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Die Annotation 

In der Diplom-Arbeit ist die Finanzanalyze der Gesellschaft PROSPECT spol. s r.o. 

verarbeitet. Im ersten Teil sind die einzelnen Finanzkennzifferen charakterisiert die 

Rentabilität, die Liquidität. Es folgt der praktische Teil, der die Antaile dieser Kennzifferen 

kalkuliert, nicht nur zahlenmässig sondern auch in der grafischen Darstellung. Dieser 

Kapitel befasst sich mit den Ursachen, die diese Kennzifferen bewirken. Das nächste 

Kapitel befasst sich mit der Zersetzung Parameter mit Hilfe Du-Pont. Im letzten Kapitel 

des Unternehmens überprüft mit Hilfe Bonität und Konkurs Modell. Zum Abschluss der 

Arbeit sind mögliche Massnahmen, Empfehlungen und Vorschläge verwiesen. 

Die Schlüsselworte: die Finanzanalyze, die  Finanzkennizifferen, Bonität und Konkurs 

Modell 

 

Anotace 

V diplomové práci je zpracována finanční analýza společnosti PROSPECT spol. s r.o. 

V první části jsou charakterizováni jednotliví finanční ukazatelé rentability, likvidity. 

Následuje praktická část, která propočítává podíly těchto ukazatelů, nejen číselně, ale také 

v grafickém zobrazení. Zabývá se příčinami, které ovlivnily tyto ukazatele. V další části se 

zabývá rozkladem ukazatelů pomocí Du-Pont pyramidálního rozkladu. V poslední části je 

podnik zhodnocen pomocí bonitních a bankrotních modelů. Závěrem práce je poukázáno 

na možné opatření, doporučení a návrhy.  

 

Klíčové slova: finanční analýza, finanční ukazatelé, bonitní a bankrotní modely 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

aj.     a jiné 

Kč     Koruna česká 

např.     například 

popř.     popřípadě 

resp.     respektive 

spol. s r.o.    společnost s ručením omezeným 

tzv.     tak zvaně 

tis.      Tisíc 

VK     vlastní kapitál 

 

Cizojazyčné zkratky 

ROA     rentabilita aktiv (z anglického Return on Assets) 

ROE     rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return 

       on Equity) 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 
 

Objektem diplomové práce je podnik PROSPECT spol. s r.o. V úvodní části práce se budu 

zabývat charakteristikou společnosti, tj. čím se zabývá, co je předmětem činnosti obchodní 

společnosti, jakou formou podnikají. 

V následující části diplomové práce provedu teoretické zhodnocení finanční analýzy. V 

diplomové práci budu zpracovávat finanční analýzu zaměřenou na ukazatele rentability a 

likvidity. Všechny tyto ukazatele budu hodnotit v letech 2006 - 2009. Díky časovému 

rozmezí mohu dobře pozorovat a zanalyzovat změny v daných letech. Finanční ukazatelé 

se počítají pomocí matematických vzorců, které jsem čerpala z odborné literatury [1]. 

Ukazatel rentability (ziskovost) je nezbytnou součástí finanční analýzy. Díky tomuto 

finančnímu rozboru můžu zjistit produktivnost zisku, jakým způsobem se vytváří a jakou 

majetkovou složkou je nejvíce ovlivňován. Finanční ukazatelé rentability zhodnocují 

výnosy na aktivech, výnosy na vlastní kapitál a ziskovosti tržeb. 

Další a také poslední finanční ukazatel, který budu hodnotit, je ukazatel likvidity 

(solventnosti), pomocí něhož podnik hodnotí přeměny majetku na finanční prostředky. 

Finanční likviditu počítám ve třech základních vzorcích a zjišťuji okamžitou likviditu, kdy 

hlavní podstatou výpočtu jsou pohotové platební prostředky (pokladna a běžný účet). Dále 

běžnou likviditu, kdy podstatná část vzorce připadá na pohotové platební prostředky a 

krátkodobé pohledávky. Poslední částí likvidity je celková likvidita, do které se zahrnují 

pohotové platební prostředky, krátkodobé pohledávky a zásoby, jinými slovy celková 

aktiva podniku. 

Další součástí práce je zhodnocení podniku pomocí Du-Pont rozkladu, kde mohu 

rozpracovávat jednotlivé ekonomické ukazatele a zhodnocovat, kteří analytičtí ukazatelé 

pyramidálního rozkladu nejvíce ovlivňují změnu vrcholového (syntetického) ukazatele. 

Nedílnou součástí Du-Pont rozkladu jsou bonitní a bankrotní modely. Bonitní modely 

vyjadřují finanční zdraví a vývoj solventnosti firmy. Bankrotní modely poukazují na 

možné finanční problémy, které mohou ve firmě nastat. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení těchto dvou základních finančních ukazatelů i 

s pomocí Du-Pont pyramidálního rozkladu, porovnání v čase jak z hlediska číselného, tak 

z hlediska grafického znázornění, dále zhodnotit podnik z hlediska bankrotních a bonitních 

modelů a dále poukázat na možné zlepšení, návrhy a opatření.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 
 

V druhé části práce budu charakterizovat vybranou společnost. 

2.1 Základní údaje o společnosti 
 

Společnost, která je zapsána od roku 1991 v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, má obchodní jméno PROSPECT, spol. s r.o. (dále jen PROSPECT). Firma sídlí 

na Výstavní ulici č. 2224/8 v Ostravě-Mariánských Horách a podniká jako právnická osoba 

společnost s ručením omezeným a řídí se obchodními podmínkami stanovenými 

v obchodním zákoně. 

Předmětem podnikání je projektování v oboru elektrotechnika. Společnost je profesně 

zaměřena především na tepelnou techniku, klimatizaci, hutní provozy a strojírenství, 

čistírny odpadních vod a vodní hospodářství, plynárenství, potravinářské provozy aj. 

Kvalita dobře odvedené práce je garantována vysokými odbornými a legislativními 

znalostmi všech zaměstnanců společnosti. Proto společnost klade velký důraz na 

vzdělanost a odborné znalosti při výběrových řízeních. Zaměstnanci se pravidelně 

zúčastňují profesních a legislativních školení pořádaných renomovanými firmami a 

státními institucemi. V současné době je společnost složena z 18 kmenových zaměstnanců. 

Firma však v mnoha případech využívá i několik externích spolupracovníků, a to převážně 

při realizační činnosti. 

