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1. ÚVOD 

 

V dnešní moderní a uspěchané době plné vysoké konkurence a technického pokroku 

je pro podnik velmi nesnadné udrţet a prosadit se na trhu. Aby podnik splnil základní 

poslání, za účelem kterého byl zaloţen a z kterého je odvozena existence podniku, je 

ţivotně důleţité znát jeho finanční situaci. Poskytovat informace o finanční stabilitě, 

likviditě a rentabilitě podniku je úkolem právě finanční analýzy. 

 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti MPL KAUF s. r. o. 

pomocí ukazatelů aktivity a zadluţenosti a následný rozklad ukazatelů obrátky aktiv a 

ziskového účinku finanční páky. Metoda, pomocí které jsou rozklady prováděny, umoţní 

zjistit, jak se jednotlivé ukazatele změnily během následujících let a jaké poloţky měly na 

jejich změnu největší a zároveň také nejmenší vliv.  

 

Práce je rozdělena na pět kapitol, z nichţ v první kapitole zvané úvod je uveden 

stručný obsah této práce. Následující dvě další kapitoly se zabývají teorií finanční analýzy a 

jejími metodami. Charakteristika finanční analýzy, její rozdělení, uţivatelé a zdroje 

informací pro finanční analýzu jsou obsaţeny v kapitole dvě. Hlavní náplní třetí kapitoly je 

popis jednotlivých metod finanční analýzy. 

 

Praktická část je zahrnuta v předposlední, čtvrté kapitole této práce. Její hlavním 

úkolem je aplikovat teoretické poznatky z prvních dvou kapitol na společnost MPL 

KAUF s. r. o. V úvodní části čtvrté kapitoly je představena daná společnost a její 

podrobnější analýza struktury a vývojových trendů. Následují pyramidové rozklady a 

výpočet dílčích ukazatelů a jejich změny na vrcholový ukazatel obrátky aktiv a na ziskový 

účinek finanční páky. Pro společnost jsou také následně vypočítány jednotlivé ukazatele 

aktivity a zadluţenosti a zobrazen jejich vývoj v čase. Všechny aplikované ukazatele 

finanční analýzy a jejich výpočty jsou provedeny za období 2006 - 2009. Poslední pátá 

kapitola je označena jako závěr a shrnuje výsledky finanční analýzy a doporučení pro firmu 

MPL KAUF spol. s. r. o. 
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2. CHARAKTERISTIKA FINANČNÍ ANALÝZY 

 

Obsahem této kapitoly je seznámení se s teoretickou částí finanční analýzy, jejího 

účelu, cílů a rizik. Dále jsou v kapitole vymezeny zdroje informací potřebné pro 

vypracování finanční analýzy a součástí těchto informací je následný popis uţivatelů 

analýzy. 

 

2.1.  Předmět a účel finanční analýzy 

Finanční analýza je oblast představující významnou součást komplexu finančního 

řízení podniku. Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku se vyuţívá celá řada 

ukazatelů. Smyslem vyuţití těchto ukazatelů je především posoudit a zhodnotit finanční 

situaci podniku (finanční zdraví) a to nejen v současnosti, ale hlavně posoudit vyhlídky na 

finanční situaci v budoucnosti. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení podnikové 

minulosti, současnosti a také předpovídání budoucích finančních podmínek. 

 

Finanční analýzu je moţno rozdělit na tři na sebe navazující fáze, kdy do 1. fáze se 

řadí diagnóza základních charakteristik finanční situace podniku (např. provedení finanční 

analýzy ukazatele likvidity), ve 2. fázi se provádí hlubší rozbor příčin zjištěného stavu 

(např. zkoumáním doby obratu zásob) a úkolem poslední 3. fáze je identifikace hlavních 

faktorů neţádoucího vývoje a přijetí návrhu opatření (např. proč se změnily zásoby a návrh 

řešení).  

 

Ţádný úspěšný podnik se v dnešní době neobejde při svém hospodaření bez rozboru 

finanční situace firmy. Důleţité je připravit podnik na opatření ke zlepšení ekonomické 

situace podniku a zajistit blahobyt podniku zkvalitněním rozhodovacích procesů a 

identifikovat případné slabiny, které by mohly chod podniku ohrozit. 

 

2.2.  Cíle a rizika finanční analýzy 

Cílem analýzy je stanovení finančního zdraví pomocí vhodných nástrojů analýzy, 

určení silných stránek, které souvisí s budoucím zhodnocením majetku firmy a především 

slabých stránek ve firemním finančním zdraví. Finanční zdraví patří mezi základy 

úspěšného podnikání. Obecně je to stav, kdy je dosaţeno uspokojivé rentability (výnosnosti) 

podniku při zajištění likvidity (solventnosti), tedy schopnosti podniku dostát svým 
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závazkům řádně a včas. Opačným stavem k finančnímu zdraví podniku je finanční tíseň, 

kdy nastávají problémy, které můţou ohrozit správný chod podniku. 

 

O výsledcích finanční analýzy je důleţité říct, ţe závisí na pravdivosti vstupních 

účetních údajů. Nepravdivé údaje nesou riziko, ţe zcela zkreslí výsledky analýzy a ty pak 

budou nepřesné a zbytečné, proto se na věrnost zobrazení, srovnatelnost a na pravdivost 

informací klade tak velký důraz.  

 

Mezi další základní riziko finanční analýzy patří riziko izolované interpretace 

určitého ukazatele nebo určité hodnoty. V případě analýzy se jedná o činnost komplexní 

povahy, neboť v jejím rámci dochází k zachycení stránek obrazu finanční situace podniku a 

také i k respektování vazeb mezi těmito stránkami. Typickým příkladem je to, ţe při 

hodnocení finanční situace podniku se klade příliš velký důraz na dosaţení zisku, ale pomíjí 

se hledisko likvidity a finanční stability. Podnik se tak můţe dostat do velmi obtíţné situace, 

která tak můţe skončit konkurzem nebo likvidací.  

 

V neposlední řadě musíme brát i v úvahu omezení vypovídací schopnosti finančních 

výkazů. České standardy finančního výkaznictví v některých směrech preferují spíše právní 

stav před reálnou ekonomickou situací. Problémem je např. způsob reálného ocenění 

majetkových sloţek, kdy se bere při výpočtu finančních ukazatelů v úvahu skutečný stav 

poloţky, i kdyţ jsou sporné, např. sporné pohledávky, nebo pohledávky za dluţníky 

v konkurzním řízení či pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 

2.3.  Členění finanční analýzy 

Podobně jako téměř všechny ekonomické kategorie, lze i finanční analýzu členit. 

Způsobů, jak toho lze dosáhnout, existuje celá řada, nicméně pro správné pochopení 

struktury finanční analýzy je nutné členění analýzy podle objektu zkoumání, jak tomu 

zobrazuje následující Obr. č. 2.1. 
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Obr. č. 2.1 Finanční analýza podle objektu zkoumání 

 

 

 

 

 

Zdroj: Růčková (2010, str. 13) 

 

2.3.1. Mezinárodní analýza 

Tato analýza se zabývá analýzou aspektů nadnárodního charakteru, coţ je 

samozřejmě důleţité pro správný odhad vývoje těch firem, které pracují v mezinárodních 

vztazích. Analýzu zpracovávají specializované instituce, které se zabývají hodnocením 

(ratingem) jednotlivých ekonomik či podniků. Půjde tedy o hodnocení země, měst či větších 

firem a finančních institucí. Informace o ratingu hodnocení České republiky je moţné nalézt 

na webových stránkách Ministerstva financí či na jednotlivých ratingových agenturách, 

z nichţ nejznámější je např. Standard & Poors, Moody’s nebo CRA RATING Agency. 

Agentura CRA RATING Agency, a. s. komunikuje v češtině a zaměřuje se na podmínky pro 

střední Evropu, takţe na jejich stránkách lze nalézt údaje nejbliţší potřebám podniku. 

 

2.3.2. Analýza národního hospodářství 

Analýza národního hospodářství je prováděna specializovanými institucemi nebo 

organizačními sloţkami podniku. Uţivatelé finanční analýzy přebírají tyto analýzy a 

pouţívají je při analýzách vlastních společností. Analýza národního hospodářství nám říká, 

jak stav ekonomiky ovlivňuje schopnost podniku dosáhnout odpovídající výnosnosti. Data, 

která popisují celkovou hospodářskou situaci, např. míra ekonomického růstu, míra inflace, 

úroková míra, míra nezaměstnanosti, přímým i nepřímým způsobem ovlivňují chování 

jednotlivých firem, a proto je nutné, aby tak vstupovala do rozhodování o podnikatelských 

záměrech firmy. Navíc analýza současného stavu a minulého vývoje můţe pomoci vyvodit 

prognózy z hlediska budoucího vývoje, tedy jak budou makroekonomické faktory motivovat 

a orientovat rozhodování občanů a firem. 

 

Finanční analýza podle objektu zkoumání 

národního 

hospodářství 

mezinárodní odvětví podniku 
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2.3.3. Analýza odvětví 

 Z hlediska analýzy odvětvím lze chápat skupinu subjektů, které si jsou z nějakého 

hlediska podobné, např. podobnost z hlediska poskytovaných sluţeb. V praxi je členění do 

odvětví dáno odvětvovou klasifikací. Při hodnocení odvětví se bere v úvahu jeho současný 

stav a očekávaný vývoj včetně srovnání se zahraničím na základě akciových a 

ekonomických ukazatelů.  V rámci této analýzy se v širším kontextu analyzují odbytové 

moţnosti, importní a investiční náročnost, citlivost na technologické změny, na politická 

opatření a také stav nasycenosti domácího a zahraničního trhu. Analýza odvětví se tak 

pouţívá pro ekonomické srovnání mezi firmami navzájem a to pomocí ukazatelů rentability, 

likvidity, aktivity a zadluţenosti. 

 

2.3.4. Analýza podniků a společností 

Tato analýza se provádí v rámci jedné společnosti příslušného odvětví a národního 

hospodářství. Pouţívají se pouze časová srovnání, přičemţ se sleduje, zda nedošlo u daného 

subjektu k zásadním změnám, které by mohly toto časové srovnání negativně ovlivnit. 

Analýza společnosti se soustřeďuje na stav společnosti a na její předpokládaný vývoj, kdy 

se provádí analýza kvalitativní a kvantitativní, která vychází z účetních výkazů dané 

společnosti. Tato analýza je kromě jiného hlavní částí a náplní této bakalářské práce. 

 

2.4.  Uživatelé finanční analýzy 

Důleţitým zdrojem informací o podniku jsou finanční údaje, které odráţejí úroveň 

podniku a také jeho konkurenceschopnost. Zájem o finanční informace na úrovni podniku 

má mnoho subjektů. Finanční analýza se tak stává důleţitou pro management, vlastníky 

(akcionáře), věřitele a další externí a interní uţivatele. Kaţdá skupina uţivatelů si formuluje 

cíl, který ho zajímá a k němuţ hodlá vypracovanou analýzou dospět. To, co základní 

subjekty finanční analýzy zajímá a co nejpodstatnějšího očekávají, je uvedeno 

na Obr. č. 2.2. 
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Obr. č. 2.2 Uživatelé finanční analýzy a jejich zaměření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Růčková (2010, str. 11) 

 

2.4.1. Management 

Management sleduje v krátkém časovém horizontu platební schopnost podniku jako 

svůj primární cíl. Dále je zkoumána z hlediska provozní analýzy obzvláště finanční 

nezávislost podniku a struktura zdrojů. Vzhledem ke skutečnostem, ţe management má 

přístup k informacím, které pro externí uţivatelé nejsou běţně dostupné, má nejlepší 

předpoklady pro přesné zpracování finanční analýzy. Je tak patrné, ţe důleţitou poloţkou 

finanční analýzy je ziskovost podniku, neboť management se ze svého jednání přirozeně 

zodpovídá vlastníkům firmy. Kromě těchto parametrů se management zabývá také 

sledováním likvidity, coţ je ukazatel umoţňující rozhodování o realizaci obchodně-úvěrové 

politiky ve vztahu jak k věřitelům, tak i k ostatním externím uţivatelům, především 

k dodavatelům.  

 

2.4.2. Vlastníci 

Vlastníci (investoři) si finanční analýzou ověřují, zda jejich investované prostředky 

do podniku jsou řádně zhodnocovány a správným způsobem vyuţívány. Základním cílem je 

pak z jejich hlediska maximalizace trţní hodnoty vlastního kapitálu. Dále je přirozeně 

zajímá vývoj trţních ukazatelů a ukazatelů ziskovosti.  

 

Uţivatelé finanční analýzy 

management vlastník věřitel 

provozní analýza 

řízení zdrojů 

ziskovost 

ziskovost 

kapitálové výnosy 

trţní ukazatele 

likvidita 

zadluţenost 
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2.4.3. Věřitelé 

Z věřitelského hlediska je moţno na finanční analýzu nahlíţet dvojím způsobem. 

Z hlediska krátkodobých věřitelů se pozoruje platební schopnost podniku, struktura 

oběţných aktiv jako moţně dostupných zdrojů finančních prostředků a krátkodobých 

závazků, které podnik dále má. Z hlediska věřitelů jako bank je nejdůleţitější zejména 

sledování dlouhodobé likvidity a hodnocení ziskovosti v dlouhodobém časovém horizontu. 

Ať uţ jsou bráni v úvahu krátkodobí věřitelé či banky, budou mít společný fakt a tím je 

vyţadování vrácení vloţených finančních prostředků. 

 

2.4.4. Ostatní externí a interní uţivatelé 

Mezi ostatní cílové skupiny se nejčastěji řadí dodavatele, stát a jeho příslušné 

orgány, konkurenti, veřejnost a také zaměstnanci. Pro dodavatele jsou informace důleţité 

pro dobré budoucí obchodní styky. Především je ale bude zajímat schopnost podniku včas a 

řádně splatit fakturu za dodané zboţí. Pro odběratele či zákazníky bude důleţitá dochvilnost 

dodávek a kvalita dodávaných výrobků či sluţeb. Mezi interní uţivatele se řadí především 

zaměstnanci, které bude zajímat mzdová ujednání a zachování pracovních míst. Pro jiné 

externí uţivatele jako je konkurence, budou prioritou ty informace, které budou moct 

porovnat s jejich výsledky hospodaření. Stát převáţně kontroluje prostřednictvím svých 

orgánů správné plnění daňových povinností a ostatní statická šetření, která jsou v jeho 

kompetenci. 

 

2.5.  Zdroje informací pro finanční analýzu 

K úspěšnému sestavení analýzy potřebuje finanční analytik řadu kvalitních a zároveň 

komplexních informací. Důleţité je podchytit veškerá data, která by mohla jakýmkoliv 

způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví podniku.  

 

Údaje pro finanční analýzu můţeme shrnout do následujících oblastí finančních 

informací, kvantifikovatelných nefinančních a nekvantifikovatelných informací. Finanční 

informace obsahují účetní výkazy, výroční zprávy, prognózy finančních analytiků, 

vnitropodnikové informace, burzovní informace, zprávy o vývoji úrokových měr a 

měnových relací. Kvantifikovatelné nefinanční informace zahrnují firemní statistiky 

produkce, zaměstnanosti, odbytu, normy spotřeby, prospekty a také interní směrnice. 
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Nekvantifikovatelné informace tvoří zprávy vedoucích pracovníků, komentáře manaţerů, 

odborného tisku, prognózy a nezávislá hodnocení. 

 

Kromě těchto relevantních informací jsou data pro analýzu čerpána také z účetních 

výkazů. Tyto výkazy patří mezi výchozí a základní zdroje informací pro sestavení analýzy a 

můţeme je rozdělit do dvou skupin, a to do výkazů finančního a vnitropodnikového 

účetnictví. Výkazy finančního účetnictví poskytují informace především pro externí 

uţivatele, a proto je lze označit také jako výkazy externí. Hlavním úkolem výkazů je 

podávat přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí, o pohybu peněţních toků 

a o uţití výsledku hospodaření. 

 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví jsou výkazy, které nepodléhají ţádné 

metodické úpravě a kaţdý podnik si jej vytváří samostatně podle svých potřeb. Mají 

převáţně interní charakter, a proto nejsou kvůli bezpečnosti a ochraně běţně přístupné 

veřejnosti. Patří sem hlavně výkazy, které zobrazují vynakládání podnikových nákladů 

v nejrůznějším členění a výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony či v jednotlivých 

střediscích. 

 

Pro úspěšný začátek zpracování finanční analýzy, jsou důleţité zejména výkazy 

finančního účetnictví, mezi které se řadí rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz o tvorbě a 

pouţití peněţních prostředků, tedy výkaz cash flow. 

 

2.5.1. Rozvaha 

Rozvaha je základní stavový účetní výkaz, který zachycuje stav aktiv na jedné straně 

a stav pasiv na straně druhé. Strana aktiv charakterizuje stav majetku podniku a strana pasiv 

zdroje jeho krytí k určitému časovému okamţiku v peněţním vyjádření. Platí zde pravidlo 

bilančního principu, kdy suma aktiv se vţdy musí rovnat sumě pasiv.  

 

Základním hlediskem třídění aktiv je doba jejich vázanosti v reprodukčním cyklu 

podniku, kdy se aktiva člení na stálá a oběţná aktiva. Základní členění pasiv se provádí 

pomocí vlastnictví zdrojů na vlastní a cizí zdroje krytí. Detailnější členění aktiv a pasiv je 

schematicky prezentováno na Obr. č. 2.3. 
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Obr. č. 2.3 Detailní struktura rozvahy 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

Pohledávky za upsaný základní kapitál Vlastní kapitál 

 Dlouhodobý majetek  Základní kapitál 

 Dlouhodobý nehmotný majetek  Kapitálové fondy 

 Dlouhodobý hmotný majetek  Fondy ze zisku 

 Dlouhodobý finanční majetek  Výsledek hospodaření minulých let 

  Výsledek hospodaření b. ú. o. 

