X2 + 3,11 X3 + 0,42 X4 + 1 X5                          (2.27) 

 

Interpretace výsledků pro ostatní společnosti: 

Z < 1,2   pásmo bankrotu 

1,2 <= Z <= 2,9 pásmo šedé zóny 

Z > 2,9   pásmo prosperity 

 

 

Taflerův model           

Jak tvrdí Dluhošová (2008, str.  92): „Model je zaloţen na ukazatelích, které odráţejí klíčové 

charakteristiky platební neschopnosti společnosti.“ 

                                                
3 Největší váha je přiřazována rentabilitě celkového kapitálu. 
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Rovnice Taflerova modelu:    ZT = 0,53 X1 + 0,13X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4                              (2.28) 

Kde:   X1   představuje zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

           X2  podíl oběţných aktiv k závazkům celkem 

           X3  krátkodobé závazky / aktiva 

           X4  finanční majetek / provozní náklady – odpisy        [1] 

Interpretace výsledků 

ZT =< 0  velká pravděpodobnost bankrotu 

ZT > 0   malá pravděpodobnost bankrotu                     [7] 

 

 

2. 5. 5. 2 Bonitní modely 

Kralickuv Quick-test          

Skládá se ze soustavy 4 rovnic, na jejichţ základě je hodnocena situace v podniku. První dvě 

rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy a druhé dvě výnosovou situaci firmy. 

Rovnice mají tuto podobu: 

R1     vlastní kapitál / aktiva celkem 

R2     (cizí zdroje – peníze – účty u bank) / provozní cash flow 

R3     EBIT / aktiva celkem 

R4     provozní cash flow / výkony          [7] 

 

Tab. 2. 2   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 – 0,05 0, 05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
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III. APLIKAČNÍ ČÁST 

3. 1 Charakteristika společnosti 

Obchodní firma:  SMART TRADING COMPANY s. r. o. 

Sídlo:   U statku 218, 717 00 Ostrava – Bartovice 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Předmět činnosti: Výroba kovového spotřebního zboţí, velkoobchod, 

zprostředkování sluţeb, zprostředkování obchodu 

Majitel společnosti: Rostislav Bílek (100% vlastník) 

Vznik společnosti: 27. října 2001 

Základní kapitál:   200 000 Kč   

 

3. 1. 1 Historie společnosti 

Společnost SMART TRADING COMPANY s. r. o. vznikla v roce 2001. Jejím 

zakladatelem byl pan Rostislav Bílek, který je od roku 2001 aţ do současnosti jediným 

majitelem společnosti.  

 

V začátcích firma působila v pronajatých prostorách v Dětmarovicích a zaměstnávala 

pouze 4 zaměstnance. Jiţ v roce 2002 zaznamenali u odběratelů první úspěchy, coţ vedlo 

k potřebě rozšířit výrobu a přijmout další zaměstnance. Společnost tuto potřebu vyřešila 

pronájmem areálu v Ostravě – Bartovicích, nákupem první vlastní technologie – CNC 

ohraňovacího lisu a zaměstnáním dalších 4 zaměstnanců. Do tohoto roku se společnost 

zaměřovala jen na odběratele na území České republiky, avšak v následujících letech 

společnost začala s úspěšným exportem a mohla si dovolit opětovné zvýšení počtu 

zaměstnanců a nákup dalších technologií. 

 

Mezi největší úspěchy prvních let patřilo získání tří velkých odběratelů, kteří dohromady 

odebírali přibliţně 60% produkce. A také odkoupení 5/6 pronajatého areálu. Zbylou 1/6 

pozemku vlastní majitel (a zároveň jednatel společnosti) Rostislav Bílek a společnosti ji 

pronajímá. 
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V roce 2004 firma zaloţila dceřinou společnost – Smart painting s. r. o., ve které má 50% 

podíl. Předmětem činnosti této společnosti je úprava kovového, spotřebního zboţí, čímţ si 

společnost zajistila kompletní dodávky finálního produktu. 

 

V druhé polovině roku 2008 společnost rozšířila svou činnost o velkoobchod a začala se 

zabývat také prodejem plechů. 

V současné době společnost zaměstnává kolem 200 zaměstnanců a svou činnost 

vykonává výhradně ve svých výrobních halách. 

Graf č. 3.1 Personální vývoj společnosti v letech 2001 – 2010 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti 

 

3. 1. 2 Obor činnosti 

Oborem činnosti je výroba kovového spotřebního zboţí. Jedná se o zakázkovou výrobu 

v oblasti lehkého strojírenství. Jde o zpracování tenkých plechů CNC technologií, včetně 

zámečnických operací a povrchových úprav, aţ po finální montáţ. 

 

Zpracování tenkých plechů je prováděno zejména pro sektory: 

 Telekomunikační techniky (outdorové a indorové ústředny, serverové a datové skříně) 

 Technologie vytápění s vyuţitím obnovitelných zdrojů (dřevozpracující kotle, kotle na 

biomasu, kondenzační kotle aj.) 

 Technologie pro recyklaci odpadu 

 Fotovoltaiky (výroba rozvodných skříní pro solární techniku) 

 

Další činnost: 

 Velkoobchod (prodej plechů) 
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3. 2 Horizontální analýza finančních výkazů 

V této bakalářské práci je aplikována horizontální analýza rozvahy (viz příloha č. 4) a 

výkazu zisku a ztrát (příloha č. 6). K rozboru bylo pouţito pouze řetězových indexů a 

vyjádření změn je provedeno jak v absolutním, tak v relativním vyjádření.  

 

3. 2. 1 Horizontální analýza rozvahy 

Výraznější změnu v  aktivech můţeme zaznamenat mezi lety 2009 a 2010, kdy se 

hodnota celkových aktiv zvýšila o 35,95%. Stálá aktiva se na této změně podílely minimálně. 

Ačkoliv se hodnota staveb zvýšila o 81 747 tis. Kč (nárůst o 915 %), jiné poloţky 

zaznamenaly výraznější pokles – např. software či nedokončený dlouhodobý majetek, který 

se sníţil o 84 089 tis. Kč, coţ vedlo v konečné fázi k nárůstu stálých aktiv o pouhých 0,12%. 

Změna, která ovlivnila zvýšení celkových aktiv, nastala v oběţných aktivech, jejichţ hodnota 

se zvýšila o 112 460 tis. Kč. Na této hodnotě se projevilo zvýšení zásob o 83 365 tis. Kč a 

také nárůst nedokončené výroby a polotovarů o 557 %, coţ představuje 75 020 tis. Kč. 

Graf 3.2 Vývoj vybraných položek aktiv v letech 2007 - 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

 

V oblasti celkových pasiv lze upozornit na změnu, která také nastala v letech 2009 - 

2010, kdy vlastní kapitál stoupl o 315 % na konečnou hodnotu 87 280 tis. Kč. Poloţky 

vlastního kapitálu jsou ve všech letech relativně stálé a nevykazují výraznější zvýšení či 

sníţení. Jedinou poloţkou, která výrazně ovlivňuje velikost vlastního kapitálu je výsledek 

hospodaření běţného účetního období, který v letech 2009 – 2010 stoupl o 77 828 tis. Kč. 