Společnost PROSPECT je zaměřena na zpracovávání projektové dokumentace ve všech 

jeho stupních, na zpracovávání uživatelských řídících programů včetně jejich vizualizace, 

na provádění realizační činnosti a komplexní vyzkoušení dodaného zařízení, vypracování 

revizních zpráv a návodů k obsluze, zaškolení, provádění záručního a pozáručního servisu. 

Veškerá činnost podniku PROSPECT, a to jak v činnosti projektové, tak v činnosti 

realizační, je prováděna v souladu s platnými oborovými normami a vyhláškami, zásadami 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Společnost PROSPECT je držitelem 

certifikátů Procesního řízení systémů jakosti QMS-ČSN EN ISO 9001 a systému 

environmentálního managamentu EMS-ČSN EN ISO 14001 [3]. 

Mnohé zakázky společnost PROSPECT zajišťuje formou akcí tzv. „na klíč“. To znamená 

od zpracování projektové dokumentace, přes realizaci včetně dodávek až po předání 

objednateli se splněním záruky díla.  
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Společnost provádí svou činnost nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Dokázala 

se v tvrdé konkurenci prosadit na Slovensku, Polsku, Německu i na Ukrajině.  

Krédem společnosti je vždy korektní jednání se zákazníkem spojené s cílem navrhnout 

zákazníkovi takové technické řešení stavby, které splňuje všechny jeho požadavky a tím i 

zaručuje zákazníkovi dlouholetý bezproblémový provoz zařízení. Jeden z významných 

projektů byl zrealizovaný v roce 2010, kdy firma PROSPECT projektovala z hlediska 

elektrotechniky velice známý kybernetický nůž, který se specializuje na odstranění 

rakovinou postižených tkání. [3] 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 
 

Kapitola obsahuje finanční analýzu zaměřenou na ukazatele rentability a likvidity. 

3.1 Finanční analýza 
 

Základním cílem finanční analýzy je posouzení „zdravého chodu podniku“. K této analýze 

potřebujeme znát a mít k dispozici nutné informace o podniku. K výpočtům finanční 

analýzy použijeme rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz o cash flow (tok peněz v podniku), 

vnitropodnikové účetnictví. Díky těmto dostupným informacím můžeme provádět 

nezbytnou analýzu pro zjištění, zda náš subjekt finančně prosperuje, zda je rentabilní a zda 

je likvidní (přeměna majetku na peníze), a pro posouzení finančního „zdraví“. Zaměřila 

jsem se na 3 základní ukazatele finanční analýzy. Ukazatelé rentability a likvidity. Zvolila 

jsem si tyto dva ukazatele z důvodu, že firmu PROSPECT jsem analyzovala již 

v bakalářské práci a zjistila, že pro podnik nejsou příliš vypovídající ukazatelé stability a 

aktivity. 

 

3.1.1 Ukazatelé rentability 
 

Ukazatel rentability je nejdůležitějším ukazatelem celkového finančního hodnocení. 

Z tohoto poměrového ukazatele zjišťujeme schopnost podniku produkovat zisk a 

zhodnocovat kapitál, který jsme do podniku vložili. Pro výpočet je nezbytné mít 

k dispozici výkaz zisku a ztráty a rozvahu. Rozeznáváme zisk, který je brán před zdaněním 

resp. hrubý zisk před odečtením úroků a daní anebo čistý zisk zvýšený o úroky. Obecně je 

rentabilita vyjadřována jako poměr zisku k nějaké základně. Nejčastěji se používají tři 

základní podíly, díky kterým zjišťujeme poměr zisku k aktivům celkem, vlastnímu kapitálu 

a tržbám popř. výkonům. 

 

 

 
 

Ukazatel mnohdy označujeme jako ROA (Return on Assets) a je považován za 

nejdůležitější míru výnosnosti, protože dáváme do poměru zisk s celkovými aktivy 

vloženými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovaná, zda jde o 

zdroje vlastní nebo cizí. 

aktivacelková

zisk
aktivanaVýnos =
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Následující součástí ukazatelů rentability je rentabilita vlastního kapitálu. 

 

 

 

 

Tento ukazatel nám říká o zúročení vlastního kapitálu. Můžeme ho označit jako ROE 

(Return on Equity). Hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vlastníci museli 

investovat. Má vypovídající hodnotu o dalším investování volného kapitálu. 

Posledním z ukazatelů rentability je rentabilita tržeb, kterou vyjadřujeme takto:  

 
 
 
 
 

Ziskovost tržeb poukazuje na celkovou úspěšnost podniku na trhu. Poptávka na trhu je 

hlavním ekonomickým ukazatelem, který ovlivňuje výkony podniku.  

Všechny tyto poměry ukazatelů rentability lze vyjádřit v procentech nebo desetinným 

číslem, což je vhodnější pro další pyramidální rozklad, při zjišťováních dílčích změn [1]. 

 

3.1.2 Ukazatelé likvidity (solventnosti) 
 

Likvidita podniku má důležitou roli. Udává, zda je podnik schopen přeměnit svůj majetek 

na finanční prostředky a tím schopen zaplatit své závazky vůči dodavatelům. 

Nejlikvidnější části majetku podniku jsou samozřejmě peníze v pokladně a na běžném 

účtu. Z těchto pohotových prostředků je podnik schopen zaplatit své závazky okamžitě a 

tím si zvyšuje hodnota ukazatele okamžité likvidity (solventnosti). Jednotlivé složky 

majetku podniku mají odlišnou dobu přeměny na peníze. Např. nejhůř likvidní jsou 

budovy, které už nikdo nepoužívá. Rozlišujeme ukazatelé okamžité likvidity, běžné 

likvidity a celkové likvidity. 

Prvním jmenovaným ukazatelem je okamžitá likvidita, která se počítá následovně: 

 

 
 
 

kapitálvlastní

zisk
kapitálvlastnínaVýnos =

výkony

zisk
tržebZiskovost =

závazkysplatnéokamžitě

penízeplatebnípohotové
likviditaokamžitá =
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V publikacích se můžeme dozvědět, že se tato okamžitá likvidita označuje jako likvidita  

1. stupně (pohotové platební prostředky). Tento ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí  

0,9-1,1. [1] 

 

Jestliže se podíl pohotových platebních prostředků a okamžitých splatných závazků 

pohybuje v tomto rozmezí, podnik je schopen ihned zaplatit své závazky a má dostatečné 

množství pohotových platebních prostředků k zaplacení okamžitých dluhů. Při překročení 

nebo naopak při nedosažení těchto krajích hranic se může podnik dostat do platebních 

potíží. Podnik by měl mít přichystané peníze v pokladně nebo na běžném účtu, protože tím 

si chrání své „dobré jméno“ u dodavatelů a hlavně si uchovává dobrou pozici okamžité 

likvidnosti. 