Oběţná aktiva Cizí zdroje 

 Zásoby  Rezervy 

 Dlouhodobé pohledávky  Dlouhodobé závazky 

 Krátkodobé pohledávky  Krátkodobé závazky 

 Krátkodobý finanční majetek  Bankovní úvěry a výpomoci 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

 Časové rozlišení aktiv  Časové rozlišení pasiv 

Zdroj: Dluhošová (2008, str. 50) 

 

2.5.2. Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) je tokový výkaz, který podává písemný přehled o 

výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období. Slouţí ke zjišťování způsobu 

tvorby sloţek výsledku hospodaření a zachycuje pohyb výnosů a nákladů, nikoliv pohyb 

příjmů a výdajů.  

 

Tento výkaz se podobně jako rozvaha sestavuje v ročních či kratších intervalech. 

V rámci analýzy VZZ si zpravidla odpovídáme na otázku, jak jednotlivé poloţky nákladů a 

výnosů ovlivňovaly výsledek hospodaření. Základní struktura výkazu je naznačena 

na Obr. č. 2.4, kdy výsledek hospodaření se zjišťuje odděleně za provozní, finanční a 

mimořádnou činnost.  
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Obr. č. 2.4 Struktura výkazu zisku a ztráty 

+ OBCHODNÍ MARŢE 

+ Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

- Provozní náklady 

= Provozní výsledek hospodaření 

+ Výnosy z finanční činnosti 

- Náklady z finanční činnosti 

= Finanční výsledek hospodaření 

- Daň z příjmu za běţnou činnost 

= Výsledek hospodaření za běţnou činnost 

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

- Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření 

= Výsledek hospodaření za účetní období 

 Zdroj: Dluhošová (2008, str. 55) 

 

Zjednodušeně je moţno podstatu VZZ vyjádřit vztahem: výnosy - náklady = 

výsledek hospodaření. Náklady lze definovat jako peněţní vyjádření spotřeby výrobních 

činitelů a výnosy jako peněţní vyjádření finančních částek, na které má podnik nárok 

z titulu prodeje zboţí a sluţeb. 

 

2.5.3. Výkaz o tvorbě a pouţití peněţních prostředků  

Přehled o peněţních tocích, označovaný jako výkaz cash flow, podává podrobnější 

informace o určitých poloţkách rozvahy, a to o přírůstcích a úbytcích peněţních prostředků 

a peněţních ekvivalentů. Peněţními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní majetek, 

který je moţno v krátkodobém časovém horizontu přeměnit v předem známou peněţní 

částku. 

 

Cash flow je toková veličina, jejíţ hlavním úkolem je objasnit hlavní faktory, které 

ovlivňují příjem či výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k určitému datu. Výkaz 

lze rozdělit na tři základní části, a to na provozní, investiční a finanční činnost. Provozní 

činnost umoţňuje zjistit, do jaké výše odpovídá výsledek hospodaření za běţnou činnost 
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skutečně vydělaným penězům. Investiční činnost je oblast, která ukazuje výdaje a příjmy 

týkající se pořízení a prodeje investičního majetku. Finanční činnost představuje pohyb 

dlouhodobého kapitálu, především splácení a přijímání úvěrů, výplata dividend, zvyšování 

vlastního jmění apod. Pomocí těchto oblastí se dá zjednodušeně vypočítat, jaký bude 

konečný stav peněţních prostředků pomocí výkazu cash flow, jak je tomu uvedeno 

na Obr. č. 2.5. 

 

Obr. č. 2.5 Schéma výkazu cash flow ve zjednodušené podobě 

 Počáteční stav peněţních prostředků 

+ CF z provozní činnosti 

+ CF z investiční činnosti 

+ CF z finanční činnosti 

= Konečný stav peněţních prostředků 

  Zdroj: Dluhošová (2008, str. 58) 

 

Při sestavování výkazu cash flow je moţnost se setkat s různými podobami tohoto 

výkazu. Lišit se od sebe mohou formou, technickou sestavení a obsahovým vymezením. Při 

vykazování cash flow se pouţívá metoda přímá, ale častěji se lze setkat s metodou 

nepřímou. Přímá metoda představuje skutečné sledování příjmů a výdajů v souvislosti 

s jednotlivými hospodářskými operacemi. Nepřímá metoda spočívá v transformaci výsledku 

hospodaření do pohybu peněţních prostředků, který se dále upravuje o nepeněţní operace, 

změny majetku a o zdroje krytí v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na 

rozdíl od přímé metody je tato metoda mnohem přehlednější a výhodnější. Vyuţívá se 

především pro rozborové účely. 
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3. METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

 

Díky rozvoji matematicko-statistických a ekonomických věd vznikla celá řada metod 

hodnocení finančního zdraví firmy, které lze s úspěchem aplikovat. Pro realizaci finanční 

analýzy je důleţitá správně zvolená metoda, která by měla být účelná, spolehlivá a 

přiměřeně nákladná. Dle Růčková (2010, str. 40) obecně platí: „Čím lepší metody, tím 

spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.“ Ve 

finančních analýzách lze metody různě členit. Základní členění metod je uvedeno 

na Obr. č. 3.1.
 

 

Obr. č. 3.1 Základní členění metod finanční analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2008, str. 70) 

 

Metody finančních analýz 

 

deterministické metody 
matematicko-statistické 

metody 

horizontální 

analýza 

vertikální 

analýza 

poměrová 

analýza 

analýza soustav 

ukazatelů 

analýza  

citlivosti 

regresní  

analýza 

diskriminační 

analýza 

analýza  

rozptylu 

testování 

hypotéz 
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Metody matematicko-statistické obvykle vycházejí ze záznamů delších časových 

řad. Nejčastěji se pouţívají k posouzení faktorů vývoje a determinantů a také k určení 

kauzálních závislostí a vazeb. Jsou stavěny na přesných metodách, včetně vyhodnocení 

statistické spolehlivosti výsledků. 

 

Deterministické metody se pouţívají především pro analýzu vývoje a odchylek a 

patří mezi standardní nástroje pro běţné finanční analýzy v podnicích.  

 

3.1.  Horizontální analýza 

Horizontální analýza, známá také jako analýza vývojových trendů, zkoumá změny 

absolutních ukazatelů v časové řadě. Výchozí data, pomocí kterých se tyto změny 

porovnávají, jsou obsaţena ve finančních účetních výkazech a výročních zprávách podniku. 

Účetní výkazy by měly obsahovat údaje jak z běţného roku, tak i údaje z předcházejících let 

(většinou za 5 aţ 10 let), neboť teprve důkladně vedené dlouhé časové řady mohou 

vypovídat o menších nepřesnostech z hlediska interpretace výsledků klíčových finančních 

poloţek. Při analýze se berou v úvahu nejen změny absolutní hodnoty, ale i procentní 

změny jednotlivých finančních poloţek. Porovnávání těchto poloţek výkazů se provádí 

horizontálně, tedy po řádcích, a proto lze hovořit o horizontální analýze absolutních 

ukazatelů. Základní absolutní a relativní změny se vypočítají podle vzorce, 

absolutní změna = ,1 ttt UUU                   (3.1) 

relativní změna = 
11

1



 




t

t

t

tt

U

U

U

UU
,                (3.2) 

kde tU  je hodnota ukazatele, t je běţný rok a t-1 představuje rok předchozí. 

 

Podle uvedené techniky rozboru se absolutní změna vypočítá jako rozdíl hodnot 

z obou po sobě jdoucích let. Oproti tomu relativní změna se vyjádří procentem k hodnotě 

výchozího roku. 

 

3.2.  Vertikální analýza 

Tato analýza zobrazuje vztah určité hodnoty k celku. Můţe se jí nazývat několika 

způsoby, mezi něţ patří např. procentní rozbor komponent či analýza struktury. Pomáhá 

podniku posuzovat jednotlivé komponenty majetku a kapitálu a zobrazit tak strukturu 

významných poloţek rozvahy.  Při analýze rozvahy jsou poloţky vyjádřeny procentem 
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z celkových aktiv či pasiv. Princip rozboru spočívá ve výpočtu odshora dolů v jednotlivých 

letech, tedy vertikálně, odtud proto označení vertikální procentní analýza. Propočet vypadá 

následovně, 




i

i

U

U
celkunapodíl ,                  (3.3) 

kde iU  představuje hodnotu dílčího ukazatele a  iU  je velikost absolutního ukazatele. 

 

Výhoda vertikální analýzy spočívá v nezávislosti na meziroční inflaci a umoţňuje 

tak srovnatelnost výsledků analýzy z různých let i oborové srovnání různých firem. 

 

3.3.  Poměrová analýza 

Poměrová analýza systematicky analyzuje soustavy vybraných poměrových 

ukazatelů, proto ji také lze označovat jako analýzu poměrových ukazatelů. Finanční 

poměrové ukazatele popisují vzájemný vztah mezi dvěma či více absolutními ukazateli 

pomocí jejich podílu. Vycházejí nejčastěji z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Existuje 

spousta závislostí vyjádřené právě poměrem dvou poloţek z účetních výkazů. Výběr 

ukazatelů je podřízen zejména tomu, co podnik potřebuje změřit.  

 

Mezi hlavní důvody, které vedly k širokému pouţívání poměrových ukazatelů, je 

skutečnost, ţe umoţňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace daného 

podniku. Mohou být také vyuţívány jako vstupní údaje matematických modelů popisující 

závislost mezi jevy, zároveň hodnotit rizika i předvídat budoucí vývoj. Ukazatele taktéţ 

patří mezi vhodné nástroje porovnávání více podobných firem navzájem, coţ je v dnešních 

dobách vysoké konkurence samozřejmostí. Nevýhodou poměrových ukazatelů je nízká 

schopnost vysvětlovat jevy působící na interpretaci výsledků. Nemohou se tedy vyvozovat 

závěry pouze na základě jednoho vypočteného ukazatele, který se můţe jevit buďto příliš 

vysoký nebo naopak příliš nízký. Při znalosti předností poměrových ukazatelů, ale i 

omezení a slabin patří stále mezi významné a nejpouţívanější prostředky pro hodnocení 

dosaţených výsledků hospodaření podniku. 

 

Poměrové ukazatele podle základní charakteristiky se člení na ukazatele rentability, 

aktivity, likvidity, stability a zadluţenosti a na ukazatele kapitálového trhu. 
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3.3.1. Ukazatele rentability (výnosnosti) 

Rentabilita, známá také jako výnosnost vloţeného kapitálu, poměřuje finanční 

prostředky, které plynou z aktivit podniku a finanční prostředky, které byly na tyto aktivity 

poskytnuty. Zjednodušeně lze říci, ţe ukazatele rentability zjišťují efektivnost vloţených 

prostředků. V těchto ukazatelích se v čitateli vyskytuje vţdy nějaká poloţka, která odpovídá 

výsledku hospodaření a ve jmenovateli určitý druh kapitálu. V časové řadě by si měly 

ukazatele rentability udrţovat rostoucí tendenci.  

 

 Rentabilita, respektive ukazatele rentability, charakterizují vztah mezi ziskem a 

kapitálem. Zisk je poměrně široká kategorie, kdy pro správné provedení finanční analýzy 

jsou nejdůleţitější právě tři kategorie zisku. Do první kategorie se řadí zisk před odečtením 

úroků a daní odpovídající provoznímu výsledku hospodaření (EBIT). Nejčastěji se EBIT 

pouţívá pro mezinárodní srovnání. V druhé kategorii lze nalézt jiţ zisk po zdanění a úrocích 

nebo také čistý zisk (EAT). Ve výkazu zisku a ztráty bývá označován jako výsledek 

hospodaření za běţné účetní období. Pouţívá se k hodnocení výkonnosti firmy. Poslední, 

třetí kategorie patří zisku před zdaněním (EBT), tedy provoznímu zisku sníţeného či 

zvýšeného o finanční a mimořádný výsledek hospodaření. Vyuţívá se ke srovnání 

výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatíţením. 

 

Jelikoţ existuje několik kategorií zisku a kapitálu, v zásadě lze hovořit i o několika 

typech ukazatelů hodnotících rentabilitu. Mezi základní a nejvíce pouţívané ukazatele patří 

zejména rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita 

dlouhodobých zdrojů (ROCE), rentabilita trţeb (ROS) a rentabilita nákladů (ROC). 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy podniku a to bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů jsou právě tato aktiva financována. Díky tomu bývá ukazatel ROA 

často povaţován za klíčové měřítko rentability. Výpočet ukazatele vypadá následovně, 

,100
A

EBIT
ROA                    (3.4) 

kde EBIT odpovídá zisku před zdaněním a úroky a A jsou celková aktiva. 



18 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel ROE vyjadřuje celkovou výnosnost vloţeného kapitálu akcionáři, vlastníky 

a dalšími investory. U vlastníků se posuzuje vytvořený zisk jako výdělek z investovaného 

kapitálu. Zjišťují tedy, zda je jejich kapitál reprodukován s náleţitou intenzitou odpovídající 

riziku investice. Tento ukazatel by měl být co moţná nejvyšší, protoţe vlastní kapitál je 

v podniku nejdraţší. Pomocí něj se měří, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč vlastního 

kapitálu. Ukazatel se vypočítá podle vzorce 

100
VK

EAT
ROE ,                  (3.5) 

kde EAT představuje čistý zisk a VK je vlastní kapitál. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Tento poměrový ukazatel poskytuje informaci o výnosnosti vlastního kapitálu a 

dlouhodobých cizích zdrojů, respektive dlouhodobých zdrojů. Slouţí velmi často 

k mezipodnikovému srovnání firem, především k hodnocení monopolních veřejně 

prospěšných společností. Ve výpočtu se ve jmenovateli pracuje s úročeným dlouhodobým 

cizím kapitálem a v čitateli jako u ostatních poměrových ukazatelů rentability se ziskem 

před zdaněním a úroky, 

.100



CKdlouhodobýVK

EBIT
ROCE                (3.6) 

 

Rentabilita trţeb (ROS) 

Poměrový ukazatel rentability trţeb udává stupeň ziskovosti, tj. mnoţství zisku v Kč 

na 1 Kč trţeb. Podle výše vypočteného ukazatele tak lze dokumentovat úroveň firmy. 

Vysoká úroveň poukazuje na nadprůměrnou úroveň firmy, střední úroveň bývá znakem 

dobré práce managementu a dobrého jména podniku na trhu a nízká úroveň ukazatele 

ukazuje na chybné řízení firmy. ROS bývá nejčastěji pouţíván především pro srovnání 

v čase a pro mezipodnikové srovnání podobně jako ukazatel rentability dlouhodobých 

zdrojů. Výpočet vypadá takto, 

,100
T

EAT
ROS                    (3.7) 

kde EAT je čistý zisk a T odpovídá celkovým trţbám. 
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Ukazatel ROS se můţe lišit podle toho, jak bude vyjádřen zisk. V případě porovnání 

ukazatele u více firem, je vhodné vyloučit vliv rozdílného úrokového zatíţení cizího 

kapitálu jednotlivých firem. Pro získání provozní ziskovosti trţeb se ukazatel vyjádří ve 

formě hrubého zisku před zdaněním a vzorec vypadá následovně,  

,100
T

EBIT
provozníROS                  (3.8) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky a T odpovídá celkovým trţbám. 

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Rentabilita nákladů má doplňkový charakter k ukazateli rentability trţeb. Udává, 

kolik Kč čistého zisku získá podnik vloţením 1 Kč celkových nákladů. Čím vyšší má 

ukazatel ROC hodnotu, tím lépe jsou zhodnoceny vloţené náklady a tím bývá vyšší 

procento zisku. Vzorec pro výpočet má následující tvar, 

,100
nákladycelkové

EAT
ROC                  (3.9) 

kde EAT odpovídá čistému zisku po zdanění a po úrocích. 

 

3.3.2. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se nazývají také jako ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv, jak krátkodobých tak i dlouhodobých. Vyjadřují, kvantifikují a 

tedy i analyzují, jak intenzivně a rychle podnik vyuţívá vlastní majetek. Ukazatele dávají 

odpověď na otázky, jak podnik hospodaří s aktivy a jejich sloţkami a jaký vliv má toto 

hospodaření na výnosnost a likviditu. 

 

Nejčastěji se jedná o ukazatele vyjadřující počet obrátek (rychlost obratu) 

jednotlivých sloţek aktiv nebo dobu obratu.  Doba obratu je vyznačována jako reciproká 

hodnota k počtu obrátek. Zobrazuje délku období, která je nutná k uskutečnění jednoho 

obratu, vyjádřenou obvykle ve dnech. Na rozdíl od rychlosti obratu by měla být co moţná 

nejkratší. Rychlost obratu udává, kolikrát se daná poloţka přemění do jiné poloţky za určitě 

období, tedy počet obrátek zpravidla za jeden rok. Prakticky se tedy hovoří o ukazatelích 

doby obratu nebo obratovosti, které jsou vyuţívány pro řízení aktiv. V rámci oběţných aktiv 

se dá hovořit o době obratu zásob, pohledávek, finančního majetku a taky pracovního 

kapitálu. 
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Obrátka celkových aktiv 

Často také označována jako vázanost celkového vloţeného kapitálu. Obrátka aktiv 

vyjadřuje poměr trţeb k celkovému vloţenému kapitálu a měří intenzitu vyuţití celkového 

majetku. Bývá výrazně ovlivněna strukturou aktiv, respektive podílu dlouhodobého a 

oběţného majetku. Často bývá tento ukazatel vyuţíván pro mezipodnikové srovnání. Čím 

vyšší je hodnota obrátky, tím efektivněji podnik vyuţívá majetek. Ukazatel se vypočte podle 

vztahu, 

,
aktiva

T
aktivcelkovýchobrátka                 (3.10) 

kde T představuje celkové trţby.  

 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv představuje obrácenou hodnotu k obrátce celkových aktiv. Pro 

posouzení ukazatele je důleţitý jeho vývoj v časové řadě. Čím je doba obratu kratší, tím je 

vývoj příznivější. Za optimální tedy povaţujeme klesající trend ukazatele. Vyjadřuje, za 

kolik dní dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k trţbám a výpočet je následující, 

,360
T

aktivacelková
aktivobratudoba               (3.11) 

kde T jsou celkové trţby. 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob je velmi důleţitý pro řízení zásob v podniku. 

Představuje dobu (ve dnech), po kterou jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob či kolik 

dní trvá jedna obrátka. Při hodnocení je příhodné porovnat ukazatel s jiným podnikem 

stejného či podobného oboru.  Výhodné je obrat zásob zrychlovat, neboť dochází ke 

sniţování finančních a materiálových zdrojů vázaných v podniku. Tyto zdroje pak mohou 

být vyuţity jiným vhodným způsobem, coţ by mělo za následek i zvýšení rentability. 