Záporné hodnoty výsledku hospodaření běţného účetního období v letech 2008 a 2009 jsou 

přičítány finanční krizi ve světě, sníţení objemu dodávek, skokovému zvýšení cen vstupního 

materiálu a výrazným posílením koruny. 

Cizí kapitál v těchto letech stoupl pouze o 15,73 %. Je to způsobeno zvýšením 

krátkodobých závazků – konkrétně závazků z obchodních vztahů, které stouply o 68 686 tis. 
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Kč, dále stouply také závazky vůči zaměstnancům, které se téměř zdvojnásobily. Naopak 

hodnota bankovních úvěrů a výpomocí se v těchto letech sníţila o 20 518 tis. Kč, coţ je 

zapříčiněno splátkou dlouhodobého úvěru. 

Graf. 3.3 Vývoj vybraných položek pasiv v letech 2007 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

 

3. 2. 2 Horizontální analýza výkazů zisku a ztráty 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, horizontální analýza výkazů zisku a ztráty za roky 2007 – 

2010 je uvedena v příloze č. 6.  

 

Nejprve bude zaměřena pozornost na výnosy celkem, které vykazovaly v letech 2007 – 

2008 zápornou hodnotu, coţ je přičítáno niţšímu objemu produkce a taky počátku finanční 

krize, avšak v dalších letech tato hodnota stoupá, aţ se mezi lety 2009 – 2010 dostává na 

meziroční nárůst o 127 %.  

Další poloţkou, která vykazovala pouze nárůst, jsou trţby za prodej zboţí, první nárůst je 

zaznamenán v roce 2008, kdy společnost získala ţivnost na velkoobchod. Také náklady 

vynaloţené na prodej zboţí kaţdoročně vzrůstají, největší nárůst je zaznamenán mezi lety 

2008 – 2009, kdy vzrostly aţ o 218,48 %. Výkony také zaznamenávaly, kromě roku 2008, 

pouze nárůst, mezi lety 2009 – 2010 dokonce aţ o 150,3 % (322 170 tis. Kč). Samozřejmě 

stejný nárůst doprovázel i náklady, které souvisejí s vyrobenými náklady, takţe také jejich 

hodnota v letech 2009 -2010 narostla o 129,28 % (204 076 tis. Kč). 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku zaznamenávají obrovský skok mez lety 2008 – 

2009, kdy z hodnoty 150 tis. Kč vzrostly na 12 054 tis. Kč, coţ činí 7 936 %. Nákladové 

úroky mají taktéţ vzrůstající tendenci, pouze v roce 2010 mírně klesly, je to zapříčiněno 

nárůstem bankovním úvěrů a výpomocí a jejich postupným splácením. 
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Graf 3.4      Vývoj vybraných položek nákladů v letech 2007 – 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

 

 

3. 3 Vertikální analýza 

V této bakalářské práci je aplikovaná vertikální analýza na rozvahu a výkaz zisku a 

ztráty. Vertikální analýzu rozvahy lze naleznout v příloze č. 5, výkazu zisku a ztráty pak 

v příloze č. 7. Při aplikaci této analýzy na rozvahu je aplikována jako základna poloţka aktiva 

celkem, příp. pasiva celkem a pro výkaz zisku a ztráty je základnou poloţka výnosy celkem, 

která je součtem trţeb a ostatních výnosů, které podniku vznikly. 

 

3. 3. 1 Vertikální analýza rozvahy 

Jak si můţe všimnout z přílohy č. 5, během let 2007 – 2009 se velikost stálých aktiv pohybuje 

kolem 65 %, zatímco oběţná aktiva se na celkových aktivech podílejí 35 %. V roce 2010 však 

můţeme zaznamenat změnu, a to pokles dlouhodobého majetku a naopak růst podílu 

oběţného majetku na aktivech. U dlouhodobého majetku je to způsobeno poklesem 

nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. Zatímco u oběţného majetku 

zaznamenáváme zvýšení podílu zásob na celkových aktivech a také zvýšení podílu 

nedokončené výroby a polotovarů. 

Graf 3.5 Velikost podílů vybraných položek na celkových aktivech

 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 
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Vertikální analýza pasiv není tak vyrovnaná jako u aktiv. U vlastního kapitálu dochází 

v letech 2008 a 2009 k poklesu poměru vlastního kapitálu na celkových pasivech. V roce 

2010 zase k navýšení této hodnoty. Tento poměr je silně ovlivněn sloţkami, ze kterých se 

vlastní kapitál skládá, zejména vývojem výsledku hospodaření běţného účetního období, 

který kopíruje trend vývoje vlastního kapitálu. Z vertikální analýzy je na první pohled vidět, 

jak moc je společnost zatíţena cizími zdroji. V kaţdém roce mají krátkodobé závazky téměř 

40% podíl na celkových pasivech, stejně tak jako je i významný podíl bankovních úvěrů a 

výpomocí, který se pohybuje téměř k 50 % podílu na celkových pasivech. Jen v roce 2010 

zaznamenává pokles na 34,3 %. 

Graf 3.6  Velikost podílů vybraných položek na celkových pasivech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

 

3. 3. 2 Vertikální analýza výkazů zisku a ztráty 

Zde je uveden procentuální podíl jednotlivých poloţek výkazu na celkových výnosech.  

Největší procentní podíl na výnosech celkem má poloţka trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb, coţ je samozřejmé uţ z předmětu činnosti podniku, který se zabývá výrobou a 

následným prodejem těchto výrobků. Od roku 2008 se nám postupně zvyšuje také podíl trţeb 

za prodej zboţí, v roce 2010 je tento podíl sice niţší, neţ v roce 2009, ale to je způsobeno 

vyšší základnou. 

Je moţné vidět i rozpuštění rezervy v roce 2007, která sníţila náklady o 8,55 % (19 621 

tis. Kč) a zvýšila tím zisk. A také na podíl nákladových úroků, který se zvyšoval, v roce 2010 

se sníţil aţ na 1,79 % podíl na celkových výnosech, není to způsobeno velkým sníţením 

hodnoty úroků, ale opět vyšší základnou. 
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Graf 3.7    Velikost vybraných položek z výkazu zisku a ztráty na celkových výnosech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

 

 

3. 4 Poměrové ukazatele 

3. 4. 1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Určitá míra zadluţenosti je typická pro kaţdou společnost. Panují dva náhledy na to, zda 

pouţívat, či nepouţívat cizí kapitál k financování potřeb podniku. První je náhled akcionářů, 

kteří sledují, jak velmi je podnik zadluţený a jaké riziko nenavrácení jejich kapitálu jim hrozí, 

a proto poţadují adekvátní finanční náhradu, za to, ţe takové riziko podstupují. Samozřejmě 

mají tendenci chtít, aby zadluţenost byla co nejniţší. A druhý náhled je náhled majitele 

podniku, který většinou preferuje vyšší zadluţenost. Je to způsobeno tím, ţe mnohdy nemůţe 

veškeré aktiva financovat z vlastního kapitálu a je nucen pouţít cizí kapitál, ale také faktem, 

ţe financování cizím kapitálem je mnohdy levnější, neţ financování kapitálem vlastní 

(protoţe vlastní kapitál je nejdraţší způsob financování). 