Běžná likvidita je obohacena ještě o krátkodobé pohledávky a je vyjádřena takto:  

 
běžná likvidita 

 
 
 

Ukazatel toho druhu je také označován jako likvidita 2. stupně. Nejvýhodnější pro podnik 

je, když se tento druh likvidity pohybuje v rozmezí 1,1-1,5. Díky krátkodobým 

pohledávkám je tento poměr vyšší než u předchozího typu likvidity. I u tohoto podílu je 

důležité, aby se firma v tomto rozmezí pohybovala. Jediný problém by mohl nastat při 

nezaplacení pohledávek, které bývají bohužel často nevymahatelné a peníze, který by nám 

měly přijít, tak nedostaneme a likvidnost se nám okamžitě změní a neplní účel běžné 

likvidity. 

Posledním typem a nejobecnějším typem je celková likvidita podniku, do které spadají 

skoro všechna aktiva podniku:  

 
 
 
 
 

3. stupeň likvidity vyjadřuje celkovou likviditu podniku, do kterého jsou zahrnuty jak 

pohotové platební prostředky, krátkodobé pohledávky tak i zásoby. Nevýhodnou je, že 

krátkodobé pohledávky nebo zásoby mohou obsahovat položky, které mají velmi nízký 

likvidní stupeň a tím se může zhoršit i celková likvidita podniku. Celkovou likviditu 

musíme brát jako velice orientační. Rozmezí tohoto ukazatele se pohybuje okolo 2,5. Ale 

závazkykrátkodobé

zásobypohledávkykrátkodobépenízeplatebnípohotové
likviditacelková

++
=

závazkykrátkodobé

pohledávkykrátkodobépenízeplatebnípohotové +
=
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jak už jsem zmínila toto číslo je orientační a vypovídající schopnost likvidity podniku má 

okamžitá a běžná likvidita. [1] 
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4 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI 

POMOCÍ POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

 
Pro správné vypracování finanční analýzy potřebuji dva nejdůležitější výkazy a to rozvahu 

a výkaz zisku a ztráty v daných letech. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedené údaje, které jsem čerpala z rozvahy podniku, které mi 

byly poskytnuty ve skutečné podobě. Firmu PROSPECT jsem hodnotila  

v letech 2006 – 2009. 

Tabulka 1: Rozvaha v letech 2006-2009 

Rozvaha (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 

Aktiva         

Dlouhodobý hmotný majetek 18 140 61 48 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 1 510 1 020 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

Dlouhodobá aktiva 18 140 1 571 1 068 

Krátkodobý finanční majetek 752 963 357 2 317 

Zásoby 716 621 188 141 

Pohledávky z obchodních vztahů 22 027 14 684 18 025 26 746 

Časové rozlišení 236 53 208 140 

Oběžná aktiva 23 495 16 268 18 570 29 204 

Aktiva celkem 23 749 16 461 20 349 30 412 

Pasiva         

Základní kapitál 108 108 108 108 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku 84 84 84 84 

Výsledek hospodaření minulých let 1 192 3 130 4 041 5 027 

Výsledek hospodaření účetního období +/- 3 738 911 2 186 6 670 

Vlastní kapitál 5 122 4 233 6 419 11 889 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé cizí zdroje 0 0 0 0 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 2 140 2 176 0 

Závazky z obchodních vztahů 18 609 10 088 11 754 18 523 

Časové rozlišení 18 0 0 0 

Krátkodobé cizí zdroje 18 609 12 228 13 930 18 523 

Pasiva celkem 23 749 16 461 20 349 30 412 
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Pramen: interní podklady firmy PROSPECT 

  
 

Druhou a nedílnou součástí je výkaz zisku a ztráty za téže období, který je uveden 

v tabulce č. 2 

Tabulka 2: Výkaz zisku a ztráty v letech 2006-2009 

Výkaz zisků a ztráty (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 

II. Výkony 41 430 37 053 41 582 66 496 

B. Výkonová spotřeba 27 682 26 898 29 447 46 597 

C. Osobní náklady 8 912 9 313 9 411 10 172 

D. Daně 26 29 23 23 

E. Odpisy DHM, DNM 23 58 79 73 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 31 207 0 116 

F. Zůstatková cena prodaného DM a mat. 1 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek -114 -20 -419 -13 

IV. Ostatní provozní výnosy 625 0 0 4 

H. Ostatní provozní náklady 490 597 381 903 

Provozní výsledek hospodaření 5 066 385 2 660 8 861 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 980 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 490 490 

X. Výnosové úroky 1 0 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 59 17 1 32 

O. Ostatní finanční náklady 58 53 155 127 

Finanční výsledek hospodaření 2 -36 336 -585 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 330 383 810 1 606 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 738 -34 2 186 6 670 

XIII. Mimořádné výnosy 0 946 0   

R. Mimořádné náklady 0 0 0   

Mimořádný výsledek hospodaření 0 946 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 3 738 912 2 186 6 670 

Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) 5 068 1 295 2 996 8 276 

 

Pramen: interní podklady firmy PROSPECT 
 

4.1 Výpočet ukazatelů rentability 
 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatelé rentability.  

 

 aktivacelková

zisk
aktivanaVýnos =



Bc. Petra Sajová : Finanční analýza společnosti PROSPECT, spol. s r.o. 

2011  13

 
V tabulce č. 3 jsou vypočtené hodnoty výnosů na aktivech v pozorovaných obdobích. 

 
Tabulka 3: Výnos na aktiva 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Hodnota ukazatele  0,1574 0,0554 0,1074 0,2193 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Výnosnost na aktivech byla ve sledovaném období velice proměnlivá. V našem případě, ve 

všech obdobích byla vždy celková aktiva vyšší než zisk. I přes ziskovost podniku by se 

toto číslo mělo pohybovat nad 1, kdy pokrytí celkových aktiv bude alespoň minimální.  

Rok 2006 je ve sledovaných obdobích druhým nejlepším obdobím podniku, protože zisk 

činil 5 068 tis. Kč, aktiva činila 23 749 tis. Kč.  

V roce 2007 se ukazatel výnosnosti aktiv snížil a je to zapříčiněno nižším ziskem, který byl 

ovlivněn provozními náklady, které vzrostly o 20 % z důvodu většího počtu projektů. 

Hodnota 0,0554 je také ovlivněna i záporným finančním hospodářským výsledkem, 

protože finanční náklady převyšují finanční výnosy z důvodu neprodaných cenných papírů. 