 

Je zde důleţité sledovat strukturu zásob. Větší mnoţství materiálu na skladě můţe 

znamenat slevu, kterou poskytl podniku za materiál na výrobu zásob dodavatel. Naopak 

vyšší výskyt výrobků či zboţí na skladě není příliš vhodné. Můţe to znamenat, ţe firma 

nemá dostatečný odbyt. Hledá-li podnik příčiny negativního vývoje, můţe propočet doby 

obratu zásob aplikovat na konkrétní zásoby, např. výrobní zásoby, zásoby zboţí nebo 

zásoby hotových výrobků. Výpočet se provádí podle vzorce 
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360
zásoby

T
zásobobratudoba ,  (3.12) 

kde T jsou celkové trţby. 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek v dané firmě. Poukazuje na dobu 

(ve dnech), po kterou je kapitál vázán ve formě pohledávek a také za jak dlouho jsou 

pohledávky uhrazeny. Doba splatnosti pohledávek závisí na platební morálce odběratelů, 

vypovídá o výběru zákazníků, péči podniku o inkaso pohledávek a také o strategii podniku. 

Vysoké hodnoty doby obratu ve firmě můţou vést k vyšším kapitálovým nákladům a 

zvýšené administrativě. Můţe zde vznikat i nebezpečí změny finanční situace odběratele 

z dobré na špatnou, a tak v nejhorším případě k moţnému vzniku pohledávek po lhůtě 

splatnosti. Ukazatel se především pouţívá v souvislosti s obchodním úvěrem, proto se ve 

výpočtu nejčastěji objevují pohledávky z obchodního styku. Celkovou dobu obratu 

pohledávek lze rovněţ sledovat pouze ve formě krátkodobých či dlouhodobých pohledávek, 

kdy tato struktura pohledávek vypovídá o morálce odběratelů. Výpočty pro celkovou dobu 

obratu a dobu obratu pohledávek z obchodního styku vypadají následovně, 

,360
T

pohledávky
pohledávekobratudoba   (3.13) 

,360. 
T

stykuobchodníhozpohledávky
stykuobchzpohledávekobratudoba   (3.14) 

kde T odpovídá celkovým trţbám. 

 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje platební disciplínu firmy, tzn. solventnost vůči dodavatelům a ostatním 

obchodním partnerům. Spočívá v počtu dní, na který dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Ukazatel můţe být prospěšný pro budoucí i stálé věřitele, kteří z něj mohou vyčíst, jak 

podnik dodrţuje obchodně-úvěrovou politiku. Podobně jako u doby obratu pohledávek, tak i 

u tohoto ukazatele je moţno taktéţ celkové závazky rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé a 

na propočet doby obratu závazků z obchodního styku. Vzorce pro tyto ukazatele pak jsou 

,360
T

závazky
závazkůobratudoba   (3.15) 

,360
T

stykuobchodníhozzávazky
stykuobchodníhozzávazkůobratudoba   (3.16) 
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kde T představuje celkové trţby. 

 

Vzájemná souvislost mezi dobou obratu pohledávek a závazků spočívá v pravidle 

solventnosti. Toto pravidlo zjišťuje, zda je podnik schopen dodrţet datum splatnosti. 

Obecně platí, ţe doba obratu pohledávek by měla být kratší neţ doba obratu závazků, aby 

byl podnik solventní a měl finanční prostředky na úhradu pro své obchodní partnery.  

 

3.3.3. Ukazatele likvidity 

Další skupinou ukazatelů jsou ukazatele likvidity, jinak zvané také jako ukazatele 

platební schopnosti či solventnosti. Cílem těchto ukazatelů je vyjádření potenciální 

schopnosti podniku hradit své splatné závazky včas a v celé výši. Trvalá platební schopnost 

je jedním ze základních předpokladů úspěšnosti podniku v podmínkách trhu. Nedostatek 

likvidity můţe vyústit v platební neschopnost a v nejhorších případech vést aţ k bankrotu. 

Vyváţená likvidita je tedy podstatná z hlediska finanční rovnováhy podniku, protoţe jen 

dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. 

 

Poměrové ukazatele likvidity odvozují platební schopnost podniku od poměru mezi 

krátkodobými oběţnými aktiv bez dlouhodobých pohledávek se splatností delší neţ je 1 rok 

a krátkodobými pasivy, které jsou splatné obvykle do 1 roku. Právě v návaznosti na 

odstupňování likvidnosti oběţného majetku se rozlišují ukazatele okamţité, pohotové a 

běţné likvidity. 

 

Okamţitá likvidita 

Ukazatel okamţité likvidity nebo také likvidity 1. stupně, představuje nejuţší 

vymezení likvidity. Do výpočtu vstupují pouze nejlikvidnější sloţky majetku, které se 

nazývají pohotové platební prostředky. Tyto prostředky v sobě zahrnují peníze na běţném 

účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale i volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. 

 

Pro okamţitou likviditu platí doporučený interval převzatý z americké literatury 

v rozmezí od 0,9 do 1,1. Pro Českou republiku uvádějí některé prameny niţší dolní mez, a 

to hodnotu od 0,6. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je hodnota dokonce 0,2, která uţ 

ale představuje hodnotu kritickou i z psychologického hlediska. Nedodrţení se 

předepsaných hodnot ještě nemusí nutně znamenat finanční problém pro podnik, neboť i ve 
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firemních podmínkách se často vyskytuje vyuţívání účetních kontokorentů, které nemusí 

být z rozvahy ihned patrné. Je tedy důleţité sledovat všechny ukazatele likvidity, jak se 

vyvíjejí do budoucna v časové řadě. Výpočet pro tento ukazatel je následující, 

KZ

edkyřprostplatebnípohotové
likviditaokamžitá  ,            (3.17) 

kde KZ představuje krátkodobé závazky.  

 

Pohotová likvidita 

V literatuře bývá označována také jako likvidita 2. stupně. Propočet ukazatele 

nepočítá s nejhůře likvidní částí majetku, a tou jsou zásoby. Vhodné je také upravit oběţná 

aktiva ve v čitateli o nedobytné pohledávky, případně o pohledávky po lhůtě splatnosti.  

 

Pro tento ukazatel platí, ţe jeho hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 

do 1,5. Výši pohotové likvidity můţe ovlivnit odvětví podniku, do kterého je podnik 

zařazen a také jeho strategie v oblasti finančního hospodaření. Vývojový růst ukazatele 

v časové řadě signalizuje předpokládané zlepšení finanční a platební situace podniku a 

zajišťuje lepší úhradu krátkodobých peněţních závazků. Pohotová likvidita se vypočte podle 

vzorce, 

,
KZ

zásobyOA
likviditapohotová


   (3.18) 

kde OA jsou oběţná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. 

 

Běţná likvidita 

Ukazatel se pouţívá pro běţnou orientaci o platební pohotovosti podniku. Lze jej 

také nazvat jako celkovou likviditu či likviditu 3. stupně. Poměřuje objem oběţných aktiv 

s objemem splatných, popř. v nejbliţší době splatnými závazky k určitému dni. Z obecného 

hlediska ukazatel poukazuje na to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své krátkodobé 

věřitele tím, ţe promění svůj veškerý oběţný majetek k danému okamţiku na pohotové 

peněţní prostředky. Důleţité je sledovat skutečnost, aby podnik kryl své krátkodobé 

závazky z takových sloţek majetku, které jsou tomu určeny. 

 

Optimální hodnota běţné likvidity by se měla pohybovat v intervalu od 1,5 do 2,5. 

Je ovšem důleţité výši ukazatele vţdy posuzovat s ohledem na konkrétní podmínky daného 

podniku. Tento ukazatel ovšem obsahuje určité nedostatky, které se právě snaţí eliminovat 
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ukazatel pohotové likvidity. Za nedostatky se povaţuje především to, ţe v ukazateli běţné 

likvidity není zohledněna struktura oběţných aktiv z hlediska jejich likvidity a také 

struktura krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti. Výpočet běţné likvidity je 

,
KZ

OA
likviditaěžnáb                  (3.19) 

kde OA představuje oběţná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

S analýzou likvidity úzce souvisí rozdílový ukazatel zvaný čistý pracovní kapitál. 

Podle toho, jak se na pracovní kapitál nahlíţí, je moţné jej konstruovat jak z krátkodobého, 

tak i z dlouhodobého hlediska. 

 

Krátkodobé hledisko zohledňuje pohled manaţerů firmy. Představuje takovou část 

oběţného majetku, u které se během roku počítá s přeměnou v pohotové peněţní prostředky 

a po splacení krátkodobých závazků můţe být pouţita k uskutečnění podnikových záměrů. 

Aby byla v podniku zajištěna přiměřená likvidita, pak krátkodobá aktiva by měla být vyšší 

neţ krátkodobé závazky. Vzorec pro ČPK z krátkodobého hlediska je 

ČPK = oběžná aktiva - krátkodobé závazky.                       (3.20) 

 

Na dlouhodobé hledisko nahlíţejí vlastníci firmy. Pracovní kapitál opět představuje 

část oběţných aktiv, která je kryta z dlouhodobých finančních zdrojů. V případě přiměřené 

likvidity platí, ţe dlouhodobé zdroje mají převyšovat fixní (dlouhodobá) aktiva. Vzorec pro 

ČPK z dlouhodobého hlediska vypadá následovně, 

ČPK = dlouhodobé zdroje - fixní aktiva.              (3.21) 

 

3.3.4. Ukazatele finanční stability a zadluţenosti 

Zadluţenost vyjadřuje skutečnost, ţe podnik pouţívá ve své činnosti k financování 

aktiv také cizí zdroje. U velkých podniků nepřichází v úvahu financování veškerých aktiv 

pouze z vlastního či jenom z cizího kapitálu. Vlastní kapitál ve firmě je příliš drahý, coţ by 

mělo za následek sníţení celkové výnosnosti vloţeného kapitálu. Na druhou stranu 

financování pouze z kapitálu cizího je spojeno s obtíţemi při jeho získávání. Vzhledem 

k legislativě vyţadující u kapitálových společností určitou výši vlastního kapitálu, je určitá 

výše tohoto kapitálu určitou nutností.  
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Hlavním cílem analýzy zadluţenosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a 

cizím kapitálem. Hlavní inspirací, aby podnik při financování své činnosti vyuţíval také cizí 

zdroje, vyplývá právě z jejich niţší ceny ve srovnání s vlastními zdroji. Vzájemné pouţití 

cizích a vlastních zdrojů tak umoţňuje sníţit průměrnou cenu pouţitých zdrojů celkových.  

 

Ukazatele finanční stability a zadluţenosti poukazují na celkovou finanční situaci 

firmy. Ve výpočtech se porovnávají rozvahové poloţky a na jejich základě se zjistí, v jaké 

výši jsou aktiva podniku financována zdroji cizími. Optimální hodnota ukazatelů nelze 

jednoznačně určit, neboť důleţité je ukazatele posuzovat podle oboru, ve kterém firma 

podniká. 

 

Celková zadluţenost 

Představuje podíl celkových závazků, tedy dluhů, k celkovým aktivům a měří tak 

podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhoţ je majetek financován. Přiměřená výše 

zadluţenosti není záporným jevem, protoţe není nezbytné, aby podnik k financování své 

činnost vyuţíval pouze vlastní kapitál. Majitelé firem preferují vyšší zadluţenost, neboť cizí 

kapitál bývá levnější. Naopak věřitelé přirozeně upřednostňují niţší zadluţenost firmy, 

protoţe mají niţší riziko, ţe přijdou o své peníze. Vzorec pro celkovou zadluţenost je 

,100
aktivacelková

CK
tzadluženoscelková               (3.22) 

kde CK je představován cizím kapitálem celkovým. 

 

Celkovou zadluţenost lze rozdělit pomocí analytických ukazatelů na zadluţenost 

dlouhodobou, kde celkový cizí kapitál je očištěn od krátkodobého cizího kapitálu a v čitateli 

a na krátkodobou (běţnou) zadluţenost, kde naopak v čitateli lze najít pouze krátkodobý 

cizí kapitál. Ukazatele se vypočtou následovně, 

,100
aktivacelková

CKdlouhodobý
tzadluženosdlouhodobá                 (3.23) 

,100
aktivacelková

CKkrátkodobý
tzadluženoskrátkodobá               (3.24) 

kde dlouhodobý CK představuje cizí kapitál dlouhodobý a krátkodobý CK je cizí kapitál 

krátkodobý. 

 



26 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Patří mezi nejdůleţitější ukazatele, které umoţňují hodnotit různé stránky finanční 

stability. Ukazatel, zvaný také jako koeficient samofinancování, udává, do jaké míry je 

podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji a jaká je jeho finanční samostatnost. Jako 

doplňkový ukazatel k celkové zadluţenosti by spolu s ním měl tvořit součet přibliţně 100%. 

Vypočte se následovně, 

,100
aktivacelková

VK
aktivechnakapitáluvlastníhopodíl              (3.25) 

kde VK je vlastní kapitál. 

 

Zadluţenost vlastního kapitálu 

Představuje určitou výši dluhu, která připadá na 1 Kč vlastního kapitálu. Má 

obdobnou vypovídací schopnost jako ukazatel celkové zadluţenosti a ukazatel podílu 

vlastního kapitálu na aktivech a je jejich vzájemnou kombinací. Výše ukazatele závisí na 

postoji vlastníků k riziku a na fázi firmy, ve které se momentálně nachází.  U stabilních 

společností by se hodnota měla pohybovat v rozmezí od 80% do 120%. Vzorec pro 

zadluţenost vlastního kapitálu je 

,100
VK

CK
kapitáluvlastníhotzadluženos                   (3.26) 

kde CK je cizí kapitál a VK představuje vlastní kapitál. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Z obecného hlediska lze říci, ţe čím je tento ukazatel vyšší, tím lepší je finanční 

stabilita firmy. Znamená to, ţe stálá aktiva jsou kryta z dlouhodobého kapitálu, tedy jak 

z vlastního kapitálu, tak i dlouhodobého kapitálu cizího a je tak dodrţena optimální finanční 

struktura. Ukazatel se vypočte jako podíl dlouhodobého kapitálu k stálým aktivům, 

.100
aktivastálá

kapitáldlouhodobý
aktivstálýchkrytístupeň                    (3.27) 

 

Úrokové krytí 

Dalším ukazatelem zadluţenosti je ukazatel úrokového krytí, který porovnává 

výsledek hospodaření před odečtením úroků a daně (EBIT) s celkovými ročními úroky. 

Ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty výši výdělku. Hodnota ukazatele souvisí 

s finanční situací podniku. Je-li hodnota rovna 1, znamená to, ţe co podnik vydělává, zaplatí 
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taky za úroky, tedy nedosahuje ţádného zisku. Úrokové krytí se vypočítá podle 

následujícího vzorce, 

,
úroky

EBIT
krytíúrokové                  (3.28) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky. 

 

Úrokové zatíţení 

Úrokové zatíţení představuje převrácenou hodnotu ukazatele úrokového krytí. 

Vyjadřuje, jakou část výsledného efektu odčerpají reálné úroky. Je-li tento ukazatel 

dlouhodobě nízký, můţe si podnik dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Úrokové zatíţení bývá 

doplňkem k hodnocení vývoje výnosnosti vloţených prostředků. Propočet je následující, 

,100
EBIT

úroky
zatíženíúrokové                (3.29) 

kde EBIT představuje zisk před zdaněním a úroky. 

 

Finanční páka (majetkový koeficient) 

Představuje reciproční hodnotu ukazatele ke koeficientu samofinancování. Tento 

ukazatel úzce souvisí s optimální finanční strukturou, tzn. jaká část majetku je kryta 

vlastním kapitálem a jaká část cizím kapitálem. Čím vyšší je hodnota finanční páky, tím 

větší je podíl cizích zdrojů na celkovém financování majetku podniku. Jeho trend v čas by 

měl být stabilní. Vypočte se podle vztahu, 

,
VK

aktiva
pákačnífinan                  (3.30) 

kde VK je vlastní kapitál. 

 

3.4.  Analýza soustav ukazatelů 

Hlavním cílem finanční analýzy je snaha o vyhodnocení finančního zdraví firmy 

tzn., je-li firma schopná přeţít či ji čeká bankrot. K tomuto zjištění je nutné vypočítat celou 

řadu poměrových ukazatelů, jejichţ interpretace můţe přinášet rozporuplné názory. Pro 

ulehčení a k lepšímu přehledu byly vytvořeny soustavy ukazatelů, které dokáţou vysvětlit 

vlivy změn na celé hospodaření firmy. Techniku vytváření soustav ukazatelů lze rozdělit do 

dvou velkých skupin, a to do pyramidových soustav ukazatelů nebo do účelově vybrané 

skupiny ukazatelů. 
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Pyramidové soustavy ukazatelů, jejichţ podstatou je podrobnější rozklad hlavního 

ukazatele představující vrchol pyramidy. Často se tyto rozklady prezentují v grafické 

podobě. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichţ hlavním úkolem je diagnostikovat 

finanční situaci firmy, tj. předpovědět její budoucí vývoj pomocí jedno-číselné 

charakteristiky. Tyto skupiny ukazatelů hodnocení finanční úrovně rovněţ nesou název 

predikční modely. 

 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

Jednotlivé poměrové ukazatele zjednodušeně hodnotí vývoj firmy pouze jedním 

číslem. Cílem těchto soustav je snaha o analyzování sloţitých vazeb uvnitř pyramidy a 

popsání vzájemných závislostí mezi jednotlivými ukazateli. V ekonomickém procesu je 

moţno najít celou řadu ukazatelů, mezi kterými existují vzájemné závislosti. Pyramidové 

soustavy ukazatelů slouţí k rozloţení zvoleného vrcholového ukazatele pomocí aditivní 

nebo multiplikativní vazby. 