Jak tvrdí Grünwald, Holečková (2004, str. 91) „Podnik pouţívá cizí kapitál s tím, ţe výnos, 

který se jím získá a rovněţ výnosnost celkového vloţeného kapitálu bude vyšší, neţ jsou 

náklady spojené s jeho pouţitím, tj. úrok placený z cizího kapitálu sníţený o daňový štít.“ 

 

V příloze č. 11 můţeme vidět vypočítány veškeré ukazatele finanční stability a 

zadluţenosti, zde budou popsány jen ty nejdůleţitější. Oproti vzorcům, které jsou uvedeny 

výše, jsou hodnoty převedeny na procenta. Do cizího kapitálu je zahrnuto také časové 

rozlišení.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010

P
ro

ce
n

tu
ál

n
í v

yj
ád

ře
n

í

Roky

Ostatní finanční výnosy

Výnosové úroky

Ostatní provozní výnosy

Trţby z prodeje 

dlouh.majetku a materiálu

Výkony

Trţby za prodej zboţí



28 

 

Hodnota veškerých ukazatelů je silně ovlivněna vysokým úvěrem, v hodnotě 

121 000 000,- Kč a také provozním úvěrem získaným v roce 2009, jehoţ velikost činila 

35 000 000,- Kč. První úvěr byl získán na výstavbu výrobních hal, kdy v roce 2007 byla 

postavena dvoupodlaţní hala SO 04 o rozloze 10 000m
2
, v roce 2008 hala SO 05 o rozloze 

1200m
2
 a v roce 2010 taktéţ probíhala další výstavba. 

Tab. 3.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatel / Rok 2007 2008 2009 2010 Trend 
Ukazatel celkové zadluženosti 80,53% 90,04% 93,23% 79,34%  

Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech 
19,47% 9,96% 6,77% 20,66%  

Majetkový koeficient 5,135 10,0402 14,781 4,8807 stabilní 

Ukazatel zadluženosti VK 413,5% 904,02% 1378,1% 384,07%  

Stupeň krytí stálých aktiv 89,42% 70,99% 80,67% 102,71%  

Úrokové krytí 2269,23% -137,07% -7,71% 751,02%  

Úrokové zatížení 4,41% -72,95 % -1297,83% 13,32%  

 Úvěrová zadluženost 240,29% 473,14% 786,75% 166,02% stabilní 

Doba návratnosti úvěru 2,95 -11,25 -163,78 1,83  

Zdroj: vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Jak si můţeme všimnout, je doporučený trend ukazatele celkové zadluţenosti klesající. 

Avšak situace ve výše definovaném podniku způsobuje, ţe trend v letech 2007 – 2009 je 

rostoucí, pouze v roce 2010 dochází k jeho sníţení. Hodnota se pohybuje mezi 80 – 90 %, coţ 

znamená, ţe na celkových aktivech se cizí kapitál podílí 80 – 90 %. Takto vysoký podíl cizího 

kapitálu je jiţ povaţován za rizikový. Tato hodnota je způsobena výstavbou výrobních hal, na 

kterou podnik získal úvěr, a která je v těchto letech realizována.  

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Doplňuje předcházející ukazatel a jejich součet tvoří 100 %. Tento ukazatel hodnotí 

finanční samostatnost společnosti, jejíţ doporučovaná hodnota se pohybuje mezi 30 – 50 %. 

Společnost se těmto hodnotám nepřibliţuje. Příznivější je pouze nárůst v roce 2010, kdy se 

zvýšila, vlivem výsledku hospodaření, výše vlastního kapitálu. A samostatnost společnosti se 

zvýšila z téměř 7 % na 21 %. 

 

Majetkový koeficient (finanční páka) 

Tento ukazatel informuje o tom, kolik Kč aktiv, připadá na 1 Kč vlastního kapitálu.  

Zvyšování tohoto ukazatele znamená, ţe se zvyšuje podíl cizích zdrojů na celkovém 
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financování. Coţ se přihodilo i společnosti. Přestoţe trend se doporučuje stabilní, hodnoty 

z původních 5,135 postupně rostly, aţ dosáhly maxima 14,781. V roce 2010 hodnota klesla na 

4,8807. 

 

Ukazatel zadluženosti VK 

Udává, jaký je poměr cizího kapitálu ke kapitálu vlastnímu. Trend by měl být klesající a 

hodnota ukazatele by se měla pohybovat od 80 % do 120 %. Jak můţeme vidět v tabulce, 

hodnoty jsou mnohonásobně vyšší. Je to zapříčiněno nízkou hodnotou vlastního kapitálu, 

který je ovlivněn pouze výsledkem hospodaření běţného účetního období. A vysokou 

hodnotou krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. Alarmující je hodnota v roce 2009, kdy 

se zadluţenost vlastního kapitálu pohybuje na 1378,1 %, coţ je 11x více neţ doporučená 

hodnota. Potěšující můţe být hodnota následujícího roku, kdy podíl poklesl na 384,07 %, coţ 

je nejniţší hodnota za poslední 4 roky a můţe naznačovat příznivé vyhlídky do budoucna. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Vychází se ze zlatého bilančního pravidla, které říká, ţe dlouhodobý majetek má být 

financován dlouhodobými zdroji (tzn. vlastními dlouhodobými zdroji, cizími dlouhodobými 

zdroji). Proto by hodnota krytí stálých aktiv měla být vyšší neţ 100 %. Této podmínky se 

podařilo docílit aţ v roce 2010, kdy se tato hodnota pohybuje na 102 %. Jak jiţ naznačuje 

tabulka, v letech 2007 – 2009 se hodnota pohybovala od 70 do 90 %, tzn., ţe část stálých 

aktiv byla financována krátkodobými zdroji a můţeme říct, ţe společnost vedla agresivní 

způsob financování. Tento ukazatel je doplněn škálou dalších ukazatelů, jejich hodnoty 

můţete nalézt v příloze, kde jsou vypočítány. 

 

Úrokové krytí 

U tohoto ukazatele se doporučuje hodnota větší neţ 100 %. Protoţe je-li rovna 100 %, 

znamená to, ţe podnik vydělá pouze na úroky. V roce 2007 a 2010 jsou hodnoty příznivé 

(2269,23 % a 751,02 %), tzn., ţe podnik nemá problém se zaplacením úroků a je v zisku. 