Rok 2008 je charakteristický nákupem cenných papírů a podílů a jejich následným 

prodejem. Tím finanční majetek vrostl na 1 510 tis. Kč. Finanční hospodářský výsledek byl 

jako jediný ve sledovaných letech v kladných číslech a to 336 tis. Kč. Proto podíl 

celkového zisku a aktiv vzrostl na hodnotu 0,1074. Celkový zisk se zvýšil o 131 % vlivem 

prodeje dlouhodobého finančního majetku.  

Poslední sledovaný rok 2009 byl charakteristický nárůstem zisku o 176 % s předcházejícím 

obdobím. Největší vliv na zisk byl způsoben nárůstem výkonů o 60 % z důvodu většího 

množství zakázek a prodejem dlouhodobého majetku. Hodnota aktiv byla ovlivněna 

nárůstem krátkodobého majetku a to o 550 % a to z důvodu placení krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů v hotovosti nebo převodem na běžný účet. 
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Vývoj ukazatele můžeme sledovat v grafu č. 1. 
 

Graf 1: Výnos na aktivech 

 
 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Další ukazatel rentability – výnos na vlastní kapitál je počítán dle vztahu: 

 

 

 
 

Vypočtené hodnoty ukazatele jsou uvedené v tabulce č. 4.  

 
Tabulka 4: Výnos na vlastní kapitál 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Hodnota ukazatele  0,7298 0,2155 0,3406 0,5610 

Pramen: vlastní zpracování 

 

U výnosnosti na vlastní kapitál si podnik vedl relativní dobře. V roce 2006 hodnota 

ukazatele vykazovala hodnotu 0,7298. Při srovnání s rokem 2007 hodnota ukazatele klesla 

v roce 2007 o 70 %. Tento pokles je nejvíce ovlivněn poklesem vlastního kapitálu o 17 % 

z důvodu snížení hospodářského výsledku účetního období o 76 %. K dalšímu ovlivnění 

ukazatele výnosu na VK patří výrazné snížení provozního hospodářského výsledku o 92 % 

z důvodu navýšení provozních nákladů o 21 %.  

V roce 2008 hodnota ukazatele vzrostla o 58 % při srovnání s rokem 2007 a je to 

zapříčiněno nárůstem vlastního kapitálu o 51 % a to nárůstem hospodářského výsledku 

účetního období a nerozděleným ziskem z minulého období. Zisk před zdaněním v roce 

2008 vzrostl o 131 % a největší podíl na vyšším zisku měl kladný finanční výsledek 

kapitálvlastní

zisk
kapitálvlastnínaVýnos =
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hospodaření. Vlastní kapitál vzrostl o 51 % a to navýšením hospodářského výsledku 

minulého období o 29 % a hospodářského výsledku účetního období o 140 %.  

Rok 2009 je charakteristický nárůstem zisku a to 177 % oproti roku 2008. Největší podíl 

na zvýšení bylo zapříčiněno nárůstem výkonů a to o 60 % a prodejem dlouhodobého 

majetku. Vlastní kapitál roku 2009 měl největší hodnotu za celé sledované období. Vlastní 

kapitál vzrostl o 86 % oproti roku 2008 z důvodu navýšení hospodářského výsledku o  

205 %.  

 

Graf 2: Výnosnost na aktivech 

 

 
 
Pramen: vlastní zpracování 

 
Dalším ukazatelem rentability je podíl zisku a výkonů, který je vyjádřen ve vztahu: 

 
 
 
 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny vypočtené hodnoty zisku k výkonům. 

 

Tabulka 5: Ziskovost výkonů 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Hodnota ukazatele  0,0902 0,0246 0,0526 0,1003 

Pramen: vlastní zpracování 
 

Výkony (tržby) ve firmě jsou vyšší oproti zisku, proto vycházejí tak nízké hodnoty 

ukazatele. Můžeme tedy říci, že podnik má velký poměr výkonů (tržeb) oproti samotnému 

výkony

zisk
výkonůZiskovost =



Bc. Petra Sajová : Finanční analýza společnosti PROSPECT, spol. s r.o. 

2011  16

zisku. V roce 2006 hodnota ukazatele ziskovosti výkonů dosáhla 0,0902. V roce 2007 se 

hodnota snížila o 73 % a to kvůli poklesu zisku o 74 % a poklesu tržeb o 11 %.  

V roce 2008 se podíl zvýšil o 113 % v důsledku navýšení zisku o 131 % a vzrůstu tržeb  

o 12 %.  

Firma si sjedná v průměru 120 zakázek za rok. Každá ze zakázek má jiné finanční 

ohodnocení a odlišnou marži, dle složitosti, časové náročnosti, celkové práci. Na základě 

těchto všech aspektů se utváří cena celkového projektu. Cena zahrnuje nejen marži, ale 

náklady s tím spojené, a to například: práci zaměstnanců, cenu subdodavatelů. 

V grafu č. 3 můžeme pozorovat vývoj ziskovosti výkonů ve sledovaném období. 

 

Graf 3: Ziskovost výkonů 

 
Pramen: vlastní zpracování 

 

 

4.2 Výpočet ukazatele likvidity 
 

Ukazatel likvidity představuje funkci přeměny na peníze, což je nedílnou a velice důležitou 

součástí každého prosperujícího podniku. Pro zjištění likvidity firmy se používá likvidita 

okamžitá, běžná a celková. 

 

  
 

 

závazkysplatnéokamžitě

penízeplatebnípohotové
likviditaokamžitá =
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V tabulce č. 6 jsou uvedeny hodnoty okamžité likvidity podniku, vývoj v čase je uveden 

v grafu č. 4.  

 

Tabulka 6: Okamžitá likvidita 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Hodnota ukazatele  0,0404 0,0955 0,0304 0,1251 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 0,9-1,1. Můžeme tedy říci, že 

okamžitá likvidita podniku se absolutně neblíží uvedenému rozmezí. Okamžitá likvidita 

podniku je na velmi špatné úrovni a firma není schopná okamžitě splatit své okamžité 

závazky z důvodu nízkého množství peněžních prostředků jak na běžném účtu, tak na 

pokladně. Nejhorší okamžitá likvidita firmy nastala v roce 2008, kdy likvidita dosáhla 

nejnižší hodnoty 0,0304. V uvozovkách nejlepším rokem podniku byl rok 2007. 

Kvůli dobrým obchodním vztahům má PROSPECT podepsanou smlouvu s obchodní 

bankou, která jim poskytuje depozitní účet, který se dostává až do vysokých částek. 