 

Pro aditivní vazbu platí, ţe analytické ukazatele jsou spojeny součtem nebo 

rozdílem. Podle Marinič (2008, str. 82) obecně platí: „Je-li analyzovaný ukazatel součtem 

(rozdílem) analytických ukazatelů, pak vliv jednotlivých analytických ukazatelů na ukazatel 

analyzovaný charakterizují přímo absolutní rozdíly jednotlivých analytických ukazatelů.“ 

Aditivní vazba je známá tím, ţe je řešena vţdy stejně.  

 

Metody rozkladu multiplikativní vazby 

Multiplikativní vazba je oproti aditivní vazbě pouţívaná častěji. Analytické 

ukazatele jsou zde spojeny násobením nebo dělením. V zásadě lze rozlišit čtyři základní 

metody, a to metodu postupných změn, rozkladu se zbytkem, logaritmickou a metodu 

funkcionální.  

 

Předností metody postupných změn je jednoduchý výpočet a bezezbytkový rozklad. 

V úvahu se bere vţdy změna jednoho činitele a ostatní zůstávají neměnné. Velikost vlivů 

jednotlivých ukazatelů závisí na pořadí ukazatelů ve výpočtu, coţ lze povaţovat za 

nevýhodu. V praxi bývá dosti vyuţívána pro její jednoduchost. Pro součin tří dílčích 

ukazatelů, tedy např. ,321 aaax   se pouţívá vzorec 
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0,30,211 aaaxa   

0,321,12 aaaxa                   (3.31) 

31,21,13 aaaxa  ,                     

kde 31 ax  zobrazuje vliv dílčích ukazatelů 321 ,, aaa na změnu vrcholového ukazatele x , 

321 ,, aaa  jsou označovány jako dílčí ukazatele a x  představuje analyzovaný vrcholový 

ukazatel. 

 

Pro výslednou změnu vrcholového ukazatele x  je nutno sečíst všechny vlivy 

jednotlivých vysvětlujících ukazatelů, a to podle vzorce 

 aixx ,                  (3.32) 

kde x představuje změnu vrcholového ukazatele x a  aix je suma vlivů všech 

vysvětlujících ukazatelů. 

 

U metody rozkladu se zbytkem je výhoda, ţe pořadí ukazatelů neovlivní celkové 

výsledky, ale rozklad uţ není bezezbytkový. Tato metoda se podobá metodě postupných 

změn právě s tím rozdílem, ţe kaţdému dílčímu vlivu je přiřazena stejná část zbytku R . 

Existenci zbytkové sloţky nelze jednoznačně interpretovat a přiřadit jednotlivým vlivům, 

proto se tato metoda pouţívá jen při malém výskytu zbytku.  

 

Logaritmická metoda bere v úvahu současnost všech změn ukazatelů.  Nevzniká u ní 

problém se vznikem zbytků ani s pořadím ukazatelů. Její velkou nevýhodou je fakt, ţe 

logaritmus nelze uplatnit u záporného čísla. Indexy tedy musí být bezpodmínečně kladné. I 

přes tento nedostatek je tato metoda v praxi oblíbená a často vyuţívaná. Lze ji vypočítat 

pomocí vzorce 

,
ln

ln
x

I

I
x

x

ai
ai                   (3.33) 

kde aix  představuje vliv dílčího ukazatele ia  na analyzovaný ukazatel x , aiIln  a 

xIln znamenají spojitý výnos ukazatelů ia  a x , přitom aiI  je index představující změnu 

vysvětlujícího ukazatele a xI je index změny vrcholového ukazatele. 
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U funkcionální metody je odstraněn problém záporných indexů ukazatelů, které 

nemohly být pouţity u metody logaritmické. Je zde také zohledněn současný vliv všech 

ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů. V případě součinu dvou dílčích vysvětlujících 

ukazatelů např. ,21 aax  jsou vlivy analogicky vyjádřeny následovně, 

xaa

x

a yRR
R

x  )
2

1
1(

1
211

 

,)
2

1
1(

1
122 xaa

x

a yRR
R

x                   (3.34) 

přitom 
1ax , 

2ax  představují vliv dílčích ukazatelů 1a a 2a  na změnu analyzovaného 

ukazatele x , xR  je výnos analyzovaného ukazatele x , 
1aR a 

2aR znázorňují výnos dílčích 

ukazatelů 1a a 2a  a následně xy  představuje absolutní změnu analyzovaného ukazatele .x  

 

Pyramidové rozklady obrátky aktiv a ziskového účinku finanční páky  

V této práci jsou pyramidové rozklady zaměřeny na rozklad ukazatele aktivity, a to 

obrátku aktiv a na ukazatele ziskového účinku finanční páky. Obrátka aktiv ani ziskový 

účinek nepatří mezi nejčastěji rozkládané ukazatele. Ke klíčovým vrcholovým ukazatelům, 

které se nejčastěji pouţívají na pyramidové rozklady, patří bezpodmínečně ukazatel 

rentability vlastního kapitálu (ROE). Úroveň zadluţenosti podniku má totiţ na výslednou 

rentabilitu velký vliv.  

 

Základem pyramidové soustavy je postupný rozklad vrcholového ukazatele na dílčí 

ukazatele. Tato metoda umoţňuje odhalit, které dílčí ukazatele mají na vrcholový ukazatel 

největší vliv a tím také, které faktory ovlivňují vývoj analyzovaného ukazatele. Důleţité je 

správně vyjádřit vztahy jednotlivých poloţek rozkladu na vrcholový ukazatel, který lze také 

vyjádřit pomocí matematické rovnice.  

 

Pro rozklad pomocí multiplikativní vazby pro funkcionální metodu rozkladu byly 

vlivy vyjádřeny analogicky pomocí vzorce (3.34). Vyčíslení vlivů u aditivní vazby je 

celková změna rozdělena podle poměru změny ukazatele na celkové změně ukazatelů, a to 

za pouţití vzorce 

,x

i

i
ai y

a

a
x 







                 (3.35) 
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kde aix představuje vliv dílčího ukazatele ia  na analyzovaný ukazatel x , 

,0,1, iii aaa  lépe řečeno 1,ia  je hodnota ukazatele i  pro výchozí stav nebo čas a 

xy zobrazuje přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele. 

 

Pyramidový rozklad ukazatele obrátky aktiv 

Pyramidový rozklad ukazatele aktivity, tedy obrátky celkových aktiv (3.10) udává, 

kolik jednotek trţeb připadá na jednotku celkových aktiv. Tento ukazatel lze také vyjádřit 

jako obrácenou hodnotu, tedy podíl konstanty s ukazatelem podílu aktiv na trţbách. Tento 

ukazatel lze dále rozloţit na jednotlivé podíly dlouhodobých aktiv, oběţných aktiv a také 

ostatní poloţek aktiv představující časové rozlišení. V rozšířeném pyramidovém rozkladu 

lze dlouhodobá aktiva rozdělit dále např. na dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek a 

finanční majetek. Oběţná aktiva naopak na zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek. Pro vyjádření změny dílčího ukazatele u aditivní vazby se vychází 

z jednoduchého rozdělení celkových aktiv na součet jednotlivých poloţek aktiv. 

Pyramidový rozklad obrátky aktiv je znázorněn na Obr. č. 3.2. 

 

Obr. č. 3.2 Pyramidový rozklad obrátky aktiv 

 

 

 

 

     /
 

       

    

 + + 

                    

V tomto pyramidovém rozkladu na Obr. č. 3.2 zobrazuje zkratka T celkové trţby, A 

celková aktiva, DA dlouhodobá aktiva, OA naopak představuje aktiva oběţná a OP aktiv 

představují ostatní poloţky aktiv. 

 

 

 

 

T/A 

1 

DA/T 

 

OP aktiv/T 

 

A/T 

OA/T 
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Pyramidový rozklad ziskového účinku finanční páky 

Další pyramidový rozklad, tentokrát ukazatele ziskového účinku finanční páky, 

vyjadřuje součin finanční páky a úrokového zatíţení neboli úrokové redukce zisku. 

Zjednodušeně tento ziskový účinek lze vypočítat pomocí vzorce 

,
VK

A

EBIT

EBT
pákačnífinanzatíženíúrokovépákyčnífinančinekúziskový          (3.36) 

kde EBT představuje zisk před zdaněním, EBIT zisk před úroky a zdaněním, A jsou aktiva a 

VK znázorňuje vlastní kapitál.  

 

Ve výpočtu finanční páky, která se spočítá pomocí podílu aktiv a vlastního kapitálu, 

lze také vlastní kapitál rozepsat jako rozdíl celkových aktiv a cizích zdrojů. Zjednodušeně ji 

můţeme vyjádřit podle vzorce 

,
1

CZA
Apáka čnífinan


                (3.37) 

kde A jsou celková aktiva a CZ představuje cizí zdroje. 

 

Pro pyramidový rozklad byl v této bakalářské práci ovšem pouţit rozloţený a 

sloţitější vzorec, díky němuţ lze zjistit vlivy dílčích ukazatelů na ziskový účinek. Vzorec se 

rozkládá na úrokovou redukci a finanční páku, kdy ty se dále rozkládají na další dílčí 

ukazatele. Finanční páku lze rozdělit na podíl konstanty a ukazatele podílu vlastního 

kapitálu na aktivech. Pro vyjádření aditivní vazby u rozkladu finanční páky jsou pouţity 

jednotlivé podíly dílčích ukazatelů dlouhodobých závazků, krátkodobých závazků, 

bankovních úvěrů a ostatních poloţek pasiv představující časové rozlišení. Pyramidový 

rozklad ziskového účinku finanční páky je zobrazen na Obr. č. 3.3. 
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Obr. č. 3.3 Pyramidový rozklad ziskového účinku finanční páky 

 

 

 

 

           .  
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Na Obr. č. 3.3 představuje EBT zisk před zdaněním, EBIT zisk před zdaněním a 

úroky, A jsou aktiva, VK vlastní kapitál, CZ cizí kapitál, KZAV představuje krátkodobé 

závazky, DZAV dlouhodobé závazky, BÚ bankovní úvěr a OP pasiv ostatní poloţky pasiv 

podniku. 

 

Z rozkladu na příčinné faktory vyplývá, ţe některé faktory působí protichůdně. 

Ukazatel finanční páky, který souvisí se zadluţením podniku, by měl posilovat rentabilitu 

podniku. Naopak na druhé straně ukazatel úrokové redukce zisku tento vliv sniţuje. Ziskový 

účinek finanční páky tak souvisí se zadluţením firmy, kdy právě stupeň zadluţení ovlivňuje 

ukazatel ROE. Bude-li propočet tohoto ziskového účinku větší neţ 1, pak účinek finanční 

páky bude mít pozitivní vliv. Znamená to tedy, ţe vyšší zapojení úročených cizích zdrojů 

bude ROE zvyšovat. Naopak bude-li menší neţ 1, jedná se o negativní ziskový účinek 

finanční páky, tedy zapojení úročených cizích zdrojů nepovede ke zvýšení ukazatele ROE.  

 

Ziskový účinek finanční páky 

EBT/EBIT 

 

 

1 

VK/A 

A/VK 

Nákladové 

úroky/EBIT 

1 

 

OP pasiv/A BÚ/A KZAV/A DZAV/A A/A 
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4. ANALÝZA AKTIVITY A ZADLUŢENOSTI PODNIKU 

 

Hlavní náplní této praktické části je představení společnosti MPL KAUF spol. s. r. o. 

a její podrobnější analýza aktivity a zadluţenosti. Finanční analýza byla provedena pomocí 

základních poměrových ukazatelů aktivity i zadluţenosti v letech 2006 aţ 2009. Pro 

snadnější posouzení vlivů dílčích ukazatelů byly provedeny pyramidové rozklady, a to 

ukazatelů aktivity na vrcholový ukazatel obrátky aktiv a ukazatelů zadluţenosti na ukazatel 

ziskového účinku finanční páky. Údaje potřebné pro výpočty byly vzaty z účetních výkazů - 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty firmy MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 - 2009. 

 

4.1.  Představení společnosti 

Analyzovaná společnost MPL KAUF spol. s. r. o. byla zaloţena na počátku 

roku 1996. Zlomovým okamţikem v rozvoji firmy se stala výstavba moderního nového 

prodejního areálu v Ostravě - Mariánských Horách, kde sídlí dodnes. Hlavní činností této 

společnosti je nákup stavebních materiálů za účelem jejího dalšího prodeje.  

 

Firma MPL KAUF se specializuje jak na velkoobchod tak i maloobchod se 

stavebním materiálem a dokáţe tak uspokojit širokou škálu svých zákazníků. Kromě jiného 

taktéţ zabezpečuje pro své odběratele dopravu zakoupeného stavebního materiálu, a to 

prostřednictvím pravidelných rozvozů a dopravy na přání zákazníka. Díky rozšíření své 

působnosti a umístěním svých poboček po celé České republice se společnost stala 

v roce 2005 nejdynamičtější společností Moravskoslezského kraje v prvním ročníku 

hodnocení Štiky českého byznysu. Rovněţ je drţitelem certifikátu jakosti zaměřeného na 

kvalitu dodávaných materiálů. Ve snaze nabídnout zákazníkům opravdu kvalitní sluţby, 

prochází všichni pracovníci MPL pravidelně se konajícím školením, týkající se nových 

stavebních materiálů a inovací těch původních. Takto připravení zaměstnanci mohou nejen 

informovat zákazníky o všech technických novinkách v této oblasti, ale dokázat i odpovědět 

na jejich otázky. 

 

Společnost MPL KAUF poskytuje i další sluţby, které ji zajišťují dlouhodobou 

prosperitu a dobré jméno firmy. Mezi hlavní poskytované sluţby patří především odborná 

poradenství, servis v zajištění přepravy zboţí, provádění cenových návrhů, míchání 

omítkových směsí na přání zákazníka, půjčovna elektrického nářadí, pronájem 
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elektrocentrál HONDA, pronájem půdních jamkovačů STIHL, pronájem školící místnosti a 

také moţnost zapůjčení vibračních desek a pěchů. 

 

Dodavatelé, odběratelé a konkurence 

Pro správný výběr dodavatelů dbá firma zejména na kvalitu, ekologickou 

nezávadnost a certifikaci všech dodávaných výrobků. Aby bylo dosaţeno optimálního 

poměru cena/kvalita, má společnost zajištěnou dlouhodobou spolupráci s mnoha 

tuzemskými i zahraničními obchodními partnery. Mezi důleţité a hlavní dodavatelé 

společnosti MPL patří především společnost BAUMIT, zajišťující dodávku fasádních barev, 

Den Braven se speciálními lepidly a stavebními fóliemi, CEMIX a jeho omítkové a maltové 

směsi, Rockwool se všemi zateplovacími a izolačními přípravky, JUB, KNAUF, Murexin a 

spousta dalších ověřených a špičkových dodavatelů. 

 

Ve společnosti MPL KAUF nakupují stavební materiály jak velké firmy, tak i drobní 

zákazníci. Mezi cíle firmy patří zejména uspokojení stávajících i potenciálních zákazníků 

při zajišťování výroby, obchodní činnosti a sluţeb. Spokojenost zákazníka je prioritním 

úkolem společnosti a toho se snaţí dosáhnout individuálním přístupem k potřebám kaţdého 

zákazníka. Mezi firmy, které pravidelně ve společnosti MPL nakupují, patří např. 

Stavebniny Přecechtěl, firma Jiří Papuga, společnost Jta - holding, S & S color, 1. Ostravská 

VPO, Alta Nika a spousta dalších významných odběratelů.  

 

Společnost MPL KAUF se ve svém oboru stavebnictví potýká se značně silnou 

konkurencí. Jelikoţ hlavním těţištěm působnosti MPL je Moravskoslezský kraj, hlavními 

konkurenty, jsou všechny firmy na trhu, které v této oblasti mají umístěné své prodejny se 

stavebními materiály. Největší konkurent v tomto odvětví patří jednoznačně Stavebniny 

JANÍK - Ing. Gergard Kubný. Nejenom ţe jedna z jeho poboček sídlí přímo v Ostravě, ale i 

dlouhý sobotní prodej v této firmě je jeho silnou stránkou. Společnost MPL se zaměřuje 

spíše na velkoodběratele neţ na drobné spotřebitele, a tak sobotní otevírací doba od 7:00 - 

12:00 hodin je povaţována za krátkou. Mezi další, neméně důleţité dodavatele patří také 

DEKTRADE, Lekos spol. s. r. o. a společnost Raab Karcher Staviva a. s. 
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4.2.  Horizontální analýza  

V další části bakalářské práce je provedena horizontální analýza rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty společnosti MPL KAUF spol. s. r. o. v letech 2006 - 2009. Horizontální 

analýza rozvahy zachycuje, jaký byl vývoj aktiv a pasiv v čase a naopak analýza výkazu 

zisku a ztráty zachycuje vývoj výnosů a nákladů firmy v letech. Pro výpočty se postupovalo 

podle vzorce pro absolutní změnu (3.1) a relativní změnu vyjádřenou procentuálně (3.2). 

Komplexní výsledky analýzy rozvahy jsou uvedeny v Příloze č. 3 a výsledky analýzy 

výkazu zisku a ztráty v Příloze č. 4. 

 

Horizontální analýza rozvahy 

V této podkapitole je zobrazen vývoj celkových a oběţných aktiv a také celkových 

pasiv a cizích zdrojů za celé analyzované období pomocí horizontální analýzy. Vývoj těchto 

poloţek je znázorněn v absolutních číslech, tj. v tis. Kč.  

 

Obr. č. 4.1 Vývoj celkových aktiv v letech 2006 - 2009 

 

 Celkový vývoj aktiv ve firmě MPL měl rostoucí tendenci, jak je tomu zobrazeno 

na Obr. č. 4.1. Zatímco rok 2007 zaznamenal zvýšení aktiv o celých 28,76%, procentuální 

změna v dalším roce 2008 byla výrazně niţší, a to pouhých 3,94%. Příčinou niţšího růstu 

aktiv oproti předešlému roku byl především pokles oběţných aktiv, konkrétně zásob zboţí, 

oproti předchozím obdobím. Tento nízký pokles zásob byl způsoben pravděpodobně 

poklesem odbytu ve stavebním průmyslu, kdy právě proto se firma snaţila sniţovat své 

prodejní zásoby.  
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Vývoj dlouhodobého majetku v čase pozvolna klesal, výjimkou byl poslední 

analyzovaný rok 2009, kdy vzrostl vzhledem k poskytnuté záloze na dlouhodobý majetek, 

která činila 7 680 tis. Kč. Tato záloha mohla být pravděpodobně poskytnuta na např. nové 

nákladní automobily, aby firma MPL KAUF uspokojila co moţná nejvíce svých zákazníků 

a také získala díky dopravním sluţbám zákazníky nové nebo taktéţ na jiný dlouhodobý 

majetek. 