Avšak roky 2008 a 2009 jsou v záporných hodnotách, to je způsobeno záporným výsledkem 

hospodaření před zdaněním a úroky. 

 

Úrokové zatížení 

Je převrácenou hodnotou úrokového krytí a ukazuje, jakou část zisku odčerpávají úroky. 

Je vhodné pouţívat tento ukazatel v souvislosti s vývojem rentability a výnosnosti. V letech 
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2008 a 2009 jsme zase v záporných hodnotách, nejvíce jsou úroky odčerpávány ze zisku 

v roce 2010, kdy mají 14% podíl.  

 

Úvěrová zadluženost 

Poměřuje hodnotu úvěrů k vlastnímu kapitálu. Můţeme vidět, ţe ve všech letech je 

hodnota úvěrů vyšší neţ hodnota vlastního kapitálu. Nejvyšší je v roce 2009, kdy společnost 

získala další provozní úvěr a úvěrová zadluţenost stoupla na 786,75 %. 

 

Doba návratnosti úvěru 

Udává počet let, které jsou zapotřebí ke splacení úvěrů z provozního cash flow. Tento 

ukazatel pouţívají banky při rozhodování o poskytnutí úvěru. Doporučený trend tohoto 

ukazatele je klesající, coţ se nám nedaří v roce 2008 a 2009, ale v roce 2010 byla tato hodnota 

nejniţší. Ukázalo se, ţe úvěr lze splatit téměř ve 2 letech, ačkoliv lhůta jeho splatnosti je aţ 

v roce 2017. 

 

3. 4. 2 Ukazatele rentability 

Zjišťování rentability má mnoho důvodů, především kaţdý majitel chce vědět, jakého 

ekonomického přínosu se dosáhlo vynaloţením určitých prostředků. A vzhledem 

k omezenosti prostředků je takový propočet nutný. Ukazatele rentability je vhodné hodnotit 

v souvislosti s platební schopností a finanční stabilitou.         [2] 

Tabulka s výpočty je uvedena v příloze č. 11, pro přehlednost je kompletní uvedena i zde. Je 

moţné srovnat výsledky vypočítané rentability s výsledky oboru, avšak poslední zveřejněné 

informace jsou z roku 2008 a pro následující roky chybí, proto tyto hodnoty nejsou 

v bakalářské práci uvedeny.  

Tab. 3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele / Rok 2007 2008 2009 2010 Trend 
Rentabilita aktiv 18,07% -4,15% -0,27% 18,09%  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 31,10% -8,97% -0,50% 36,01%  

Rentabilita vlastního kapitálu 69,20% -74,39% -55,05% 75,91%  

Rentabilita tržeb 18,09% -11,81% -4,87% 13,60%  

Rentabilita nákladů 21,96% -10,16% -4,41% 13,15%  

Zdroj: vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 
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Graf 3.8  Vývoj jednotlivých rentabilit v letech 2007 – 2010

Zdroj: vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

Rentabilita aktiv 

Obecně se říká, ţe rentabilita aktiv odráţí celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, 

odkud byl tento kapitál získán (zda ze zdrojů cizích nebo z vlastních). Doporučuje se, aby 

trend tohoto ukazatele byl rostoucí, coţ se společnosti „daří“. V roce 2007 se rentabilita aktiv 

pohybuje na 18 %, coţ je velmi uspokojivé. V roce 2008 tato hodnota klesá a nachází se 

v záporných číslech, konkrétně na -4 %. Je to způsobeno záporným EBITem, kdy můţeme 

zaznamenat pokles trţeb a nárůst nákladů, coţ způsobuje záporný provozní výsledek 

hospodaření.  V roce 2009 je tato hodnota stálé v záporných číslech (-0,5 %), avšak uţ zde lze 

vidět stoupající tendenci, coţ je pozitivní. V roce 2010 se tato hodnota nachází na stejné 

hodnotě, jako v roce 2007 a to na 18,09 %. Tato vysoká hodnota je způsobena obrovským 

nárůstem poloţky Výkonů, které se více neţ zdvojnásobily a to vedlo k nejvyššímu EBITu za 

celé 4 roky. Zvýšily se i oběţná aktiva, coţ v konečné fázi vyvolalo zvýšení na „pouhých“ 

18,09 %. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Poměřuje EBIT s dlouhodobými zdroji. Do dlouhodobých zdrojů patří vlastní kapitál a 

dlouhodobé dluhy, které představuje poloţka dlouhodobé bankovní úvěry. Doporučený trend 

je opět stoupající. Avšak rentabilita dlouhodobých zdrojů kopíruje průběh rentability aktiv, 

tzn., ţe v prvním a posledním roce dosahuje kladné hodnoty, avšak v roce 2008 a 2009 jsou 

tyto hodnoty záporné. Je to způsobeno zápornou hodnotou poloţky EBIT v čitateli zlomku. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Hodnotí výnosnost vlastních zdrojů. Opět svým vývojem kopíruje vývoj předchozích 

dvou ukazatelů rentabilit. Tzn., ţe v roce 2007 a 2010 jsou hodnoty kladné a velmi příznivé, 

v roce 2007 je výnosnost vlastních zdrojů na 69 % a v roce 2010 dokonce téměř na 76 %. 
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V letech 2008 a 2009 je hodnota ukazatelů silně záporná (-74,39 % a – 55,05 %), je to 

způsobeno záporným EATem. 

 

Rentabilita tržeb 

Pro potřeby tohoto vzorce jsou ve jmenovateli sečteny trţby za prodej zboţí, trţby za 

prodej vlastních výrobků a sluţeb a trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Tento 

ukazatel udává mnoţství zisku na 1 Kč trţeb. Nejvyšší rentability trţeb podnik dosahuje 

v roce 2007. V roce 2010 zaznamenává podnik 13,6 % rentabilitu trţeb, avšak oproti roku 

2007 stouply trţby více neţ dvojnásobně, avšak neúměrně stouply i náklady, coţ můţe 

svědčit o špatném řízení nákladů. 

 

Rentabilita nákladů 

Zde se také doporučuje vzrůstající trend, protoţe čím je vyšší hodnota ukazatele, tím lépe 

jsou zhodnoceny vloţené náklady. Nejlepší výsledek můţeme sledovat v roce 2007, kdy byla 

rentabilita nákladů na hodnotě 21,96 %, poté klesla na -10,16 % a další roky opět postupně 

stoupala, aţ v roce 2010 nabyla hodnoty 13,15 %. 

 

3. 4. 3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivnost podnikatelské činnosti a vyuţití zdrojů podle 

rychlosti obratu vybraných poloţek z rozvahy. Dostáváme tak odpověď na otázku, jak 

hospodaříme s aktivy a jaké má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu.      [7] 

I tabulku s ukazately aktivity lze nalézt v příloze č. 11, pro přehlednost je uvedena i níţe i 

s doporučenými trendy jejího vývoje. 