V situaci, kdy podnik potřebuje ihned splatit své závazky je schopen dané okamžité 

závazky uhradit a její okamžitá likvidita je 100%. Depozitní účty se samozřejmě 

v účetnictví nedají zachytit a neovlivní žádnou z částek pokladny nebo běžného účtu.  

 

Graf 4: Okamžitá likvidita 

 
Pramen: vlastní zpracování 

 
 

Další nedílnou součástí likvidity podniku je běžná likvidita, která je vyjádřena vztahem: 
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běžná likvidita 

Vypočtené hodnoty běžné likvidity se nacházejí v tabulce č. 7. 

 

Tabulka 7: Běžná likvidita 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Hodnota ukazatele  1,2241 1,5511 1,5639 1,5690 

Pramen: vlastní zpracování 
 

Běžná likvidita se pohybuje v rozmezí 1,1-1,5. Hodnoty, které podnik ve sledovaném 

období docílil, odpovídá doporučeným hodnotám. V letech 2007, 2008 a 2009 se podnik 

dostal mírně nad doporučenou mez. Nejlepší hodnotu firma dosáhla v roce 2006, kde se dle 

doporučených mezí dostala na hodnotu 1,2241. Celkově můžeme říci, že hodnoty v běžné 

likviditě jsou v pořádku a těchto hodnot by se podnik držet i nadále.  

Krátkodobé pohledávky ve všech sledovaných obdobích jsou splatné do 60 dnů od data 

vystavení faktury.  

Všechny krátkodobé pohledávky byly splacené v daných termínech. Čili se žádná z nich 

nestala nedobytnou pohledávkou. 

V grafu č. 5 je zobrazena běžná likvidita podniku. 

 

Graf 5: Běžná likvidita 

 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Celková likvidita společnosti je spočítána následovně: 

 

závazkykrátkodobé

pohledávkykrátkodobépenízeplatebnípohotové +
=
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Hodnoty celkové likvidity jsou zobrazeny v tabulce č. 8. 

 

Tabulka 8: Celkový likvidita 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Hodnota ukazatele  1,2626 1,6126 1,5799 1,5766 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Poslední součástí likvidity je likvidita celková. Tento ukazatel by se měl pohybovat  

okolo 2,5. Celková likvidita podniku v roce 2007 dosáhla pouhých 1,6126, což se 

absolutně nepřibližujeme hodnotě 2,5. Ve sledovaném podniku zapříčilo špatnou celkovou 

likviditu množství zásob, které tvoří velice malou část hodnoty podniku. Zásoby ve firmě 

PROSPECT jsou velice malé a to z důvodu, že podnik nakupuje potřebné zásoby a rovnou 

se stávají předmětem materiální dodávky dalších odběratelů. Vůbec se nezdržují na skladě 

a díky těmto obchodním pohybům je podíl zásob v podniku velice malý. Mezi zásoby patří 

především světla, kabely, celkový projekt aj. Všechny výše uvedené položky podnik 

zahrnuje do účetnictví jako položku nedokončená výroba. Pro představu to znamená, že 

každý realizační projekt obsahuje několik neodlučitelných součástí a to například: nákup 

materiálu, kabely, práce zaměstnanců, práce subdodavatelů a všechny tyto položky se 

sečtou a vznikne jedna celková částka jako nedokončená výroba. Každá z těchto částí 

projektu je prováděna na jednotlivé faktury, které jsou splatné ihned anebo do 60 dnů, což 

firmy plně preferují. Většina těchto realizačních projektů se uskuteční v posledních 

měsících roku. Během prvních měsíců daného roku na projektu pracují stavební firmy a 

posléze se tímto projektem zabývá společnost PROSPECT. Neodlučitelnou součástí 

celkové likvidity jsou pohledávky, které se dostávají do výkazu zisku a ztráty už v daném 

období, ale splacené jsou až v období následujícím. Tyto vlivy zapříčinily, že se podnik 

v žádném sledovaném období nedostal ani z části na hodnotu 2,5. 

 

závazkykrátkodobé

zásobypohledávkykrátkodobépenízeplatebnípohotové
likviditacelková
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=
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Graf 6: Celková likvidita 

 
Pramen: vlastní zpracování 
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4.3 Horizontální analýza rozvahy 
 

Horizontální analýza určuje například o kolik korun či procent vzrostla či klesla sledována 

položka mezi jednotlivými lety. To znamená, že provádíme meziroční srovnání. 

Horizontální analýza je doplněna o tzv. rozdílové veličiny, které udávají rozdíl mezi dvěma 

veličinami. Rozdílové veličiny jsou uváděny jako rozdíl stejných veličin v různém 

časovém období. Praktické použití horizontální analýzy provedu v následující kapitole. [4] 

 

4.3.1 Praktické použití horizontální analýzy rozvahy 
 

Praktický výpočet horizontální analýzy je proveden v příloze č. 2. Z vypočtených hodnot 

horizontální analýzy rozvahy jsem přišla na následující zhodnocení. 

Stálá aktiva ve srovnání s rokem 2007 a 2006 vrostly o 122 tis. Kč (tzn. o 678 %), 

největší vliv na tento vzrůst měl nákup samostatným movitým věcí a souborů, v našem 

případě pořízení automobilu. Jelikož v podniku jsou stálá aktiva pouze samostatné movité 

věci a soubory vzrůst dlouhodobého hmotného majetku je také celkovou částkou stálých 

aktiv.   

Oběžná aktiva ve sledovaném období 2007 a 2006 klesly o 7 227 tis. Kč (tzn. o 31 %). 

Největší vliv na jejich pokles měly krátkodobé pohledávky, které se snížily o 7 343 tis. Kč. 

Je to zapříčiněno hlavně tím, že podnik dobu splatnosti pohledávek snížil na cca 30 – 60 

dnů, dle významnosti a spolehlivosti daných firem a tímto se firmě pohledávky splácely 

v daném období 2007.  

Celková aktiva v letech 2007 a 2006 poklesla o 7 288 tis. Kč (tzn. o 31 %), hlavní vliv na 

změnu aktiv měl nákup dlouhodobých samostatných movitých věcí a souborů.  

Vlastní kapitál ve sledovaném období 2007 a 2006 klesl o 889 tis. Kč (tzn. o 17 %). 

Největší vliv na pokles měl výsledek z hospodaření daného období. Výsledek hospodaření 

v roce 2007 byl nejvíce ovlivněn nárůstem provozních nákladů o 20 %, což zapříčilo 

pokles hospodářského výsledku.  