 

Obr. č. 4.2 Vývoj oběžných aktiv v letech 2006 - 2009 

 

Oběţná aktiva měla na celkový vývoj aktiv nejvýraznější vliv, jak je moţno vidět 

na Obr. č. 4.2. Skokově se přitom zvýšila v roce 2007, kdy celková hodnota oběţných aktiv 

dosáhla 181 949 tis. Kč, coţ je o celých 55,07% více oproti roku 2006. Tento nárůst byl 

způsoben prudkým zvýšením krátkodobých pohledávek, přesněji pohledávek z obchodních 

vztahů. Vyšší pohledávky patrně způsobili nespolehliví zákazníci firmy, kteří nesplácejí 

faktury za dodané zboţí. Neméně důleţitým růstovým faktorem byly zásoby. Tento růst 

zásob byl zřejmě způsoben díky rozšíření sortimentu zboţí a vyšší poptávce po stavebních 

materiálech. V roce 2008 nebyl nárůst zásob tak významný a v roce 2009 se dokonce 

zásoby sníţily o 24,28%, kdy pravděpodobně v rámci ekonomické krize klesl odbyt v tomto 

období. Krátkodobý finanční majetek zaznamenal obrovské výkyvy ve svých hodnotách. 

V roce 2008 se navýšil o neuvěřitelných 517,70%. Tento nárůst byl v tomto období nejspíše 

způsoben poklesem v krátkodobých pohledávkách, kdy odběratelé plní své závazky vůči 

firmě MPL KAUF a přibyly ji tak peněţní prostředky za vydané faktury především na 

bankovním účtu. 
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Obr. č. 4.3 Vývoj celkových pasiv v letech 2006 - 2009 

 

Stejně jako celková aktiva, tak i hodnota celkových pasiv postupně v letech rostla. 

Vlastní kapitál v letech postupně rostl, coţ je vystiţeno na Obr. č. 4.3. Růst vlastního 

kapitálu byl způsoben převáţně díky rostoucímu nerozdělenému zisku minulých let a 

výsledku hospodaření za běţné účetní období. Tento nerozdělený zisk můţe následně 

slouţit jako zdroj financování případné ztráty vzniklé z podnikání. Růst výsledku 

hospodaření v počátku období byl způsoben růstem trţeb, kdy rostl zájem zákazníků o 

stavební materiál a pomůcky.  

 

Cizí zdroje potkal během období růst i následný pokles. V roce 2007 vzrostly o 

9 050 tis. Kč oproti předchozímu období kvůli zvýšení krátkodobých závazků. Firma patrně 

v rámci růstu trţeb v tomto období nakupovala větší mnoţství zboţí od svých dodavatelů. 

Roku 2009 naopak byl zaznamenán pokles o 23,27%, kdy firma oproti předchozímu období 

zřejmě nemá problémy s likviditou a v rámci ekonomické krize jiţ nenakupuje zboţí ve 

větším mnoţství. Časové rozlišení nemělo na celkovou výši pasiv výrazný vliv.  
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Obr. č. 4.4 Vývoj cizích zdrojů v letech 2006 - 2009 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, cizí zdroje vystřídal zároveň růst i pokles.  

Nejvýznamnější poloţkou způsobující změnu v cizích zdrojích je bezpečně poloţka 

krátkodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci, jak je tomu graficky 

znázorněno na Obr. č. 4.4. Hodnota dlouhodobých závazků byla od roku 2008 nulová. 

Firma tak dokázala zřejmě uhradit veškeré své dlouhodobé závazky, přesněji závazky vůči 

společníkům, ze svých peněţních prostředků. Závazky krátkodobé se od roku 2007 začaly 

postupně sniţovat, kdy v roce 2009 dosáhly svého nejniţšího bodu za celé analyzované 

období. Z krátkodobých závazků patří mezi výraznou poloţku především závazky 

z obchodních vztahů. Tyto závazky od roku 2007 rovněţ klesaly, coţ můţe být očividně 

způsobeno pravidelným a včasným splácením firemním dodavatelům. 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Analýza zisku a ztráty byla provedena za období 2006 - 2009 u společnosti MPL 

KAUF. Je zde posouzen vývoj celkových výnosů a nákladů pomocí horizontální analýzy, 

kdy vývoj těchto poloţek je zachycen v absolutních hodnotách. U obchodních společností, 

jako je společnost MPL KAUF, budou mít největší vliv na celkové výnosy především trţby 

za prodej zboţí a naopak na celkové náklady zase náklady spojené právě s jeho prodejem. 
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Obr. č. 4.5 Vývoj celkových výnosů v letech 2006 - 2009 

 

Celkové výnosy měly od roku 2007 klesající vývojový trend, který je zobrazen na 

Obr. č. 4.5. Růst výnosů byl převáţně vyvolán díky trţbám prodeje zboţí, a to patrně díky 

rozvoji stavebního průmyslu a převáţně díky růstem trţeb za prodané zboţí. Pokles výnosů 

v roce 2009 byl způsoben klesajícími trţbami za prodej zboţí v rámci ekonomické krize. 

Poloţka ostatní provozní výnosy se výrazně změnila v roce 2007, kdy oproti roku 2006 

měla pozitivní charakter a to o celých 27 757 tis. Kč. Na této poloţce mohou být zřejmě 

zachyceny smluvní pokuty a úroky z prodlení pohledávek z obchodních vztahů, kdy se 

firma snaţí vymáhat u odběratelů své pohledávky. Výše ostatních poloţek výnosů měla 

pouze nepatrný vliv na celkovou hodnotu výnosů.  

 

Obr. 4.6 Celkové náklady v letech 2006 - 2009  
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Náklady celkové měly v časové řadě rostoucí vývoj zobrazený na Obr. č. 4.6. Tento 

vývoj byl patrně způsoben ve zvyšujících se nákladech za prodané zboţí. Tato poloţka 

nákladů byla pravděpodobně zvýšená díky rostoucím trţbám v tomto období. Výjimkou 

rostoucího trendu byl poslední rok 2009, kdy se celkové náklady sníţily na 477 340 tis. Kč. 

Sníţení celkových nákladů způsobil převáţně prudký pokles v oblasti nákladů na prodané 

zboţí. Tento pokles mohl být způsoben poklesem trţeb za prodané zboţí v rámci 

ekonomické krize. Kdyby se firmě patrně podařilo rozšířit promptní platby u dodavatelů, 

kteří by společnosti díky dobré platební morálce poskytli určitou slevu na dodávané zboţí, 

tak by si dokázali sníţit i celkové náklady, zejména pak ty náklady na prodané zboţí. 

 

4.3.  Vertikální analýza 

Vertikální analýza rozvahy v této části práce zachycuje strukturu celkových aktiv a 

také pasiv. Analýza byla provedena podobně jako výše u horizontální analýzy, a to u firmy 

MPL KAUF spol. s. r. o. v letech 2006 - 2009 za pouţití vzorce (3.3). Konečné výsledky 

vertikální analýzy rozvahy jsou k dispozici v Příloze č. 5. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

Tato podkapitola se zaměřuje na vertikální analýzu rozvahy, konkrétně poloţek 

celkových a oběţných aktiv, pasiv a cizích zdrojů. Výpočty jsou konstruovány tak, aby bylo 

moţné zjistit, jak se jednotlivé poloţky rozvahy během účetního období podílejí na celkové 

bilanční sumě. Výpočty jsou vyjádřeny procentním podílem poloţky ke zvolenému základu. 

 

Obr. č. 4.7 Struktura celkových aktiv v letech 2006 - 2009 

 



42 

 

Podle Obr. č. 4.7 lze usoudit, ţe se výsledná struktura celkových aktiv výrazně 

nezměnila. Dlouhodobý majetek si v letech zachovával skoro stále stejný procentní podíl na 

aktivech. Významnými poloţkami dlouhodobého majetku zůstaly po celé období stavby a 

pozemky, navíc v roce 2009 byla poskytnuta záloha na dlouhodobý majetek ve výši 

7 680 tis. Kč. Tato záloha mohla být poskytnuta např. na nákup nových firemních 

nákladových automobilů, aby si společnost udrţela stávající odběratele, a to poskytnutím 

doprovodných dopravních sluţeb. Největší podíl na aktivech mají bezpodmínečně oběţná 

aktiva. U obchodních společností jako je MPL KAUF převládají právě zásoby zboţí, které 

jsou součástí oběţných aktiv, neboť předmětem činnosti těchto firem je právě prodej 

nakoupeného zboţí. Pro firmu je nezbytně důleţité tvořit si zásoby materiálu a zboţí na 

skladě, aby byla vţdy schopna uspokojit všechny své zákazníky a tím zvýšit svůj odbyt, coţ 

je pravděpodobně důleţitým faktorem i pro firmu MPL KAUF. 

 

Obr. č. 4.8 Struktura oběžných aktiv v letech 2006 - 2009 

 

Na Obr. č. 4.8 je vidět, ţe se poměr oběţných aktiv výrazně měnil v poloţkách 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Sniţující se poloţka krátkodobých 

pohledávek v roce 2008 pravděpodobně znamená, ţe společnost MPL KAUF si dokázala u 

svých dluţníků úspěšně vymoct své pohledávky. Dalším faktorem sniţujících se pohledávek 

můţe být fakt, ţe jiţ není moţné si pro stálé dluţníky brát zboţí na obchodní úvěr, ale pouze 

platit za zboţí hotově. Naopak krátkodobý finanční majetek v roce 2007 dosáhl částky 

pouze 5 956 tis. Kč, tj. podíl na oběţných aktivech 2,11%. Příčinou takto nízkého podílu 

finančního majetku byly zřejmě vysoké krátkodobé pohledávky, ve kterých je právě vázáno 
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velké mnoţství peněţních prostředků a na bankovním účtu či v pokladně tak chybělo. 

V následujících letech ovšem výrazně porostl. Společnost si tak pravděpodobně dokázala 

vybudovat důleţité postavení a zvýšit nároky na poskytování obchodních úvěrů 

zákazníkům. Tím si také zajistí, ţe zboţí na fakturu dostanou pouze věrní a spolehliví 

odběratelé. 

 

Obr. č. 4.9 Struktura pasiv v letech 2006 - 2009 

 

Na struktuře pasiv zobrazenou na Obr. č. 4.9 se značně podílí poloţka vlastní kapitál. 

Tento dominantně postavený vlastní zdroj v čase postupně roste a v roce 2009 dosahuje své 

maximální hodnoty za celé sledované období. Vysoký podíl na celkových pasivech je 

zřejmě zapříčiněn prioritním pouţíváním vlastních zdrojů financování obchodního majetku 

společnosti. Růst vlastního kapitálu mohl být pravděpodobně způsoben i investováním 

prostředků do skladu zboţí, který na začátku období byl pouze v pronájmu. Nejvýznamnější 

poloţku vlastního kapitálu tvoří bezpodmínečně nerozdělený zisk minulých let, který se od 

roku 2006 zvýšil v absolutním vyjádření na více jak dvojnásobek své hodnoty. Jeho rapidní 

zvýšení způsobila patrně okolnost, ţe ze zisku nejsou ve větší míře vypláceny podíly na 

zisku společníkům a také ţe nepřibyly ţádné prostředky do rezervního fondu a ani ţádné 

nové fondy ve společnosti nevznikly. Kumulací nerozděleného zisku chce firma 

pravděpodobně své prostředky vhodně investovat. Do čeho by měly být prostředky 

investovány, ve výročních zprávách společnosti není uvedeno. 
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Neméně výraznou poloţku podílu na celkových pasivech tvoří cizí zdroje. Jejich 

výše si zachovala po celé období klesající ráz. Skutečností je tak pravděpodobně velmi malé 

financování majetku společnosti z cizích zdrojů. MPL KAUF vyuţívá ve větší míře 

krátkodobé zdroje financování. Tyto zdroje představují především krátkodobé závazky, 

které společnosti vznikají v důsledku nakupování zboţí za účelem jeho prodeje. 

 

Obr. č. 4.10 Struktura cizích zdrojů v letech 2006 - 2009 

 

Podíly cizích zdrojů na Obr. č. 4.10 na celkových pasivech měly po většinu období 

klesající tendenci. Nejméně výrazným podílem na cizích zdrojích se staly dlouhodobé 

závazky, které od roku 2008 mají nulovou hodnotu a tedy se ve firmě jiţ nevyskytují díky 

úhradě všech závazků vůči společníkům. Krátkodobé závazky během časového období 

kolísaly a od roku 2007 mají klesající tendenci. Jejich klesající trend byl zřejmě způsoben 

díky splácení závazků z obchodních vztahů vţdy včas a v plné výši. Nejvýznamější 

poloţkou cizích zdrojů jsou bezpodmínečně bankovní úvěry a výpomoci, které se v průběhu 

analyzovaného období sniţovaly. Důvodem je patrně skutečnost, ţe firma MPL KAUF je 

spolehlivá a pravidelně splácí své bankovní úvěry a má na to dostatečné finanční 

prostředky.  

 

4.4.  Pyramidové rozklady 

Praktická část bakalářské práce je v této kapitole zaměřena na pyramidové rozklady 

ukazatele aktivity, konkrétně na obrátku aktiv, a na ukazatele zadluţenosti, tedy na rozklad 

ziskového účinku finanční páky. V této části bakalářské práce bude hlavním cílem zjistit 
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vliv dílčích ukazatelů aktivity na vrcholový ukazatel obrátky aktiv a zároveň také vliv 

dílčích ukazatelů zadluţenosti na vrcholový ukazatel ziskového účinku finanční páky. 

Pyramidový rozklad ukazatele obrátky aktiv za celé období je znázorněn v Příloze č. 6 a 

rozklad ziskového účinku finanční páky v Příloze č. 7. 

 

4.4.1. Pyramidový rozklad obrátky aktiv 

Pyramidový rozklad ukazatele obrátky aktiv je sestaven za tři po sobě jdoucí období, 

a to za rok 2006 - 2007, 2007 - 2008 a za období 2008 - 2009 pomocí funkcionální metody. 

Pro sestavení byly pouţity aditivní vazby. Rozklad byl proveden podle daného schématu, 

který je zobrazen na Obr. č. 3.2. Následně bylo zjištěno pořadí vlivu dle velikosti dílčích 

ukazatelů na vrcholový ukazatel obrátky aktiv. Celková výše výpočtu ukazatele obrátky 

celkových aktiv je znázorněna v Tabulce č. 4.1. 

 

Tabulka č. 4.1 Vývoj obrátky aktiv v letech 2006 - 2009 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 

Obrátka aktiv (3.10) 1,92 1,96 1,93 1,59 

 

Rozklad obrátky aktiv za rok 2006 - 2007 

Tabulka č. 4.2 Vliv dílčích ukazatelů na ukazatel obrátky aktiv v letech 2006 - 2007 

Vlivy dílčích ukazatelů aktivity na vrcholový ukazatel obrátky aktiv  

za období 2006 - 2007 

Ukazatel 2006 2007 
Diskrétní 

výnos 

Procentuální 

vliv 

Pořadí 

vlivu 

1/(DA/T) 0,2242 0,1701 -0,2416 20,40 % 1. 

1/(OA/T) 0,2786 0,3296 0,1833 -19,23% 3. 

1/(OP aktiv/T) 0,0171 0,0111 -0,3480 2,24% 2. 

CELKEM - - - 3,41% - 

 

Celková hodnota vrcholového ukazatele obrátky aktiv byla pro rok 2006 1,92 a pro 

rok 2007 byla o něco málo vyšší, přesněji tedy 1,96. Pomocí procentuálního vlivu ukazatelů 

z Tabulky č. 4.2 lze snadno stanovit, který dílčí ukazatel měl na změnu obrátky aktiv 

největší a také zároveň i nejmenší vliv podle velikosti. Nejvýraznější vliv na obrátku aktiv 

měl bezpodmínečně obrat dlouhodobých aktiv, a to 20,40%. Opačný vliv na změnu měl 
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naopak obrat oběţných aktiv, který podíl na meziročním růstu obrátky aktiv sníţil o celých 

19,23%. Příčinou byl vysoký nárůst především v krátkodobých pohledávkách, přesněji 

v pohledávkách z obchodních vztahů a také v nárůstu v zásobách zboţí. Firma tedy 

pravděpodobně nakupovala zboţí ve větším měřítku, které sice šlo velmi dobře na odbyt, ale 

odběratelé neplnili vůči firmě své závazky a peněţní prostředky byly nuceně vázány právě 

v pohledávkách z obchodních vztahů. Obrat ostatních poloţek aktiv měl v tomto období 

kladný vliv a přispěl k vyššímu pozitivnímu celkovému vlivu. Díky vysokému především 

obratu dlouhodobých aktiv byl celkový procentuální vliv na obrátku aktiv pozitivní, a to ve 

výši 3,41%. Vzhledem ke kladnému vývoji obrátky aktiv je zřejmé, ţe firma MPL KAUF 

svůj celkový majetek vyuţívá intenzivněji neţ v roce předešlém. Nakoupené zboţí uloţené 

na skladě tak zřejmě nezůstává dlouho a jde dobře na odbyt. Vzhledem k rostoucím trţbám 

je také vyuţití nákladních automobilů pro přepravu stavebních produktů velmi dobré a 

společnost tak dokáţe uspokojit své zákazníky a efektivně tyto automobily vyuţívá. 

 

Rozklad obrátky aktiv za rok 2007 - 2008 

Tabulka č. 4.3 Vliv dílčích ukazatelů na ukazatel obrátky aktiv v letech 2007 - 2008 

Vlivy dílčích ukazatelů aktivity na vrcholový ukazatel obrátky aktiv  

za období 2007-2008 

Ukazatel 2007 2008 
Diskrétní 

výnos 

Procentuální 

vliv 

Pořadí 

vlivu 

1/(DA/T) 0,1701 0,1623 -0,0456 2,94% 1. 