Tab. 3.3    Ukazatele aktivity 

Ukazatel / Rok Jednotka 2007 2008 2009 2010 Trend 
Obrátka celkových aktiv počet obratů / 

rok 

0,74 0,63 0,76 1,15  

Doba obratu aktiv  dny 483,27 573,86 471,00 312,18  

Doba obratu zásob dny 48,23 55,23 46,28 84,16  

Doba obratu pohledávek dny 83,51 116,67 113,76 65,33  

Doba obratu závazků dny 163,01 246,12 188,21 140,59 stabilita 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

 

Obrátka celkových aktiv 

Doporučuje se opět zvyšující se trend, coţ se opět aţ na rok 2008 daří. V roce 2008 totiţ 

došlo ke sníţení trţeb a ke zvýšení aktiv, zejména v oblasti nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku a pohledávek z obchodních vztahů. Proto se obrátka celkových aktiv 
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v konečné fázi sníţila. V následujících letech se situace zlepšovala a zvyšovala se 

obrátkovost, aţ na konečných 1,15 obratů za rok. 

 

Doba obratu aktiv 

Jak si můţeme všimnout z tabulky, je doba obratu aktiv poměrné vysoká a v roce 2008 se 

ještě zvyšuje. Tyto vysoké hodnoty jsou způsobeny vyšším poměrem stálých aktiv, které se 

v roce 2008 zvýšily o 23 718 tis. Kč, přestoţe se trţby sníţily o12 132 tis. Kč. V následujících 

letech se hodnota ukazatele sniţuje, coţ je pozitivní jev. 

 

Doba obratu zásob 

I v tomto ukazateli se doporučuje klesající trend. Je to způsobeno faktem, ţe zásoby 

váţou finanční prostředky a také zvyšují náklady (náklady spojené se skladováním a správou 

zásob, aj.). Vývoj doby obratu zásob je kolísavý, kdy v jednom roce roste, poté klesá a v roce 

2010 opět roste. Důvodem je působení trţeb, které jsou více neţ dvojnásobné a velikost 

zásob, která se téměř zčtyřnásobila – z 30 538 tis. Kč na 113 903 Kč. 

 

Doba obratu pohledávek 

Udává, za jak dlouho jsou obecně placeny vystavené faktury – určuje tedy platební kázeň 

odběratelů. Obecně se doporučuje, aby doba obratu pohledávek byla kratší, neţ doba obratu 

závazků, protoţe v opačném případě by mohlo dojít k druhotné platební neschopnosti. Jak lze 

vidět v tabulce, tuto podmínku společnost splňuje v kaţdém roce. Přesto nesplňuje trend, 

který by měl být klesající, avšak v roce 2008 se zvyšuje z 84 dnů na téměř 117 dní. Tato 

špatná platební morálka odběratelů je přičítána propuklé finanční krizi, která se projevila i u 

odběratelů společnosti. 

 

Doba obratu závazků 

Měří platební morálku vůči dodavatelům – tedy dobu, po kterou je poskytnut obchodní 

úvěr. Jak vidíme z tabulky, v roce 2008 i společnosti se zhoršila platební morálka, kdy platby 

vůči dodavatelům trvaly 246 dní. Poté se platební morálka jen a jen zlepšovala, aţ zakotvila 

na hodnotě 140,59.  
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Graf 3.9 Vývoj doby obratu závazků a pohledávek v letech 2007 - 2010

Zdoj: vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

Na ukázku jsou v příloze č. 10 uvedeny pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, které byly 

získány z výroční zprávy společnosti SMART TRADING COMPANY s. r. o. z roku 2009. 

 

3. 4. 4 Ukazatele likvidity 

Udávají, jak je společnost schopná přeměnit svůj majetek na peněţní prostředky, které poté 

pouţije k úhradě závazků. Zejména jde o to, zda je podnik schopen zaplatit své krátkodobé 

závazky, proto se pouţívá rozbor vzájemných vztahů mezi krátkodobými oběţnými aktivy na 

jedné straně a krátkodobými pasivy (dluhy) na straně druhé.        [2] 

Tab. 3.4    Ukazatele likvidity  

Ukazatel / Rok 2007 2008 2009 2010 Trend 
Ukazatel celkové likvidity 0,77 0,62 0,71 1,02 stabilita 

Pohotová likvidita 

Okamžitá likvidita 

0,53 

0,15 

0,44 

0,07 

0,50 

-0,02 

0,48 

0,07 

 

Okamžitá likvidita 0,15 0,07 -0,02 0,07  

Podíl pohledávek na OA 0,53 0,61 0,73 0,41  

Podíl zásob na OA 0,31 0,29 0,30 0,53 stabilita 

Krytí závazků CF 1,1 0,21 -0,11 0,15  

Čistý pracovní kapitál -27 912 -67 281 -41 205 5 179  

Poměrový ukazatel likvidity -0,30 -0,62 -0,40 0,02 stabilita 

Ukazatel překapitalizování 0,30 0,15 0,10 0,42 stabilita 

Ukazatel podkapitalizování 0,91 0,72 0,81 1,03 stabilita 

Zdroj: vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

Ukazatel celkové likvidity 

Jinak nazývaný jako likvidita 3. stupně. Udává, kolikrát jsou krátkodobé dluhy podniku 

kryty oběţnými aktivy. Tedy, kolikrát by podnik uspokojil své dodavatele, kdyby přeměnil 

veškeré své oběţná aktiva na peníze. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 

2,5. Tato hodnota je doporučena proto, aby v případě nutnosti úhrady veškerých závazků 

podnik kryl úhrady z těch sloţek majetku, které jsou k tomu určeny (oběţný majetek) a 

neohrozil přitom další výrobu. Nebo aby nedošlo k tomu, ţe podnik kvůli nevyváţenosti mezi 
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oběţnými aktivy a krátkodobými závazky, musí prodat například dlouhodobý majetek, aby 

mohl zaplatit faktury. Hodnoty ukazatele celkové likvidity ani zdaleka nedosahují 

doporučených hodnot. Příčinou jsou velmi vysoké hodnoty krátkodobých závazků, které jsou 

v prvních třech letech vyšší, neţ hodnota oběţných aktiv. V roce 2010 se situace zlepšuje, 

není to ale sníţením poloţky krátkodobých závazků, ale naopak dvojnásobným zvýšením 

poloţky oběţných aktiv. Tento ukazatel není pro společnost vůbec příznivý, protoţe 

v případě, ţe by měla zaplatit veškeré své závazky, musela by prodat dlouhodobý majetek – 

například pozemky, stavy aj. 