Cizí kapitál v období 2007 a 2006 poklesl o 6 381 tis. Kč (tzn. o 34 %), největší vliv na 

změnu CK měl pokles závazků z obchodních vztahů. Je to dané tím, že i firma PROSPECT 

se rozhodla, že větší podíl svých závazků splatí již v daném období. 
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Celková pasiva v tomto sledovaném období můžeme zhodnotit tak, že poklesla o  

7 288 Kč (tzn. 31 %) a největší podíl na tomto poklesu mají závazky z obchodního styku, 

které klesly o 54 %.  

Stálá aktiva sledovaná v období 2008 a 2007 poklesla o 79 tis. Kč (což je pokles o 56 %). 

Největší vliv na pokles zapříčil prodej dlouhodobého hmotného majetku, jako byly 

například automobily.  

Oběžná aktiva vzrostla o 14 % a to zapříčiněním vzrůstu podílu pohledávek z obchodních 

styků. Nesmím opomenout dostatečný vliv časového rozlišení, které také hodnotu 

oběžných aktiv zvýšilo o 14 %.  

Celková aktiva v letech 2008 a 2007 vzrostla o 24 % a to největším nárůstem časového 

rozlišení a nárůstem pohledávek z obchodního styku. 

Vlastní kapitál v roce 2008 a 2007 vzrostl o 3 888 tis. Kč (tzn. o 52 %), největší podíl na 

vzrůstu měl výsledek hospodaření běžného období. Hospodaření běžného období 2008 

bylo ovlivněno nejvíce prodejem cenných papírů, které si firma v předcházejícím období 

koupila.  

Cizí kapitál nebyl oproti předešlému období nijak výrazně změněn. Jeho hodnota vzrostla 

o 14 %, což bylo způsobeno zejména nárůstem krátkodobých závazků vůči předchozímu 

roku.  

Celková pasiva v roce 2008 a 2007 vzrostla o 24 % a to především díky vzrůstu výsledku 

hospodaření běžného období.  

Poslední části horizontální analýzy je porovnání let 2009 a 2008. 

Stálá aktiva v období 2009 a 2008 klesla o 13 tis. Kč (o 21 %) a to opotřebením 

dlouhodobého hmotného majetku. V tomto období nesmím opomenout pokles finančního 

majetku (akcií) o 32 %, což bylo zapříčiněno prodejem akcií. 

Oběžná aktiva v posledním sledovaném období vzrostla o 10 634 tis. Kč (o 57 %). 

Největší podíl na nárůstu měly krátkodobé finanční prostředky podniku, které vzrostly  

o 549 % (o 1 960 tis. Kč). Nesmím opomenout nárůst pohledávek o 48 %.  

Celková aktiva v posledních letech vzrostla o 49 % a nejvýznamnější podíl na změně má 

krátkodobý finanční majetek podniku, který vzrostl o 1 960 tis. Kč 

Vlastní kapitál vzrostl o 5 470 tis Kč (o 85 %), největší vliv nárůstu zapříčinil výsledek 

hospodaření běžného období. Příčinou vyšší hodnoty hospodaření je prodej cenných papírů 

podniku a vyšších výkonů a to o 60 %.  

Cizí kapitál byl ovlivněn nejvíc nárůstem krátkodobých závazků a to o 58 %. Bankovní 

výpomoci se v období 2009 dostaly na nulovou hodnotu a je to zapříčiněno, že v tomto 
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roce si sice podnik půjčil finanční částku, ale taktéž v roce 2009 zaplatil požadovanou 

půjčku.  

Celková pasiva vzrostla o 49 %, hlavní zásluhu na nárůstu má zvýšení hodnoty 

hospodářského výsledku běžného období i hospodářského výsledku minulých let. Podnik 

se rozhodl, že ne všechen svůj hospodářský výsledek rozdělí do majetku, zaměstnanců 

apod., ale že si větší část uchová v položce „nerozdělený zisk“. 
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5 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI  
DU PONTOVA PYRAMIDÁLNÍHO ROZKLADU 

 
Poměrové ukazatele z jednotlivých skupin lze propojit pomocí matematických vazeb. 

Tím je možné zvýšit vypovídací schopnosti soustav poměrových ukazatelů a to jejich 

seskupením do vzájemně propojených pyramidových soustav ukazatelů. 

Du Pont pyramidální rozklad má několik výhod, některé z nich jsou: 

- na základě poměrně malého počtu ukazatelů lze dospět k určitým závěrům strategického 

charakteru týkajících se finančního vývoje celého podniku; 

-  vzájemná provázanost logicky vytvořených ukazatelů a možnost kvantifikace 

umožňují vyčíslit, jak změna ukazatele na nižším stupni pyramidálního rozkladu 

ovlivní vrcholový ukazatel (rentabilita vlastního kapitálu). 

Pyramidální rozklad vychází z názoru, že cílem vrcholového managementu je 

maximalizovat rentabilitu vlastního kapitálu. Protože aktiva podniku nepochází pouze 

z vlastních zdrojů, ale i z cizích zdrojů, je nutné zhodnotit efektivnost použití celkový 

aktiv (rentabilita aktiv) a zhodnotit zesilující (multiplikační) vliv cizích zdrojů na objem 

zisku podniku. Pokud cizí kapitál přinese podniku více, než sám stojí, zvýší se 

rentabilita vlastního kapitálu. V tomto případě cizí kapitál „zvedá“ rentabilitu vlastního 

kapitálu podobně jako páka zvedá břemeno – hovoříme o tzv. finanční páce. Pokud ale 

úroková míra cizího kapitálu bude vyšší než výnosnost celkových aktiv, šel by rozdíl na 

vrub akcionářů nebo majitelů podniku. Cizí kapitál je používán pro zvýšení (zesílení) 

výnosnosti vlastního kapitálu a odtud je odvozen název ukazatele – multiplikátor. 

Další úroveň rozkladu – levá větev pyramidy – umožňuje analyzovat ziskovost 

podnikatelské činnosti včetně spotřeby vstupních potenciálů ve formě nákladnosti 

příslušných nákladových položek, jejichž použití v podniku vede k dosažení této 

ziskovosti. Pravá větev pyramidy – analyzuje obrat celkových aktiv a vázanosti 

jednotlivých forem aktiv [2]. 

Du-Pont pyramidální rozklad nyní uvedenu v následujícím obrázku: 
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Obrázek 1: Du Pont pyramidální rozklad 

 
 

 
Pramen: [2], vlastní zpracování 
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5.1 Praktické využití Du-Pont pyramidálního rozkladu 

 

Praktické využití Du-Pont pyramidálního rozkladu jsem aplikovala na celé sledované 

období 2006 – 2009. 