1/(OA/T) 0,3296 0,3462 0,0503 -6,27% 3. 

1/(OP aktiv/T) 0,0111 0,0087 -0,2165 0,91% 2. 

CELKEM - - - -2,42% - 

 

Obrátka aktiv se v tomto mezidobí sniţovala a to z hodnoty 1,96, která byla 

zaznamenaná v roce 2007, na hodnotu roku 2008 1,93. Sniţování celkové obrátky aktiv se 

muselo promítnout i v negativním vlivu dílčích ukazatelů, jak je tomu zobrazeno 

v Tabulce č. 4.3. Celkový procentuální vliv na změnu obrátky aktiv bylo oproti 

předchozímu období záporný, a to v celkové výši 2,42%. Obrat dlouhodobých aktiv si stále 

udrţel kladnou hodnotu, coţ v důsledku znamená pozitivní vliv na změnu obrátky aktiv, 

avšak výrazně niţší neţ v předchozím období. Niţší vliv oproti předchozímu období má za 

důsledek niţší růst trţeb, které sice rostly, ale velmi nepatrně, kdeţto hodnota dlouhodobého 
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majetku byla přibliţně stejná. Obrat oběţných aktiv se sice stále negativně podílí na změnu 

celkové obrátky aktiv, nicméně jeho hodnota se v porovnání s předchozím obdobím sníţila. 

Hlavním důvodem nízkého obratu ukazatele oběţných aktiv bylo zvýšení oběţných aktiv, 

konkrétně řečeno zvýšení zásob materiálu na skladě a krátkodobého finančního majetku. 

Pořadí vlivu ovšem zůstává stejné jako v předchozím období. Obrátka aktiv udává, ţe čím 

vyšší je její hodnota, tím intenzivněji podnik vyuţívá svůj majetek. V tomto případě firma 

svůj majetek nevyuţívá efektivně. Společnosti pravděpodobně tak leţí na skladě nevyuţité 

zboţí, které je obtíţně prodejné. Pomocí slevy na sezónní zboţí by firma mohla odvrátit 

negativní vliv ukazatele vyuţití oběţných aktiv. 

 

Rozklad obrátky aktiv za rok 2008 - 2009 

Tabulka č. 4.4 Vliv dílčích ukazatelů na ukazatel obrátky aktiv v letech 2008 - 2009 

Vlivy dílčích ukazatelů aktivity na vrcholový ukazatel obrátky aktiv  

za období 2008-2009 

Ukazatel 2008 2009 
Diskrétní 

výnos 

Procentuální 

vliv 

Pořadí 

vlivu 

1/(DA/T) 0,1623 0,2095 0,2909 -14,52% 2. 

1/(OA/T) 0,3462 0,4041 0,1673 -17,81% 3. 

1/(OP aktiv/T) 0,0087 0,0151 0,7289 -1,96% 1. 

CELKEM - - - -34,29% - 

 

Přes neustálé se sniţování celkové obrátky aktiv z hodnot 1,93 na 1,59 vyplývá, ţe 

dílčí ukazatele se ještě více podepsaly na negativním podílu změny obrátky aktiv, jak je 

tomu vidět v Tabulce č. 4.4. Nejhůře opět dopadl obrat oběţných aktiv, který měl největší 

záporný vliv, neboť přes sniţující se trţby se hodnota oběţných aktiv výrazně nezměnila. 

Obrat dlouhodobých aktiv dopadl o něco lépe, nicméně i přesto se na změně obrátky aktiv 

podílí v negativním smyslu a to ve výši 14,52%. Všechny dílčí ukazatele působily na změnu 

obrátku aktiv negativně, kdy meziroční pokles obrátky aktiv byl ve výši 34,29%. Firmě 

pravděpodobně leţí na skladě neprodejný stavební materiál. Zavedením např. mícháním 

nepouţitých barev na skladě na poţadovaný odstín pro zákazníky, by firma rozšířila svůj 

sortiment sluţeb a zvýšila by si tak trţby. Tím by začala vyuţívat svůj majetek efektivněji a 

dokázala si tak zvýšit obrátku aktiv. 
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Shrnutí pořadí dílčích vlivu ukazatelů aktivity 

Během hodnoceného období nedošlo k výrazné změně pořadí vlivu dílčích 

ukazatelů. Celková obrátka aktiv se dokázala zvýšit z hodnoty roku 2006 1,92 na hodnotu 

1,96, coţ je absolutní změna v pozitivním smyslu o 0,04. Hodnota 1,96 byla nejvyšší za celé 

analyzované období a její nízký růst z hodnoty roku 2006 byl způsoben změnou především 

v poloţkách trţeb a oběţných aktiv. V porovnání s celým analyzovaným obdobím byla 

změna obrátky aktiv vţdy negativní a rok od roku se změna v tomto smyslu neustále 

zvyšovala.  

 

Obrat oběţných aktiv působil na změnu celkové obrátky negativně po celé sledované 

období. Ostatní poloţky aktiv v průběhu let kolísaly, ale jejich změna neměla na celkovou 

změnu obrátky příliš výrazný vliv. Největší pozitivní vliv na obrátku aktiv měl obrat 

dlouhodobých aktiv kromě roku 2008 - 2009, kdy i tento ukazatel působil na změnu obrátky 

aktiv negativně. V tomto období nejspíš společnost začala svůj majetek vyuţívat 

neefektivně v důsledku ekonomické krize. I přes vysoké zásoby zboţí na skladě byly trţby 

na prodané zboţí niţší, kdy stavební materiály a produkty zřejmě zabíraly zbytečně místo na 

skladě. Společnost by se tak mohla snaţit toto zboţí odprodat, i kdyby to bylo za niţší cenu. 

Sezónní zboţí jakou jsou např. omítkové směsi nebo různé druhy lepidel se nesmí pouţívat 

za zimního počasí, kdyby je společnost začala na podzim prodávat se slevou, mohla by více 

získat, neboť právě lepidla dlouho uchovávaná na skladě mohou zaschnout a stanou se tak 

absolutně neprodejná. Aby firma dokázala opět zvýšit hodnotu obrátky aktiv, měla by začít 

ve změnách trţeb a snaţit se je opět navýšit např. rozšířením sortimentu zboţí o vybavení 

doplňků pro koupelny, neboť takovéto produkty společnost nenabízí. 

 

4.4.2. Pyramidový rozklad ziskového účinku finanční páky 

Ziskový účinek finanční páky vyjadřuje součin finanční páky a úrokového zatíţení 

neboli úrokové redukce zisku. Zjednodušeně tento ziskový účinek lze vypočítat pomocí 

vzorce (3.36). Pyramidový rozklad ukazatele ziskového účinku je sestaven za tři po sobě 

jdoucí období, a to za rok 2006 - 2007, 2007 - 2008 a za období 2008 - 2009 pomocí 

funkcionální metody. Pro rozklad byly pouţity zároveň aditivní i multiplikativní vazby. 

Schéma pyramidového rozkladu ziskového účinku finanční páky je zobrazeno na 

Obr. č. 3.3. Následně bylo zjištěno pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel.  
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Tabulka č. 4.5 Vývoj ziskového účinku finanční páky v letech 2006 - 2009 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 

Ziskový účinek FP (3.36) 1,58 1,46 1,25 1,16 

 

Celkový vývoj ukazatele ziskového účinku během analyzovaného období je 

zobrazen v Tabulce č. 4.5. Z tabulky lze vyčíst, ţe ziskový účinek měl klesající charakter a 

v roce 2009 dosáhl hodnoty 1,16. Pořád se ale jedná o pozitivní účinek finanční páky, neboť 

součin je větší neţ 1 a znamená to tedy, ţe vyšší zapojení úročených cizích zdrojů bude 

zvyšovat ukazatel rentability vlastního kapitálu a pomůţe tak k většímu zisku. 

 

Rozklad ziskového účinku finanční páky za rok 2006 - 2007 

Tabulka č. 4.6 Vliv dílčích ukazatelů na ukazatel ziskového účinku v roce 2006-2007 

Vlivy dílčích ukazatelů aktivity na vrcholový ukazatel ziskového účinku finanční 

páky za období 2006 - 2007 

Ukazatel 2006 2007 
Diskrétní 

výnos 

Procentuální 

vliv 

Pořadí 

vlivu 

Ná.úr./EBIT 0,0353 0,0301 -0,1494 0,83% 2. 

DZAV/A 0,0297 0,0053 -0,8208 -5,79% 4. 

KZAV/A 0,0890 0,1222 0,3740 7,90% 1. 

BÚ/A 0,2657 0,2030 -0,2358 -14,88% 5. 

OP pasiv/A 0,0048 0,0029 -0,3875 -0,44% 3. 

CELKEM - - - -12,38% - 

 

Ziskový účinek finanční páky v obou letech vykazoval pozitivní účinek. Největší 

kladný vliv měl na změnu vrcholového ukazatele podle Tabulky č. 4.6 podíl krátkodobých 

závazků na aktivech a to ve výši 7,90%. Hlavním důvodem pozitivního vlivu byl růst 

krátkodobých závazků oproti předešlému roku, který se právě promítl ve zvýšení jiţ 

zmiňovaného ziskového účinku. Krátkodobé závazky, především závazky z obchodních 

vztahů, vzrostly pravděpodobně z důvodů nákupu zboţí od dodavatelů ve větším mnoţství, 

kdy byl v tomto roce zaznamenán vysoký růst trţeb. Další poloţkou, která měla na změnu 

ziskového účinku pozitivní vliv, je dílčí ukazatel úrokového zatíţení. Kladný vliv byl 

způsoben niţšími nákladovými úroky oproti předchozímu období. I přes pozitivní vliv 

změny ukazatelů úrokového zatíţení a krátkodobých závazků byl zaznamenán pokles 
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ziskového účinku finanční páky a to o celých 12,38%, tedy z hodnoty 1,58 se ukazatel sníţil 

v roce 2007 na 1,46. Příčinou tohoto poklesu byl především negativní vliv podílu 

bankovních úvěrů na aktivech na ziskový účinek. Tento pokles byl zřejmě způsoben 

splácením bankovních úročených úvěrů, neboť se sníţily i nákladové úroky.  

 

Rozklad ziskového účinku finanční páky za rok 2007 - 2008 

Tabulka č. 4.7 Vliv dílčích ukazatelů na ukazatel ziskového účinku v roce 2007-2008 

Vlivy dílčích ukazatelů aktivity na vrcholový ukazatel ziskového účinku finanční 

páky za období 2007 - 2008 

Ukazatel 2007 2008 
Diskrétní 

výnos 

Procentuální 

vliv 

Pořadí 

vlivu 

Ná.úr./EBIT 0,0301 0,0426 0,4187 -1,76% 3. 

DZAV/A 0,0053 0 -1,0000 -1,00 % 2. 

KZAV/A 0,1222 0,0769 -0,3711 -8,54% 4. 

BÚ/A 0,2030 0,1486 -0,2682 -10,25% 5. 

OP pasiv/A 0,0029 0,0064 1,2054 0,66% 1. 

CELKEM - - - -20,89% - 

 

Stejně jako v předešlém období 2006 - 2007, i v tomto roce byla změna ziskového 

účinku finanční páky negativní a to v procentuální výši 20,89%, jak je tomu uvedeno 

v Tabulce č. 4.7.  Jediný dílčí ukazatel, který působil na změnu vrcholového ukazatele 

pozitivně, i kdyţ velmi nepatrně, byl ukazatel podílu ostatních poloţek pasiv na aktiva. Tato 

pozitivní změna byla způsobena zvýšením časového rozlišení, zejména výdajů příštích 

období. Ostatní dílčí ukazatele působily na změnu ziskového účinku negativním vlivem. 

Nejvyšší záporné vlivy se objevily v poloţkách podílu bankovních úvěrů a krátkodobých 

závazků na aktivech. Obě tyto poloţky v čase klesaly, nejspíš díky splácením závazků vůči 

bance a dodavatelům a zapříčinily tak pokles cizích zdrojů a tím působily na změnu 

ziskového účinku negativně. Nejmenší negativní vliv na změnu měly dlouhodobé závazky 

na aktivech, které poklesly a jejich vliv byl na vrcholový ukazatel negativní ve výši 0,98%. 

Pokles dlouhodobých závazků byl způsoben splacením závazků vůči společníkům. Změna 

nákladových úroků vedla ke zvýšení úrokového zatíţení a měla tak na ziskový účinek 

finanční páky negativní vliv. Jelikoţ bankovní úvěry a výpomoci nadále klesaly a nákladové 
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úroky oproti tomu rostly, mohlo to být způsobeno např. vzetím dalšího bankovního úvěru, 

který ale firma dokázala během roku splatit.  

  

Rozklad ziskového účinku finanční páky za rok 2008 - 2009 

Tabulka č. 4.8 Vliv dílčích ukazatelů na ukazatel ziskového účinku v roce 2008-2009 

Vlivy dílčích ukazatelů aktivity na vrcholový ukazatel ziskového účinku finanční 

páky za období 2008 - 2009 

Ukazatel 2008 2009 
Diskrétní 

výnos 

Procentuální 

vliv 

Pořadí 

vlivu 

Ná.úr./EBIT 0,0426 0,0400 -0,0617 0,33% 1. 

DZAV/A 0 0 0,0000  0,00% 2. 

KZAV/A 0,0769 0,0518 -0,3263 -3,79% 4. 

BÚ/A 0,1486 0,1154 -0,2234 -5,01% 5. 

OP pasiv/A 0,0064 0,0059 -0,0824 -0,08% 3. 

CELKEM - - - -8,54% - 

 

V posledním analyzovaném období 2008 - 2009 byla změna vrcholového ukazatele 

opět negativní, kdy celková procentuální změna podle Tabulky č. 4.8 byla ve výši 8,54%. 

Většina dílčích ukazatelů měla na změnu ziskového účinku negativní vliv. Nejvýraznější 

záporný vliv měl podíl bankovních úvěrů na aktivech. Tato změna byla způsobena 

splácením úvěrů bance, neboť na to měla společnost dostatečné finanční prostředky. 

Krátkodobé závazky také klesaly, a tak se jejich změna promítla v negativním vlivu na 

změnu ziskového účinku. Pokles byl zaznamenán především v závazcích z obchodních 

vztahů, kdy firma má dobrou platební morálku vůči dodavatelům a splácí své závazky řádně 

a včas. Firma od roku 2008 nezaznamenala ţádné dlouhodobé závazky, proto tento ukazatel 

měl také na ziskový účinek nulový vliv. Jediný pozitivní vliv na změnu vrcholového 

ukazatele měl ukazatel úrokového zatíţení. Nákladové úroky se sniţovaly díky pravidelným 

splácením úvěrů, i tak ale nemohl tento ukazatel kladně ovlivnit ziskový účinek. 

 

Shrnutí pořadí dílčích vlivu ukazatelů zadluţenosti 

Shrnutím vlivu dílčích ukazatelů vyjde najevo skutečnost, ţe ţádný dílčí ukazatel si 

nedokázal udrţet stejné pořadí po celé analyzované období. Jelikoţ ziskový účinek finanční 

páky se rok od roku sniţoval, kdy v posledním roce dosáhl hodnoty 1,16, celkový 



52 

 

procentuální vliv ve všech třech analyzovaných obdobích byl negativní. Pravidelným 

splácením firemních závazků došlo ke sníţení finanční páky, která měla na celkovou změnu 

ziskového účinku finanční páky negativní vliv. Nákladové úroky po většinu času klesaly, 

coţ způsobilo pokles úrokového zatíţení, které mělo přispět ke zvýšení ziskového účinku. 

Firma MPL KAUF by měla sledovat, zda splácí úročený či neúročený cizí kapitál, neboť 

právě splácení úročeného cizího kapitálu ve formě nákladových úroků sice působí pozitivně 

na změnu ziskového účinku finanční páky, ale na druhou stranu splácení bankovních úvěrů 

sniţuje finanční páku a tím pádem má na ziskový účinek negativní vliv. Jelikoţ firma 

financuje svůj obchodní majetek převáţně z vlastního kapitálu, který je draţší, vhodnou 

investicí by mohla přispět k vyššímu zadluţení, které by nemělo na chod společnosti 

negativní dopad. Úrokové zatíţení a finanční páka působí protichůdně a je velmi důleţité 

sledovat jejich vývoj v čase. Sledováním cizího kapitálu by měla společnost dospět 

k optimálnímu poměru úrokového zatíţení a finanční páky a také k nejpříznivějšímu vývoji 

ziskového účinku finanční páky. 

 

4.5. Analýza aktivity 

Pomocí aktivity lze analyzovat vybrané aktivity podniku, především pak efektivnost 

hospodaření s vybranými aktivy. Vybrané poměrové ukazatele aktivity jsou zobrazeny 

v Tabulce č. 4.9.  

 

Tabulka č. 4.9 Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 

Obrátka celkových aktiv (3.10) 1,92 1,96 1,93 1,59 

Doba obratu aktiv (3.11) 188 184 187 227 

Doba obratu zásob (3.12) 11 19 21 19 

Doba obratu pohledávek (3.13) 75 97 81 89 

Doba obratu pohledávek 

z obchodního styku 
(3.14) 72 78 64 67 

Doba obratu závazků (3.15) 72 61 42 38 

Doba obratu závazků 

z obchodního styku 
(3.16) 15 18 12 9 
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Obrátka celkových aktiv 

V této podkapitole je zobrazen vývoj obrátky celkových aktiv v čase. Časový trend 

vývoje tohoto ukazatele by měl v čase růst. 

 

Obr. č. 4.11 Vývoj obrátky celkových aktiv v letech 2006 - 2009 

 

Obrátka aktiv zobrazena na Obr. č. 4.11 měla převáţně po celé období klesající 

tendenci, coţ znamená, ţe zde nebyl splněn časový trend. V letech 2006 - 2008 se vyvíjela 

poměrně stabilně a pohybovala se v průměru okolo 1,94. V posledním analyzovaném roce 

2009 byl zaznamenán prudký pokles tohoto ukazatele na hodnotu 1,59. Tento pokles byl 

způsoben převáţně sníţením trţeb za prodané zboţí. Trţby poklesly v době, kdy patrně 

nastal zlom ve stavebním průmyslu a odběratelé začali ve firmě méně nakupovat. 