 

Pohotová likvidita 

Obsahuje tzv. pohotové prostředky, které lze snadněji proměnit na okamţité peněţní 

prostředky. Tzn., ţe oproti vzorci celkové likvidity jsou odečteny zásoby, protoţe jak víme, 

zásoby jsou nejméně likvidním prostředkem. Doporučuje se rostoucí trend, protoţe čím je 

ukazatel vyšším, tím je jistější úhrada krátkodobých závazků. Uvádí se, ţe likvidita je dobrá, 

pokud dosahuje hodnoty alespoň 1. Za optimum je povaţován interval v rozmezí 1 – 1,5. Coţ 

se opět nedaří ani v jednom roce. Jak vidíme, opět má podnik problém, aby dostál svým 

závazkům. A opět by musel prodat určitou část dlouhodobého majetku, aby uspokojil 

dodavatele. 

 

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel je poměrně nestabilní. Je to způsobeno tím, ţe zahrnuje jen ty 

nejlikvidnější poloţky, jakou jsou peníze v pokladně, na běţném účtu, šeky, rychle 

přeměnitelné cenné papíry aj. Podle Grünwalda a Holečkové by se tato hodnota měla 

pohybovat minimálně na 0,2. Anebo alespoň na takové hodnotě, aby byl podnik schopný 

uhradit z těchto pohotových platebních prostředků velikost mzdových nákladů. Za 

uspokojivou povaţují hodnotu mezi 0,9 – 1,1. I s tímto ukazatelem má společnost obrovské 

problémy, protoţe ani v jednom roce nedosahuje minimální hodnoty a po přepočtu jsme 

zjistili, ţe podnik není schopen uhradit ani jen mzdové náklady. 

 

Podíl pohledávek na OA a podíl zásob na OA 

Tyto ukazatele jsou doplňující a poukazují na strukturu oběţných aktiv. Trend podílu 

pohledávek na OA se doporučuje klesající. Avšak z výpočtu je zjištěno, ţe trend je opět 

opačný, tzn. v roce 2008 a 2009 tento trend roste. Je to způsobeno nárůstem krátkodobých 

pohledávek a pohledávek z obchodních vztahů. V roce 2010 hodnota klesá, coţ můţe 
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naznačovat začátek správného vývoje. Trend podílu zásob na OA se doporučuje stabilní, ve 

společnosti se první tři roky pohybuje hodnota na 0,3 a v roce 2010 se zvyšuje na 0,5, je to 

způsobeno více neţ tří násobným zvětšením stavu zásob. 

 

Krytí závazků CF 

Jako čitatel je zde CF z provozní činnosti, které je poměřováno s krátkodobými závazky. 

Uvádí se, ţe finančně zdravá společnost by měla dosahovat více neţ 40 %. Coţ se společnosti 

podařilo jen v prvním roce, kdy hodnota vyšplhala na hodnotu 1,1. Poté hodnoty klesaly, 

v roce 2008 byla dokonce v mínuse. 

 

Čistý pracovní kapitál 

Vyjadřuje nepřímo krátkodobou likviditu, protoţe se vypočítá jako rozdíl oběţných aktiv 

a krátkodobých závazků. Je důleţité, aby ve správně řízeném podniku, byla k dispozici určitá 

výše oběţných aktiv, kterou podnik můţe kdykoliv pouţít pro svou potřebu – např. pro nákup 

levného materiálu atd. Větší pracovní kapitál poskytuje společnosti lepší ochranu před 

nenadálými problémy, i proto by měli manaţeři podniku věnovat tomuto ukazateli pozornost 

a snaţit se o jeho stabilní úroveň, případně dbát, aby při růstu výkonů byl zajištěn přirozený 

přírůstek pracovního kapitálu. Hodnoty společnosti jsou opět katastrofické, protoţe první tři 

roky jsou v záporných hodnotách, tedy krátkodobé závazky jsou vyšší neţ oběţný majetek. 

Pouze v posledním roce se dostává ČPK do kladných hodnot. 

 

Poměrový ukazatel likvidity 

Základem tohoto ukazatele je ČPK, které je poměřováno s hodnotou oběţných aktiv. 

Nemělo by dosahovat záporných hodnot, aby bylo dosaţeno krytí krátkodobých závazků 

oběţnými aktivy a ne dlouhodobým majetkem. Avšak výše definovaný podnik se v záporných 

hodnotách nachází po první tři roky, kdy je ČPK záporné. Ideální hodnota se pohybuje mezi 

30 – 50 %, čehoţ nedosahujeme ani v roce 2010, kdy se pohybuje poměrový ukazatel 

likvidity na 2 %. 

 

Ukazatel překapitalizování 

Ukazuje, do jaké míry je kryt dlouhodobý majetek vlastním kapitálem. Ve společnosti se 

toto krytí pohybuje v letech 2007 – 2010 od 10 % do maximálně 42 %. 
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Ukazatel podkapitalizování 

Podkapitalizování nastává, kdyţ je část dlouhodobých aktiv kryta krátkodobými zdroji, 

coţ můţe ohroţovat vývoj společnosti. Hodnota by neměla klesnout pod 1. Opět první 3 roky 

se nacházíme pod touto hodnotou, avšak rok 2010 nám opět přináší naději, ţe situace se 

zlepšuje a hodnota je vyšší neţ 1 (konkrétně 1,03). 

 

3. 5 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

Nejznámějším pyramidovým rozkladem je tzv. Du Pontův diagram. Ten pomáhá zjistit, které 

poloţky se největší mírou podílejí na změně vrcholového ukazatele. V této bakalářské práci 

bude Du Pontův rozklad aplikován na ukazatele rentability aktiv (ROA) a rentability vlastního 

kapitálu (ROE), protoţe odráţejí nejdůleţitější charakteristiky hospodaření společnosti.  

Tab. 3.5   Du Pontův rozklad ROA a ROE 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

Obr. 3.1   Ukázka pyramidového rozkladu ROE za rok 2010 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Du Pontův rozklad ROA 

Ukazatel / Rok 2007 2008 2009 2010 
EAT / T 0,1809 -0,1181 -0,0487 0,1360 

T / A 0,7449 0,6273 0,7643 1,1532 

EAT / A 0,1348 -0,0741 -0,0372 0,1568 

Du Pontův rozklad ROE 

Ukazatel / Rok 2007 2008 2009 2010 
EAT / T 0,1809 -0,1181 -0,0487 0,1360 

T / A 0,7449 0,6273 0,7643 1,1532 

A / VK 5,1350 10,0402 14,7810 4,8407 

EAT / VK 0,6920 -0,7439 -0,5505 0,7591 

ROE = EAT = 0,7591 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. 6 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

3. 6. 1 Bankrotní modely 

Beaverův model 

Zahrnuje ukazatele, které hrají významnou roli při finančních problémech společnosti. 

Vychází se z teorie, ţe tyto finanční ukazatele vykazují určitý negativní trend jiţ pět let před 

úpadkem společnosti. Proto je důleţité tyto ukazatele sledovat a hodnotit jejich vývoj. 