Díky delšímu časovému období jsem mohla sledovat vývoj jednotlivých dílčích ukazatelů 

a zhodnotit vývoj těchto ukazatelů a pozorovat změnu vrcholového ukazatele (výnos na 

vlastní kapitál ROE).  

Vypočtené hodnoty nalezneme v příloze č. 1.  

 

5.1.1 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v období 2006 – 2007 
 

Změna rentability vlastního kapitálu (ROE) je -70,48 %, což je negativní jev. Největší 

zásluhu na tomto čísle má velké snížení vlastního kapitálu a to o 17 %. Tento pokles 

zapříčinilo snížení hospodářského výsledku daného období, který výrazně ovlivňovaly 

provozní náklady podniku. ROE se rozkládá na 2 ukazatele, a to ROA a multiplikátor VK. 

Z těchto 2 ukazatelů nejvíce změnu ROE ovlivnila změna ROA a tento vliv byl  

-60,32 %. Nejvíce hodnotu ukazatele ROA ovlivnila změna ziskové marže, která klesla o 

26 % vlivem snížení výkonů o 11 %. Podstatnou položkou, která výrazně ovlivnila 

vrcholového ukazatele, patří změna rentability vložených prostředků (ROA). Jeho 

ovlivnění se dostalo až na 60,32 %, což není zanedbatelná hodnota. Vlivem poklesu aktiv o 

31 % a poklesem zisku o 76 % se stala tato položka jednou z nejdůležitějších částí, která 

vrcholového ukazatele ovlivnila. Pokles zisku byl zapříčiněn záporným finančním 

hospodářským výsledkem.  

Celková nákladovost byla nejvíce ovlivněna výkonovou spotřebou, která ve sledovaném 

období poklesla pouze o 3 %, ale vrcholového ukazatele ovlivnila a to o  

-54,87 %.   

Meziroční odpisy tohoto období vzrostly o 152,7 % a to z důvodu nákupu nových 

automobilů. Vrcholový ukazatel položkou odpisů byl zanedbatelně ovlivněn a to o  

-1,14 %, což můžeme opomenout.  



Bc. Petra Sajová : Finanční analýza společnosti PROSPECT, spol. s r.o. 

2011  27

 

5.1.2 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v období 2007 – 2008 
 

Kladná změna vrcholového ukazatele v tomto období se dostala na hodnotu 58 %. Největší 

podíl na změně vrcholového ukazatele má vliv rentability vložených prostředků (ROA) a 

to o 83,98 %, je to zapříčiněno nárůstem vlastního kapitálu a to o 52 %. Největší část 

hodnoty ukazatele tvoří navýšení hospodářského výsledku daného období a hospodářského 

výsledku minulých let. Samozřejmě nesmím opomenout nárůst čistého zisku a to o 140 %. 

Největší podíl na zisku podniku zapříčinilo kladné finanční hospodaření podniku, a to díky 

prodeji finančního majetku (akcií), dále pokles ovlivnily provozní náklady, které se snížily 

o 34 %. Ukazatel ROA výrazně ovlivnil vrcholového ukazatele díky změně ziskové marže, 

která vzrostla o 15 %. Celkový vliv na ziskové marži na ukazatele ROA bylo 97 %, což 

můžu říci, že je tou nejpodstatnější položkou ovlivnění. Opět v rámci nákladovosti největší 

podíl ovlivnění vrcholového ukazatele zapříčinila položka osobních nákladů, která 

ovlivnila vrcholového ukazatele o 79,7 %.  

5.1.3 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v období 2008 - 2009 
 

V posledním sledovaném období se vrcholový ukazatel změnil na kladnou hodnotu 65 %. 

Největší vliv na ukazatele ROE (vrcholový ukazatel) měla změna rentability vložených 

prostředků. Vliv změny 92,56 % zapříčinil nárůst zisku o 205 % a to z důvodu nárůstu 

výkonů o 60 %. Firma získala v roce 2009 velké zakázky a tím si zvyšovala podstatným 

způsobem své výkony.  

Nejvýrazněji změnu rentability vložených prostředků ovlivnila zisková marže a to 87 %. 

Zisková marže ve sledovaném období vzrostla o 64 %, vlivem celkového nárůstu jak 

výkonů, tak výkonové spotřeby. Vliv ostatních položek hlavního rozvětvení Du-Pontova 

rozkladu, jsou zanedbatelné. 

V období 2008 a 2009 měla na změnu celkové nákladnosti vliv položka osobních nákladů, 

které ovlivnily celkovou nákladovost o 122 %. Zapříčiněno to bylo tím, že mzdové 

náklady vzrostly o 8 % z důvodu vyššího ohodnocení zaměstnanců a zvýšením počtu 

zaměstnanců.  
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6 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI 
POMOCÍ BONITNÍCH A BANKROTNÍCH MODELŮ 

Následující kapitola obsahuje teoretické vymezení bonitních a bankrotním modelů a jejich 

Aplikaci na podmínky analyzované společnosti.  

6.1 Bonitní (diagnostické) modely 
 

Bonitní modely si kladou za cíl klasifikovat podniky podle stupně finančního zdraví 

v celém spektru od velmi nadějného až po velmi chabé. Zjištěné poměrové ukazatele se 

hodnotí počtem bodů a pak se podle stanoveného pravidla k dosaženému celkovému počtu 

bodů přisoudí podniku určitý stupeň finančního zdraví. Výběr poměrových ukazatelů i 

požadavky na jejich výši se určí na základě ekonomických vztahů doplněných o empirické 

poznatky finančních analytiků. V diplomové práci se budu zabývat pouze bonitním 

modelem, který se nazývá Kralickův test bonity (Kralickův Quicktest).  

6.1.1 Praktické použití Kralickového testu bonity 
 

Praktické použití Kralickového testu bonity provedeme v následující kapitole. Karlickův 

test bonity zahrnuje 4 ukazatele všech 4 oblastí a to ukazatel likvidity, stability, 

rentability a aktivity. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce č. 9.  

 
Tabulka 9: Kralickův test bonity 

ukazatel 2006 2007 2008 2009 
body 
2006 

body 
2007 

body 
2008 

body 
2009 

 

0,2157 0,2572 0,3154 0,3909 3 3 4 4 
 

5,2244 2,4510 2,1644 1,9708 2 0 0 0 
 

0,0811 0,1202 0,1473 0,1234 2 3 4 3 
 

0,2134 0,0787 0,1472 0,2721 4 2 4 4 

Zdroj: vlastní zpracování 3 2 3 3 

2,63 
 

CA

VK
R1 =

CF provozní

BÚpokladnazdroje Cizí
R2

−−
=

tržby

CF
R3 =

aktiva

EBIT
R4 =
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Jednotlivé body byly přiděleny dle stupnice hodnocení ukazatelů. Každý ukazatel R1 – R4 

má své rozmezí, které je následně bodově ohodnoceno. 