V důsledku hromadění oběţného majetku je zřejmé, ţe firma nevyuţívá svůj majetek 

efektivně. MPL KAUF má pravděpodobně velké zásoby zboţí na skladě, které nemůţe 

prodat, a proto by se měla snaţit odprodat nepotřebný majetek, pro který není dlouhodobé 

vyuţití.  

 

Doba obratu aktiv, zásob a pohledávek 

V této podkapitole je na Obr. č. 4.12 zobrazen vývoj doby obratu aktiv, zásob a 

pohledávek v letech 2006 - 2009. Celková doba obratu pohledávek je rozdělena na dobu 

obratu krátkodobých, dlouhodobých a pohledávek z obchodních vztahů. Všechny tyto doby 

obratu jsou vyjádřeny ve dnech a časový trend u ukazatelů by měl být klesající. 
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Obr. č. 4.12 Vývoj doby obratu aktiv, zásob a pohledávek v letech 2006 - 2009 

 

V případě společnosti MPL KAUF se ukazatel doby obratu aktiv v prvních třech 

letech vyvíjel stabilně a v roce 2009 skokově vzrostl aţ na 227 dnů. Tento skokový růst byl 

způsoben převáţně sníţením trţeb za prodané zboţí oproti roku předcházejícímu. Pokles 

trţeb byl nejspíš způsoben zlomem ve stavebnictví, který nastal po roce 2008 v důsledku 

ekonomické krize. Zákazníci měli tak jiné preference neţ nakupovat stavební materiály, coţ 

se promítlo i v nákupech odběratelů, kteří u společnosti nakupují zboţí za účelem dalšího 

prodeje konečnému spotřebiteli. Díky výpočtu doby obratu aktiv je zřejmé, ţe vývoj 

ukazatele není příliš příznivý. Firmě se zvyšuje doba, za kterou dojde k obratu aktiv 

v poměru k trţbám. 

 

Doba obratu zásob nesplňuje časový trend, neboť po většinu analyzovaného období 

se zvyšuje. V roce 2007 ukazatel značně narůstá, coţ bylo způsobeno nárůstem zásob, 

přesněji zboţím na skladě a také velkým zvýšením v oblasti trţeb. Zásoby vzrostly díky 

větším nákupům zboţí, které musela pravděpodobně firma MPL KAUF nakoupit, aby tak 

uspokojila své zákazníky, čímţ bylo dosaţeno vyšších trţeb za prodané zboţí. Je zde 

důleţité sledovat strukturu sníţení zásob. Větší mnoţství zboţí na skladě můţe znamenat, ţe 

firma nemá dostatečný odbyt. Z definice doby obratu zásob vyplývá, ţe se v roce 2009 

zásoby přemění v peněţní formu za 19 dnů. V posledním analyzovaném roce je zřejmé, ţe 

se firma snaţí obrat zásob zrychlovat, neboť dochází ke sniţování finančních zdrojů a zásob 

vázaných v podniku. I přes rostoucí trend ukazatele jsou vzhledem k odvětví stavebnictví, 

ve kterém firma podniká, hodnoty doby obratu zásob dobré.  
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Hodnota dlouhodobých pohledávek ve firmě je nulová, neboť se ve firmě 

nevyskytují. Doba obratu pohledávek ať uţ celkových nebo těch z obchodního styku 

průběţně kolísá. Tyto výkyvy jsou způsobeny změnami ve struktuře krátkodobých 

pohledávek a také změnami v trţbách. Při zvýšení se doby obratu v roce 2007 na 97 dní 

bylo příčinou obrovské zvýšení krátkodobých pohledávek. Firma má tak pravděpodobně 

vázány peněţní prostředky právě v pohledávkách, kdy platební morálka odběratelů není 

příliš dobrá. Součástí těchto pohledávek jsou i dohadné účty aktivní, které byly na začátku 

období nulové, ale od roku 2007 se vyhouply na hodnotu 27 720 tis. Kč. Tyto dohadné účty 

mohou představovat část nedobytných pohledávek či pohledávek po době splatnosti. 

V posledním roce 2009 se doba obratu pohledávek z obchodního styku posunula z 64 na 67 

dní, coţ se rovná době, za kterou jsou pohledávky uhrazeny odběrateli. Nejniţší doby obratu 

dosáhly tyto pohledávky v roce 2008. Příčinou poklesu doby obratu byla pravděpodobně 

situace, kdy firma si pohledávky vymohla u svých odběratelů. Uţitečným rysem je porovnat 

platební morálku odběratelů s vlastní platební disciplínou, kterou charakterizuje doba obratu 

závazků z obchodních vztahů. 

 

Doba obratu závazků  

Výpočet v této podkapitole byl proveden nejen na celkovou dobu obratu závazků, ale 

i na jeho dílčí části a to na dobu obratu závazků krátkodobých, dlouhodobých a také dobu 

obratu závazků z obchodních vztahů. Trend v čase by měl být stabilní. 

 

Obr. č. 4.13 Vývoj doby obratu závazků v letech 2006 - 2009 
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Doba obratu dlouhodobých závazků zobrazena na Obr. č. 4.13 se průměrně pohybuje 

okolo 37 dní. Od roku 2008 je hodnota čistých dlouhodobých závazků nulová, ale vzhledem 

k vyskytujícímu se bankovnímu úvěru nemůţe být celková hodnota doby obratu 

dlouhodobých závazků také nulová. Doba obratu krátkodobých závazků v průběhu let 

nepatrně kolísá. V roce 2009 se nakonec hodnota tohoto ukazatele pohybuje okolo 12 dní. 

Příčinou poklesu doby obratu krátkodobých pohledávek je sníţení celkových krátkodobých 

závazků, převáţně pak těch z obchodních vztahů, díky kterým taktéţ klesala hodnota 

ukazatele doby obratu závazků z obchodního styku. Klesající trend v dobách obratu závazků 

pravděpodobně dokazuje, ţe v důsledku ekonomické krize, kdy byl zachycen pokles trţeb, 

firma nenakupuje velké mnoţství zásob zboţí. Pro posouzení doby solventnosti je vhodné 

porovnat dobu obratu závazků z obchodního styku s pohledávkami z obchodního styku.  

 

Obr. č. 4.14 Srovnání vývoje doby obratu pohledávek a závazků z obchodního styku 

 

Pro solventní firmu je důleţité, aby ukazatel obratu závazků byl delší, neţ je doba 

obratu pohledávek. Podle Obr. č. 4.14 lze usoudit, ţe doba obratu pohledávek z obchodního 

styku je o mnohem vyšší neţ doba obratu závazků. Solventnost spočívá v dostatečném 

mnoţství peněţních prostředků na splacení závazků. Firma MPL KAUF v tomto případě 

dostává svých závazků za 2 týdny, kdeţto odběratelé firmě zaplatí zhruba aţ po 2 měsících. 

Neplatí zde proto kvalitní souběh inkasa pohledávek a platby závazků a je tak narušena 

finanční stabilita podniku. Kolísání a zhoršování doby obratu pohledávek z obchodního 

styku můţe také svědčit o finančních problémech odběratelů, coţ můţe přinést riziko inkasa 

nedobytných pohledávek. 
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4.6.  Analýza zadluženosti a finanční stability 

Pomocí analýzy zadluţenosti je moţné zjistit, jak firma MPL KAUF vyuţívá 

k financování svých potřeb vlastní a cizí kapitál. Pro tento účel byly pouţity základní 

ukazatele zadluţenosti a finanční stability, jejichţ výsledné hodnoty jsou uvedeny 

v Tabulce č. 4.10. 

 

Tabulka č. 4.10 Ukazatele zadluženosti a finanční stability 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 

Celková zadluţenost (3.22) 38,43 33,06 22,54 16,72 

Dlouhodobá zadluţenost (3.23) 29,53 20,83 14,86 11,54 

Krátkodobá zadluţenost (3.24) 8,90 12,22 7,69 5,18 

Koeficient samofinancování (3.25) 61,09 66,65 76,81 82,69 

Zadluţenost VK (3.26) 62,90 49,59 29,35 20,21 

Úrokové krytí (3.28) 28,31 33,28 23,46 25,00 

Úrokové zatíţení (3.29) 0,04 0,03 0,04 0,04 

Finanční páka (3.30) 1,64 1,50 1,30 1,21 

 

Celková, dlouhodobá a krátkodobá zadluţenost 

V této podkapitole je zobrazen na Obr. č. 4.17 vývoj celkové zadluţenosti v čase. 

Mezi její analytické ukazatele patří dlouhodobá a krátkodobá (běţná) zadluţenost. Všechny 

tyto ukazatele by měly v čase klesat a jsou vyjádřeny v procentech. 

 

Obr. č. 4.15 Vývoj celkové, dlouhodobé a běžné zadluženosti v letech 2006 - 2009 
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 Celková zadluţenost ve firmě uvedena na Obr. č. 4.15 podobně jako dlouhodobá a 

krátkodobá zadluţenost, v čase postupně klesá. Ukazatel celkové zadluţenosti dosahoval 

v roce 2006 hodnoty v procentuálním vyjádření 38,43%, coţ znamená, ţe firma z 38,43% 

financovala svůj majetek cizím kapitálem. Cizí kapitál ve firmě tvoří především krátkodobé 

závazky a dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci. V předešlých letech se ve firmě 

vyskytovaly i dlouhodobé závazky vůči společníkům, které ale byly během účetního období 

splaceny. Podle vývoje ukazatelů zadluţenosti je zřejmé, ţe firma financuje svá aktiva 

převáţně kapitálem vlastním. 

 

Koeficient samofinancování a zadluţenost vlastního kapitálu 

Koeficient samofinancování lze také nazvat jako podíl vlastního kapitálu na 

aktivech. Jeho trend v čase by měl být rostoucí. Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu by 

se měl v optimálních podmínkách pohybovat v rozmezí 80% - 120% a jeho trend v čase by 

měl být klesající. Oba ukazatele zadluţenosti jsou vyjádřeny v procentech.  

 

Obr. č. 4.16 Vývoj podílu VK na aktivech a zadluženosti VK  v letech 2006 - 2009 

 

Jak lze vyčíst z Obr. č. 4.16, koeficient samofinancování ve sledovaném období 

stoupá. Tento ukazatel má blízký vztah k ukazateli celkové zadluţenosti, který je uveden 

výše a dohromady jejich hodnota by měla být rovna 100%. Jestliţe tedy celková 

zadluţenost v letech klesala, přirozeně koeficient samofinancování bude v letech růst. Růst 

podílu vlastního kapitálu na aktivech, a v opačném případě pokles zadluţenosti vlastního 

kapitálu, byl způsoben převáţně růstem vlastního kapitálu, konkrétně růstem nerozděleného 
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zisku minulých let a z menší části také růstem výsledku hospodaření běţného účetního 

období. Díky kumulaci nerozděleného zisku chce firma pravděpodobně vhodně investovat. 

Je vhodné, aby celková aktiva byla dostatečně financována vlastním kapitálem a 

nedocházelo tak k velkému zadluţení. V roce 2009 firma MPL KAUF financuje veškerá svá 

celková aktiva celými 82,69% z vlastního kapitálu a podíl cizího kapitálu tak ve firmě klesá. 

Zadluţenost vlastního kapitálu je ve všech obdobích velice nízká, z čehoţ vyplývá, ţe firma 

pouţívá k financování převáţně vlastní kapitál neţ cizí, i kdyţ je tento kapitál draţší a 

sniţuje tak rentabilitu podniku. 

 

Úrokové krytí a úrokové zatíţení 

Vývoj úrokového krytí v čase je zobrazeno na Obr. č. 4. 17. Tento ukazatel by měl 

v čase růst. Vývoj úrokového zatíţení v podniku je rozhodující v časové řadě. Ukazatel je 

vyjádřen v procentech a jeho trend by měl být klesající.  

 

Obr. č. 4.17 Vývoj úrokového krytí a úrokového zatížení v letech 2006 - 2009 

 

Hodnota ukazatele v čase kolísá a v posledních letech roste. Nelze proto tvrdit, ţe 

časový vývoj úrokového krytí je pozitivní. V roce 2006 dosahuje hodnoty 28,31, coţ 

znamená, ţe zisk pokrývá úroky zhruba 28x. V prvních letech na změnu ukazatele působí 

zvyšující se nákladové úroky, ale především změna ve výsledku hospodaření. Velký pokles 

z roku 2007 na další rok způsobil převáţně niţší výsledek hospodaření před úroky a 

zdaněním. V roce 2009 dosahuje úrokové krytí rovných 25,00, coţ znamená, ţe zisk 
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převyšuje úroky 25x. Jelikoţ je ukazatel větší neţ 1, znamená to, ţe firma si vydělá víc, neţ 

je hodnota úroků.  

 

Vývoj ukazatele úrokového zatíţení má skoro stále stejný průběh a jeho hodnota se 

pohybuje od 3,01% do 4,26% a příliš se nemění. Důsledkem stále se podobných hodnot jsou 

nákladové úroky, které v čase dosahují málo odlišné hodnoty. Firma tak pravděpodobně 

pravidelně splácí své bankovní úvěry, díky nimţ se sniţují i nákladové úroky. Na základě 

těchto informací je zřejmé, ţe podnik není placením úroků příliš zatíţen a do budoucnosti 

můţe pouţít k financování více úročených cizích zdrojů. 
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti MPL KAUF s. r. 

o. pomocí ukazatelů aktivity a zadluţenosti. Výpočty těchto ukazatelů byly následně 

zhodnoceny a byl popsán jejich vývoj v čase. Před vypočtením jednotlivých ukazatelů byly 

vypracovány pyramidové rozklady ukazatelů obrátky aktiv a ziskového účinku finanční 

páky. Metoda, pomocí které byly rozklady provedeny, umoţnila zjistit, jak se jednotlivé 

ukazatele změnily během následujících let a jaké poloţky měly na jejich změnu největší 

vliv.  

 

Pyramidový rozklad obrátky aktiv byl proveden v letech 2006 - 2009. Během 

hodnoceného období nedošlo k výrazné změně pořadí vlivu dílčích ukazatelů. Růst obrátky 

aktiv z roku 2006 byl způsoben změnou především v poloţkách trţeb a oběţných aktiv. Na 

poklesu obrátky aktiv měl nejvýraznější negativní vliv po celé analyzované období obrat 

oběţných aktiv. Největší pozitivní vliv na obrátku aktiv měl obrat dlouhodobých aktiv 

kromě roku 2008 - 2009, kdy i tento ukazatel působil na změnu obrátky aktiv negativně. 

V tomto období nejspíš nastal zlom ve stavebnictví, kdy společnost začala svůj majetek 

vyuţívat neefektivně. Aby firma dokázala vylepšit obrátku aktiv a zlepšit tak intenzivnější 

vyuţívání svého majetku, měla by se snaţit o navýšení trţeb. Pomocí vyuţití nepotřebných 

barev na skladě a jejich mícháním a vytvořením tak poţadovaného odstínu přímo na přání 

zákazníka, by mohla firma zvýšit trţby a efektivněji vyuţít zboţí na skladě. 

 

Z provedeného pyramidového rozkladu ziskového účinku finanční páky bylo 

zjištěno, ţe tento vrcholový ukazatel během analyzovaného období postupně klesal. Na jeho 

poklesu se nejvýrazněji podepsal podíl krátkodobých závazků a bankovních úvěrů na 

aktivech. Přes pravidelné splácení firemních závazků došlo ke sníţení finanční páky, která 

měla na celkovou změnu ziskového účinku negativní vliv. Nákladové úroky po většinu času 

klesaly, coţ způsobilo sníţení úrokového zatíţení, které mělo přispět ke zvýšení ziskového 

účinku. Jelikoţ firma financuje svůj obchodní majetek převáţně z vlastního kapitálu, který 

je draţší, vhodnou investicí by mohla přispět k vyššímu zadluţení a tím pádem k vyšší 

rentabilitě podniku. I přes negativní vlivy, díky kterým byla změna ziskového účinku 

záporná, si dokázal tento vrcholový ukazatel udrţet hodnotu vyšší neţ jedna, čímţ se hovoří 

o jeho pozitivním účinku. Z rozkladu ukazatele ziskového účinku finanční páky je tak 
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patrné, ţe některé faktory pyramidového rozkladu se chovají protichůdně. Je důleţité 

sledovat vliv finanční páky a úrokové redukce zisku na tento ukazatel. Bude-li tento vliv 

vyšší neţ 1, pak účinek finanční páky bude mít pozitivní vliv a vyšší zapojení úročených 

cizích zdrojů povede k vyššímu zisku. Tedy v případě výsledků ziskového účinku musíme 

brát u cizích zdrojů v úvahu úročený a neúročený cizí kapitál. Úročený cizí kapitál totiţ 

v sobě zahrnuje dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry, které budou mít za následek 

zvýšení nákladových úroků, coţ by mohlo vést ke sníţení úrokové redukce zisku a ta by pak 

na ziskový účinek mohla mít negativní vliv. V opačném případě by zapojením cizího 

kapitálu vzrostla finanční páka. V případě zvýšení neúročeného cizího kapitálu, ať uţ se 

jedná o krátkodobé nebo dlouhodobé závazky či rezervy, poroste finanční páka a úroková 

redukce by měla při stejných podmínkách zůstat neměnná. Tento efekt povede ke zvýšení 

celkového ziskového účinku a následně ke zvýšení rentability vlastního kapitálu. 

 

V analyzovaném období dosahuje společnost MPL KAUF v rámci výpočtů 

jednotlivých ukazatelů aktivity dobrých výsledků. Větší pozornost by ovšem měla věnovat 

ukazateli době obratu pohledávek, která by neměla být niţší neţ doba obratu závazků, aby 

tak bylo splněno pravidlo solventnosti. V tomto případě zde neplatí kvalitní souběh inkasa 

pohledávek a platby závazků a je tak narušena finanční stabilita podniku. Zhoršení doby 

obratu pohledávek z obchodního styku můţe také svědčit o finančních problémech 

odběratelů, coţ můţe přinést riziko inkasa nedobytných pohledávek. Společnost by se tak 

mohla zaopatřit proti stálým dluţníkům a neplatičům tak, ţe jiţ nebudou moct brát zboţí na 

obchodní úvěr, ale pouze platit za zboţí hotově nebo vyuţít faktoring. 