Tab. 3.6   Parametry Beaverova modelu 

Ukazatel / Rok 2007 2008 2009 2010 Trend 
Vlastní kapitál / Aktiva 0,19 0,10 0,07 0,21 Klesá 

Přidaná hodnota / Aktiva 0,25 0,14 0,19 0,42 Klesá 

Bankovní úvěry / Cizí zdroje 0,58 0,52 0,57 0,43 Roste 

Cash flow / cizí zdroje -0,02 -0,01 -0,05 0,05 Klesá 

Provozní kapitál / Aktiva 0,57 0,65 0,76 1,12 Klesá 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti + Tab. 2.1) 

 

Jak si můţeme všimnout z tabulky, nelze jednoznačně říct, ţe společnost vykazuje rysy 

úpadku. I kdyţ v některých letech vykazuje trend, který je dán pro ohroţené firmy, v roce 

2010 nastává jev přesně opačný a firma nabývá ve všech ukazatelích příznivých hodnot, které 

jsou opačné, neţ trend. Dokonce u posledního vzorce, kde se poměřuje provozní kapitál 

(náklady výroby – odpisy) s celkovými aktivy, zaznamenává příznivé hodnoty ve všech 

čtyřech letech. 

 

Altmanův model 

E. Altman odhadl z původních 22 poměrových ukazatelů Z score model. Přesnost tohoto 

modelu se udává kolem 80 %. V této bakalářské práci se vychází ze vzorce č. 2.27, který je 

definován pro ostatní společnosti (tzn. společnosti, které nejsou obchodované na kapitálovém 

trhu). Protoţe společnost je s. r. o. místo trţní ceny akcií bude pouţita hodnota základního 

kapitálu společnosti. 

Tab. 3.7   Parametry Altmanova modelu 

Ukazatel / Rok Koeficient 2007 2008 2009 2010 
X1 = pracovní kapitál / aktiva celkem x 0,72 -0,069 -0,148 -0,095 0,009 

X2 = nerozdělený zisk / aktiva celkem x 0,85 0,05 0,147 0,155 0,114 

X3 = EBIT / aktiva celkem x 3,11 0,562 -0,129 -0,008 0,563 

X4 = základní kapitál / dluhy celkem x 0,42 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 

X5 = tržby celkem / aktiva celkem x 1,00 0,745 0,627 0,764 1,153 

CELKEM - 1,2884 0,4973 0,8163 1,8393 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních ukazatelů společnosti) 
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Graf 3.10    Vyhodnocení Altmanova Z score 

Zdroj: vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

 

Nelze předpokládat, ţe model striktně kopíruje trţní situaci. Je ovlivněn také záměnou 

trţní ceny akcie za vlastní kapitál. Podle tohoto modelu má společnost vysokou 

pravděpodobnost úpadku, avšak v roce 2010 meziročně vzrostla aţ na úroveň šedé zóny. 

Proto nelze vyvodit jednoznačný závěr o situaci firmy. Doporučila bych, aby společnost 

v dalších letech pečlivě sledovat tento ukazatel a celkovou finanční situaci firmy, protoţe 

situace z roku 2008 a 2009 pro ně můţe být alarmem, ţe něco není v pořádku. 

 

Taflerův model 

Podobně jako minulé modely i Taflerův model je zaloţen na klíčových charakteristikách 

pro společnost. Tento model však odráţí platební neschopnost společnosti. 

Tab. 3.8   Parametry Taflerova modelu 

Ukazatel / Rok Koeficient 2007 2008 2009 2010 
X1 = Zisk před zdaněním / Krátkodobé 

závazky 
x 0,53 0,271 -0,089 -0,05 0,185 

X2 = Oběţná aktiva / Závazky celkem x 0,13 0,052 0,048 0,046 0,084 

X3 = Krátkodobé závazky / Aktiva 

celkem 
x 0,18 0,075 0,097 0,084 0,09 

X4 = Finanční majetek / (Provozní 

náklady – odpisy) 
x 0,15 0,013 0,007 -0,002 0,004 

CELKEM - 0,411 0,063 0,078 0,363 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 
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Graf 3.11   Vyhodnocení Taflerova modelu

Zdroj: vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

Rozhodující hranicí mezi malou a velkou pravděpodobností bankrotu tvoří hodnoty 0,2 a 

0,3. Jakmile jsou hodnoty menší neţ 0,2 má společnost podle Taflerova modelu velkou 

pravděpodobnost, ţe v nejbliţších letech zbankrotuje. Jsou-li hodnoty vyšší neţ 0,3 znamená 

to naopak, ţe je firma finančně zdravá. Jak můţeme vidět v letech 2007 a 2010 jsou hodnoty 

nad hranicí 0,3, avšak v letech 2008 a 2009 vykazují špatné hodnoty, které jí předurčují 

k bankrotu.  Taflerův model reagoval stejně, jako Altmanův model, který také hodnoty z roku 

2007 a 2008 umístil do zóny pro vysokou pravděpodobnost úpadku.  

3. 6. 2 Bonitní modely 

Kralickův Quick-test 

Na základě 4 rovnic hodnotí finanční a výnosovou situaci podniku. Aritmetickým průměrem 

pak zjišťuje celkovou ekonomickou situaci podniku. 

Tab. 3.9     Kralickův Quick-test 

Ukazatel / Rok 2007 Body 2008 Body 2009 Body 2010 Body 

R1 = Vlastní kapitál /        

aktiva celkem 

0,19 2 b. 0,099 1b. 0,07 1 b. 0,21 3 b. 

R2 = (Dluhy celkem – 

peněžní prostředky) / 

provozní CF 

2,07 4 b. 9,73 2 b. -22,3 4 b. 11,24 2 b. 

R3 = Zisk před daněmi 

a úroky / aktiva 

0,18 4 b. -0,04 0 b. -0,003 0 b. 0,18 4 b. 

R4 = Provozní CF / 

provozní výnosy 

0,47 4 b. 0,14 4 b. -0,05 0 b. 0,051 2 b. 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 
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Finanční stabilita = FS = (R1 + R2) / 2   Výnosová situace = VS = (R3 + R4) / 2 

FS2007 = (2 + 4) / 2 = 3    VS2007 = (4 + 4) / 2 = 4 

FS2008 = (1 + 2) / 2 = 1,5    VS2008 = (0 + 4) / 2 = 2 

FS2009 = (1+4) / 2 = 2,5    VS2009 = (0 + 0) / 2 = 0 

FS2010 = (3 + 2) / 2 = 2,5    VS2010 = (4 + 2) / 2 = 3 

 

Souhrnné hodnocení – SH = (FS + VS) / 2 

SH2007 = (3 + 4) / 2 = 3,5 

SH2008 = (1,5 + 2) / 2 = 1,75 

SH2009 = (2,5 + 0) / 2 = 1,25 

SH2010 = (2,5 + 3) / 2 = 2,75 

 

Graf 3.12   Vyhodnocení Kralickova Quick-testu 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě finančních výkazů společnosti) 

Kritériem hodnocení těchto ukazatelů jsou hodnoty 1 a 3. Je-li hodnota niţší neţ 1, 

nachází se podnik ve špatné finanční situaci a naopak je-li hodnota vyšší neţ 3, pak je situace 

v podniku hodnocena jako velmi dobrá. Finanční stabilita je na dobré úrovni pouze v roce 

2007, poté tato hodnota klesá na 1,5 a v letech 2009 a 2010 se drţí na hodnotě 2,5.  Přesto 

tyto hodnoty ani jeden rok neklesli pod úroveň 1, coţ hodnotím kladně. 