 

Ukazatele zadluţenosti byly vypočteny za období 2006 aţ 2009. U většiny těchto 

ukazatelů je dodrţen trend v čase a je vidět, ţe firma je schopna splácet své závazky včas a 

řádně a má na to dostatečné finanční prostředky. Vzhledem k nízkým výsledkům 

jednotlivých ukazatelů zadluţenosti by firma MPL KAUF mohla více vyuţívat cizí zdroje 

např. vyuţitím leasingu na nákup nákladních automobilů pro snadnou dopravu zboţí 

k zákazníkům. Tak by zvýšila zadluţenost podniku, která by vedla ke zvýšení rentability. 

 

I přes určité nedostatky a klesající trţby patrně v rámci zlomu ve stavebnictví lze 

společnost MPL KAUF s. r. o. povaţovat za stabilní a úspěšnou. Díky kvalitnímu vedení a 

zaměstnancům, kteří udrţují správný chod společnosti, si jistě zachová své místo na trhu.  
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Seznam pouţitých zkratek 

 

A   aktiva 

apod.   a podobně 

BÚ   bankovní úvěry 

b. ú. o.   běţné účetní období 

CK   cizí kapitál 

DA   dlouhodobá aktiva 

DZAV   dlouhodobé závazky 

EBT   zisk před zdaněním 

EBIT   zisk před zdaněním a úroky 

FP   finanční páka 

KZAV   krátkodobé závazky 

např.   například 

Ná. úr.   nákladové úroky 

OA   oběţná aktiva 

OP   ostatní poloţky 

ROE   ukazatel rentability vlastního kapitálu 

spol.   společnost 

str.   strana 

T   trţby 

tis. Kč   tisíc korun českých 

tj.   to je 

VK   vlastní kapitál 

VZZ   výkaz zisku a ztrát 
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Příloha č. 1 Rozvahy MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 1 Rozvahy MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 1 Rozvahy MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 2 VZZ MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 - 2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 2 VZZ MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 3 Horizontální analýza rozvahy MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 - 2009 

 

Horizontální analýza rozvahy  absolutní změna v tis. Kč relativní změna v % 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

AKTIVA CELKEM 
62 983 11 120 10 181 28,76% 3,94% 3,47% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 
-585 -1 900 9 092 -0,62% -2,02% 9,89% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
143 -104 -75 201,41% -48,60% -68,18% 

   Software 143 -104 -85 210,29% -49,29% -79,44% 

   Ocenitelná práva 
0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

   Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
0 0 10 0,00% 0,00% 333,33% 

Dlouhodobý hmotný majetek 
-728 -1 796 9 167 -0,77% -1,92% 9,98% 

   Pozemky 0 0 -481 0,00% 0,00% -1,86% 

   Stavby 34 452 -1 536 1 225 120,29% -2,43% 1,99% 

   Samostatné movité věci 
2 555 -350 700 117,69% -7,41% 16,00% 

   Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
-37 735 90 43 -100,00% 0,00% 47,78% 

   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 
0 0 7 680 0,00% 0,00% 0,00% 

OBĚŢNÁ AKTIVA 
64 615 14 223 -1 243 55,07% 7,82% -0,63% 

Zásoby 15 355 3 927 -7 759 121,14% 14,01% -24,28% 

   Materiál -5 0 95 -20,00% 0,00% 475,00% 

   Zboţí 15 360 3 927 -7 854 121,42% 14,02% -24,59% 

Krátkodobé pohledávky 
60 645 -20 538 -8 340 69,45% -13,88% -6,55% 

   Pohledávky z obchodních vztahů 
34 980 -19 953 -10 144 41,54% -16,74% -10,22% 

   Stát - daňové pohledávky 
0 28 1 766 0,00% 0,00% 6307,14% 

   Krátkodobé poskytnuté zálohy 
-2 055 -613 28 -66,27% -58,60% 6,47% 

   Dohadné účty aktivní 27 720 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

   Jiné pohledávky 0 0 10 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobý finační majetek -11 385 30 834 14 856 -65,65% 517,70% 40,38% 

   Peníze -150 2 024 -911 -26,98% 498,52% -37,49% 

   Účty v bankách -11 235 28 810 15 767 -66,93% 519,10% 45,89% 

Časové rozlišení -1 047 -1 203 2 332 -14,55% -19,57% 47,17% 

   Náklady příštích období 411 -848 -198 25,70% -42,19% -17,04% 

   Příjmy příštích období -1 458 -355 2 530 -26,06% -8,58% 66,90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 3 Horizontální analýza rozvahy MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 - 2009 

 

Horizontální analýza rozvahy absolutní změna v tis. Kč relativní změna v % 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

PASIVA CELKEM 62 983 11 120 10 181 28,76% 3,94% 3,47% 

VLASTNÍ KAPITÁL 54 153 37 191 25 653 40,48% 19,79% 11,40% 

   Základní kapitál 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

   Zákonný rezervní fond 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

   Nerozdělený zisk minulých let 15 601 62 221 39 636 15,67% 54,04% 22,35% 

   Výsledek hospodaření b. ú. o. 38 552 -25 030 -13 983 113,01% -34,45% -29,35% 

CIZÍ ZDROJE 9 050 -27 132 -15 377 10,75% -29,11% -23,27% 

Dlouhodobé závazky -5 000 -1 500 0 -76,92% 100,00% 0,00% 

   Závazky ke společníkům -5 000 -1 500 0 -76,92% 100,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 14 984 -11 935 -6 825 76,92% -34,63% -30,29% 

   Závazky z obchodních vztahů 10 355 -8 632 -7 250 61,33% -31,69% -38,96% 

   Závazky ke společníkům 1 23 -15 4,55% 100,00% -32,61% 

   Závazky k zaměstnancům 213 427 -25 35,68% 52,72% -2,02% 

   Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 136 77 -255 20,92% 9,80% -29,55% 

   Stát - daňové závazky a dotace 4 048 -4 211 558 494,87% -86,54% 85,19% 

   Krátkodobé přijaté zálohy 191 -326 -313 40,64% -49,32% -93,43% 

   Dohadné účty pasivní 40 707 475 100,00% 883,75% 60,36% 

Bankovní úvěry a výpomoci -934 -13 697 -8 552 -1,61% -23,93% -19,64% 

Časové rozlišení -220 1 061 -95 -21,13% 129,23% -5,05% 

   Výdaje příštích období -200 812 -28 -20,58% 105,18% -1,77% 

   Výnosy příštích období 

-20 249 -67 

-

2898,55% 508,16% -22,48% 

 

 



   

 

Příloha č. 4 Horizontální analýza VZZ MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 - 2009 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

absolutní změna v tis. Kč relativní změna v % 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

Tržby za prodej zboží 124 145 16 603 -90 335 29,78% 3,07% -16,20% 

NÁ na prodané zboží 105 551 11 700 -73 180 30,37% 2,58% -15,74% 

+ OBCHODNÍ MARŽE 18 594 4 903 -17 155 26,82% 5,58% -18,48% 

Výkony 6 629 -1 379 6 044 182,57% -13,44% 68,06% 

Tržby za prodej výrobků a sl. 6 629 -1 379 6 044 182,57% -13,44% 68,06% 

Výkonová spotřeba 689 1 594 1 081 3,12% 7,00% 4,44% 

Spotřeba materiálu a energie 1 281 -1 444 59 34,11% -28,67% 1,64% 

Služby -592 3 038 1 022 -3,23% 17,12% 4,92% 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 24 534 1 930 -12 192 48,24% 2,56% -15,77% 

Osobní náklady 4 833 4 635 -2 014 27,62% 20,76% -7,47% 

Mzdové náklady 3 439 3 456 -1 352 27,38% 21,60% -6,95% 

Náklady na soc. a zdrav. pojištění 1 300 1 130 -659 29,80% 19,96% -9,70% 

Sociální náklady 94 49 -3 16,43% 7,36% -0,42% 

Daně a poplatky 879 -996 156 249,01% -80,84% 66,10% 

Odpisy DHNM 3 440 -378 142 79,63% -4,87% 1,92% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -23 -552 -2 -3,26% -80,94% -1,54% 

Tržby z prodeje materiálu 5 -4 -2 250,00% -57,14% -66,67% 

Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Změna stavu rezerv a OP 1 179 -937 -144 333,99% -61,16% -24,20% 

Ostatní provozní výnosy 27 757 -21 509 -651 36048% -77,28% -10,29% 

Ostatní provozní náklady -340 4 803 7 990 -42,88% 1060,26% 152,02% 

Tržby celkem 130 756 14 668 -84 295 31,04% 2,66% -14,88% 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 42 282 -27 262 -19 457 149,24% -38,61% -44,88% 

Výnosové úroky 41 548 -341 22,28% 243,56% -44,11% 

Nákladové úroky 1 040 5 -937 62,84% 19,00% -34,70% 

Ost. finanční výnosy 1 678 1 096 264 8,59% 5,17% 1,18% 

Ost. finanční náklady 1 166 733 -275 97,25% 30,99% -8,88% 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -487 906 1 135 -2,89% 5,53% 6,57% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 3 242 -1 326 -4 339 29,27% -9,26% -33,39% 

VH za běžnou činnost 38 553 -25 030 -13 893 113,02% -34,45% -29,35% 

Mimořádné výnosy -1 0 0 -100,00% 0,00% 0,00% 

Mimořádné náklady 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 0 0 -100,00% 0,00% 0,00% 

VH za účetní období 38 552 -25 030 -13 983 113,01% -34,45% -29,35% 

VH před zdaněním 41 794 -26 356 -18 322 92,48% -30,30% -30,22% 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 5 Vertikální analýza rozvahy MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 -2009 

 

Vertikální analýza rozvahy % podíl na bilanční sumě 

2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 
43,13% 33,29% 31,38% 33,32% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
0,03% 0,08% 0,04% 0,01% 

   Software 0,03% 0,07% 0,04% 0,01% 

   Ocenitelná práva 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

   Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 
43,10% 33,21% 31,34% 33,31% 

   Pozemky 11,79% 9,16% 8,81% 8,36% 

   Stavby 13,08% 22,38% 21,00% 20,70% 

   Samostatné movité věci 
0,99% 1,68% 1,49% 1,67% 

   Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
17,23% 0,00% 0,03% 0,04% 

   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
0,00% 0,00% 0,00% 2,53% 

OBĚŢNÁ AKTIVA 
53,58% 64,53% 66,94% 64,28% 

Zásoby 5,79% 9,94% 10,90% 7,98% 

   Materiál 0,01% 0,01% 0,01% 0,04% 

   Zboţí 5,78% 9,93% 10,90% 7,94% 

Krátkodobé pohledávky 
39,88% 52,48% 43,48% 39,27% 

   Pohledávky z obchodních vztahů 
38,46% 42,28% 33,86% 29,38% 

   Stát - daňové pohledávky 
0,00% 0,00% 0,01% 0,59% 

   Krátkodobé poskytnuté zálohy 
1,42% 0,37% 0,15% 0,15% 

   Dohadné účty aktivní 0,00% 9,83% 9,46% 9,14% 

   Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobý finační majetek 7,92% 2,11% 12,55% 17,03% 

   Peníze 0,25% 0,14% 0,83% 0,50% 

   Účty v bankách 7,67% 1,97% 11,72% 16,53% 

Časové rozlišení 3,29% 2,18% 1,69% 2,40% 

   Náklady příštích období 0,73% 0,71% 0,40% 0,32% 

   Příjmy příštích období 2,56% 1,47% 1,29% 2,08% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 5 Vertikální analýza rozvahy MPL KAUF spol. s. r. o. za období 2006 - 2009 

 

Vertikální analýza rozvahy % podíl na bilanční sumě 

2006 2007 2008 2009 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

VLASTNÍ KAPITÁL 61,09% 66,65% 76,81% 82,69% 

   Základní kapitál 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 

   Zákonný rezervní fond 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

   Nerozdělený zisk minulých let 45,46% 40,84% 60,52% 71,56% 

   Výsledek hospodaření b. ú. o. 15,58% 25,77% 16,25% 11,10% 

CIZÍ ZDROJE 38,43% 33,06% 22,54% 16,72% 

Dlouhodobé závazky 2,97% 0,53% 0,00% 0,00% 

   Závazky ke společníkům 2,97% 0,53% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 8,90% 12,22% 7,69% 5,18% 

   Závazky z obchodních vztahů 7,71% 9,66% 6,35% 3,75% 

   Závazky ke společníkům 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 

   Závazky k zaměstnancům 0,27% 0,29% 0,42% 0,40% 

   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,30% 0,28% 0,29% 0,20% 

   Stát - daňové závazky a dotace 0,37% 1,73% 0,22% 0,40% 

   Krátkodobé přijaté zálohy 0,21% 0,23% 0,11% 0,01% 

   Dohadné účty pasivní 0,02% 0,03% 0,27% 0,42% 

Bankovní úvěry a výpomoci 26,57% 20,30% 14,86% 11,54% 

Časové rozlišení 0,48% 0,29% 0,64% 0,59% 

   Výdaje příštích období 0,44% 0,27% 0,54% 0,51% 

   Výnosy příštích období 0,03% 0,02% 0,10% 0,08% 

 



   

 

Příloha č. 6 Pyramidový rozklad obrátky aktiv za období 2006 - 2007 

 

Příloha č. 6 Pyramidový rozklad obrátky aktiv za období 2007- 2008 

 

Příloha č. 6 Pyramidový rozklad obrátky aktiv za období 2008 - 2009 



   

 

Příloha č. 7 Pyramidový rozklad ziskového účinku finanční páky za období 2006 - 2007 

 

Ukazatel 
    

EBT/EBIT ∙ A/VK 
    

VK/A 

2006 2007 
    

1,5790 1,4552 
    

0,6109 0,6665 

rozdíl výnos 
    

-0,1238 -0,0784 
    

0,0556 0,0910 

absolutní vliv 
 

      -0,1238       
 

0,0556 

   
  

       
  

  

  
EBT/EBIT 

      
A/VK 

  

  
0,9647 0,9699 

  
. 

  
1,6368 1,5003 

  

  
0,0053 0,0055 

      
-0,1365 -0,0834 

  

  
0,0083   

     
-0,1321 

      
   

  
     

  
  EBIT/EBIT 

  
Nákl.úr./EBIT 

    
1/(VK/A) 

  1 1 - 0,0353 0,0301 
    

1,6368 1,5003 
  0 0 

  
-0,0053 -0,1494 

    
-0,1365 -0,0834 

  0 
  

0,0083 
    

-0,1321 

  

 
                        

 

 
  

 
  

   
  

 
  

  
  

 A/A 
 

DZAV/A 
 

KZAV/A 
 

BÚ/A 
 

OP pasiv/A 

1 1 - 0,0297 0,0053 - 0,0890 0,1222 - 0,2657 0,2030 - 0,0048 0,0029 

0 0 
 

-0,0244 -0,8208 
 

0,0333 0,3740 
 

-0,0627 -0,2358 
 

-0,0018 -0,3875 

0 
 

-0,0579 
 

0,0790 
 

-0,1488 
 

-0,0044 
 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 7 Pyramidový rozklad ziskového účinku finanční páky za období 2007 - 2008 

 

Ukazatel 
    

EBT/EBIT ∙ A/VK 
    

VK/A 

2007 2008 
    

1,4552 1,2463 
    

0,6665 0,7681 

rozdíl výnos 
    

-0,2089 -0,1435 
    

0,1016 0,1524 

absolutní vliv 
 

      -0,2089       
 

0,1016 

   
  

       
  

  

  
EBT/EBIT 

      
A/VK 

  

  
0,9699 0,9574 

  
. 

  
1,5003 1,3018 

  

  
-0,0126 -0,0130 

      
-0,1985 -0,1323 

  

  
-0,0176   

     
-0,1912 

      
   

  
     

  
  EBIT/EBIT 

  
Nákl.úr./EBIT 

    
1/(VK/A) 

  1 1 - 0,0301 0,0426 
    

1,5003 1,3018 
  0 0 

  
0,0126 0,4187 

    
-0,1985 -0,1323 

  0 
  

-0,0176 
    

-0,1912 

  

 
                        

 

 
  

 
  

   
  

 
  

  
  

 A/A 
 

DZAV/A 
 

KZAV/A 
 

BÚ/A 
 

OP pasiv/A 

1 1 - 0,0053 0 - 0,1222 0,0769 - 0,2030 0,1486 - 0,0029 0,0064 

0 0 
 

-0,0053 -1 
 

-0,0454 -0,3711 
 

-0,0544 -0,2682 
 

0,0035 1,2054 

0 
 

-0,0100 
 

-0,0854 
 

-0,1025 
 

0,0066 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 7 Pyramidový rozklad ziskového účinku finanční páky za období 2008 - 2009 

 

Ukazatel 
    

EBT/EBIT ∙ A/VK 
    

VK/A 

2008 2009 
    

1,2463 1,1609 
    

0,7681 0,8269 

rozdíl výnos 
    

-0,0854 -0,0686 
    

0,0588 0,0766 

absolutní vliv 
 

      -0,0854       
 

0,0588 

   
  

       
  

  

  
EBT/EBIT 

      
A/VK 

  

  
0,9574 0,9600 

  
. 

  
1,3018 1,2093 

  

  
0,0026 0,0027 

      
-0,0926 -0,0711 

  

  
0,0033   

     
-0,0887 

      
   

  
     

  
  EBIT/EBIT 

  
Nákl.úr./EBIT 

    
1/(VK/A) 

  1 1 - 0,0426 0,0400 
    

1,3018 1,2093 
  0 0 

  
-0,0026 -0,0617 

    
-0,0926 -0,0711 

  0 
  

0,0033 
    

-0,0887 

  

 
                        

 

 
  

 
  

   
  

 
  

  
  

 A/A 
 

DZAV/A 
 

KZAV/A 
 

BÚ/A 
 

OP pasiv/A 

1 1 - 0 0 - 0,0769 0,0518 - 0,1486 0,1154 - 0,0064 0,0059 

0 0 
 

0 0 
 

-0,0251 -0,3266 
 

-0,0332 -0,2234 
 

-0,0005 -0,0824 

0 
 

0 
 

-0,0379 
 

-0,0501 
 

-0,0008 

 

 