Jak můţeme vidět z grafu, výnosová situace zaznamenává největší výkyvy, kdy v prvních 

třech letech klesá, aţ se ocitne na 0, poté však její hodnota naroste na 3, coţ naznačuje 

zlepšení situace ve firmě. 

Souhrnné hodnocení průměruje finanční stabilitu a výnosovou situaci. Díky dobré 

finanční situaci jsou nakonec všechny hodnoty vyšší neţ 1, v roce 2007 dokonce dosahují 

hodnoty 3,5.  
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3. 7 Návrhy a doporučení 

Zde budou ve zkratce shrnuty a komentovány pouze ukazatele, které se výrazně odchylují 

od doporučovaných hodnot. Obecně lze říct, ţe výsledky byly velmi ovlivněny dvěma 

faktory. A to záporným výsledkem hospodaření v letech 2008 a 2009 a vysokou hodnotou 

úvěru (121 mil. Kč), který byl získán na výstavbu výrobních hal. 

 

Ukazatele zadluţenosti jsou velmi významně ovlivněny vysokou hodnotou úvěrů. Na 

hodnotě celkových aktiv se cizí kapitál podílí 80 – 90 %, coţ uţ je povaţováno za velmi 

rizikové. Společnost se také nedrţí zlatého bilančního pravidla, kdy se doporučuje krytí 

dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji. Dle ukazatele krytí stálých aktiv docházelo 

v letech 2007 – 2009 k financování stálých aktiv krátkodobými zdroji. Zde bych doporučila 

změnu ve financování (pouţívání dlouhodobých zdrojů), protoţe kdyby tento stav přetrvával 

po delší dobu, mohl by dovést společnost k platební neschopnosti, případně aţ k bankrotu. 

Vyzdvihnout mohu dobu návratnosti úvěru, která se v roce 2010 pohybuje na 1,83 letech, 

přestoţe splatnost úvěru je aţ v roce 2017. 

 

Přestoţe je společnost zadluţená, ukazatele rentability jsou kromě let, kdy jsou ovlivněny 

záporným EBITem na dobrých hodnotách, upozornila bych na pomalejší růst rentability 

nákladů. Doporučila bych společnosti, aby se zaměřila na vývoj nákladů, zda je přiměřený 

vzhledem k produkci a zda nedochází k nepřiměřenému nárůstu. 

 

Z ukazatelů aktivity bych se zaměřila na dobu obratu závazků, pozitivním jevem je, ţe je 

delší neţ doba obratu pohledávek, avšak dle mého názoru jsou hodnoty tohoto ukazatele příliš 

vysoké. Společnost by mohla v očích dodavatelů vypadat jako nespolehlivá a neplnící své 

závazky. 

 

Největší pozornost bych věnovala ukazatelům likvidity, které zobrazují alarmující 

hodnoty. Dle výpočtů bylo zjištěno, ţe podnik není schopen z oběţných aktiv uhradit 

krátkodobé závazky a v situaci, kdy by musel splatit veškeré závazky, musel by přeměnit 

určitou část dlouhodobého majetku.  

Při podrobnějším zkoumání bylo zjištěno, ţe společnost nemá ani dostatečnou hotovost 

na okamţité vyplacení mzdových nákladů (z krátkodobých finančních zdrojů).  
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Ukazatele likvidity nám naznačili, ţe ve společnosti není „něco“ v pořádku.  Doporučila 

bych zaměřit se zejména na zvýšení hotovosti v pokladně a na běţném účtu, aby nedocházelo 

k tomu, ţe společnost nemá na zaplacení ať uţ závazků, mzdových nákladů apod.  

 

Bankrotní a bonitní modely vykazovaly stejný trend, a to, ţe v prvním roce byly hodnoty 

na dostačující úrovni, v letech 2008 a 2009 klesaly na hodnotu, předpokládající bankrot a 

v letech 2010 opět rostly na hodnoty, vykazující průběh zdravé společnosti.  

Těmito ukazateli bych zhodnotila i celkovou situaci společnosti, která se ve všech 

ukazatelích jevila právě tak, ţe hodnoty v letech 2008 a 2009 byly negativní, avšak v roce 

2010 vţdy „vyskočily“ na dobré hodnoty.  
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IV. ZÁVĚR 

Účelem této bakalářské práce bylo zjistit, na jaké úrovni je finanční situace společnosti 

SMART TRADING COMPANY s. r. o., která se zabývá výrobou kovového spotřebního  

zboţí.  

 

Bakalářská práce byla rozdělena do 4 části – úvod, teoretická část, praktická část a závěr. 

V úvodu byl vyzdvihnut význam finanční analýzy a naznačen další postup zpracování. 

V teoretické části byly vysvětleny pojmy a definovány metody, které byly aplikovány, včetně 

vzorců. V třetí, praktické části, byly vypočítány jednotlivé ukazatele i s komentářem 

hodnotícím vývoj situace. A na konci této části byly zhodnoceny nejdůleţitější ukazatele, pro 

které byla navrhnuta doporučení pro další období.  

 

Výsledky bakalářské práce nejsou vůbec jednoznačné. Obecně lze říci, ţe v letech 2008 a 

2009 procházela společnost krizí, která se projevila zápornou hodnotou EBITu a negativními 

hodnotami většiny ukazatelů. V roce 2010 lze naopak vidět zlepšení, které se projevilo 

nárůstem ve všech ukazatelích a poměrně vysokým výsledkem hospodaření. 

 

Společnosti bych doporučila, aby význam finanční analýzy nepodcenila a sledovala i 

nadále vývoj těchto ukazatelů. Aby se zaměřili na to, zda bude pozitivní trend, který naznačil 

rok 2010, i nadále pokračovat, popřípadě, aby zaujali stanoviska ke zlepšení situace podniku. 

Protoţe, jak jsme si řekli uţ v úvodu, tyto informace si můţe vypočítat a zjistit mnoho 

uţivatelů a mohli by z toho vyvodit určité závěry (například zvolí vhodnější firmu pro své 

investice, zakázky apod.) 

 

Toto téma jsem si vybrala společně ve spolupráci se společností SMART TRADING 

COMPANY s. r. o., protoţe sami manaţeři vnímali, ţe je důleţité vědět, jak si společnost 

stojí a zda nedělají „někde“ chybu. Proto doufám, ţe i pro ně bude má bakalářská práce 

určitým přínosem, a ţe se pozastaví nad mými závěry a doporučeními. 
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