 

Vyhodnocením Kralickového testu bonity jsou následující:  

KTB > 3 podnik je bonitní; 

KTB <1;3>  podnik se nachází v „šedé“ zóně; 

KTB < 1 podnik má problémy v oblasti finančního hospodaření. 

 

Prostým aritmetickým průměrem těchto bodů jsem získala konečnou hodnotu a to 2,63.  

To znamená, že podnik se nachází v tzv. „šedé zóně“. Největší vliv na dosažení této 

hodnoty zapříčilo, že v období 2007, 2008 a 2009 se poměr cizích zdrojů zvyšoval a 

zároveň se zvyšoval krátkodobý finanční majetek. Současně se také provozní cash-flow 

zvyšoval a to zapříčilo, že v daných poměrech hodnoty klesaly a bodové ohodnocení 

Kralickového testu bonity činilo hodnotu 0.  

Díky tomuto nulovému bodovému zhodnocení klesl celkový test bonity na hodnotu 2,63. 

Kdyby hodnota R2 získala vyšších hodnot, firma by se dostala určitě nad hodnotu 3, což by 

znamenalo, že podnik je zcela bonitní. Ale můžeme říci, že i když se podnik nachází v 

„šedé zóně“ bonita sledovaného podniku je na velmi dobré úrovni.  

 

6.2 Predikční bankrotní modely  
 

Pro zhodnocení finančního zdraví podniku lze kromě paralelní soustavy ukazatelů použití 

také modely predikce finanční tísně. Pod pojmem finanční tíseň máme na mysli takovou 

finanční situaci podniku, kdy podnik má vážné platební obtíže, které nelze řešit jinak než 

zásadní změnou jeho činnosti nebo struktury. Finanční tíseň může přerůst do finanční krize 

a skončit poté úpadkem podniku. 

Mezi příznaky blížící se finanční krize obvykle patří: 

- klesající nebo váznoucí odbyt, růst zásob hotových výrobků a rozpracované výroby, což 

vede ke zvyšující se vázanosti finančních prostředků; 

- úhrada závazků se zpožděním; 

-  růst ceny vstupů, mezd a úroků, což vede k poklesu rentability tržeb i kapitálu a to často 

vede ke ztrátovosti celého podniku; 
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-  vyčerpání všech likvidních zdrojů nutí podnik k dalším dluhům, dochází k rychlému 

růstu krátkodobého bankovního úvěru; 

-  silně zadluženému podniku nikdo nechce půjčit, věřitelé požadují konkurz [2]. 

 

Mezi hlavní opatření, která by měl podnik provést, pokud se ocitl ve finanční krizi, patří:  

- snížit stav OA:  

•  včas omezit výrobu; 

•  vymáhat pohledávky; 

•  prodat všechny nepotřebné zásoby a získané peníze použít na oddlužení; 

- snížit SA: 

•  omezit investiční výstavu, pokud jsou ztráty nižší než odpisy a zcela ji zastavit, 

pokud ztráty převýší odpisy; 

•  prodat nepotřebné stroje, pozemky, resp. prodat i samostatné pobočné závody, 

pokud je nejhůře; 

•  využít leasingu a získané peníze použít na oddlužení. 

 

- Obnovit rentabilitu především nákladů, což z hlediska krátkodobého přestavuje:  

•  zastavení přijímání nových pracovníků; 

•  omezit pracovní dobu; 

•  radikálně omezit veškeré výdaje. 

 

- Z hlediska dlouhodobého je nutné: 

•  inovovat výrobní program; 

•  změnit organizační strukturu podniku a racionalizovat ji. 

 

- Vypracovat plán restrukturalizace v oblasti:  

•  provozní – změna ve výrobkové struktuře, inovace výrobků a technologie, 

změny trhů a jeho kmenů; 

•  finanční – změny v oblasti pasiv, jako je snížení vlastního kapitálu, kapitalizace 

dluhů jejich přeměnou na akcie, fůze, akvizice, zpětný leasing, vstup 

strategického partnera. 
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Pomocí controllingu je možné včas signalizovat jakékoliv odchylky od zdravého 

finančního vývoje podniku a zjistit příčiny a tím najít cesty k nápravě. Proto se používají 

predikční bankrotní modely.  

Mezi 3 nejdůležitější bankrotní modely patří:  

- Altmanova analýza; 

- Index důvěryhodnosti; 

- Taflerův model. 

 

6.3 Altmanova analýza 
 
Altmanova analýza (Altmanův model) patří do skupiny vícerozměrných modelů. Někdy se 

také nazývá jako Z model (Z faktor, Z – score model). Skládá se z pěti poměrových 

ukazatelů, kterým je přiřazena váha podle jejich významnosti. 

Tento model zahrnuje všechny důležité složky finančního zdraví, tzn. rentabilitu, likviditu, 

zadluženost i strukturu kapitálu. Vztah v tomto tvaru je určen pro podniky s veřejně 

obchodovatelnými cennými papíry.  

 

6.3.1 Praktické použití Altmanovy analýzy 
 

K výpočtu Altmanovy analýzy jsem použila Z model v tomto tvaru:  

Altmanův Z model = 3,3*x1+1,0*x2+0,6x3+1,4*x4+1,2x5 

Výpočty ukazatelů v jednotlivých letech jsou uvedeny v následující tabulce.  

 
Tabulka 10: Altmanův Z model 

ukazatel 2006 2007 2008 2009 
 

0,2134 0,0787 0,1472 0,2721 
 

1,7746 2,3220 2,0917 2,1915 
 

0,2752 0,3462 0,4608 0,6419 
 

0,0502 0,1901 0,1986 0,1653 
 

0,2157 0,2572 0,3154 0,3909 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

aktiva

EBIT
X1 =

aktiva

tržby
X2 =

celkemdluhy 

VK hodnota tržní
X3 =

aktiva

zisk ýnerozdělen
X4 =

aktiva

kapitál pracovní čistý
X5 =
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Altmanův Z model pro rok 2006: 2,973 

Altmanův Z model pro rok 2007: 3,364 

Altmanův Z model pro rok 2008: 3,511 

Altmanův Z model pro rok 2009: 4,175 

 

Použití Z modelu v praxi prokázalo, že vcelku věrohodně předpovídá bankroty s přibližně 

dvouletým předstihem, ale s menší statickou spolehlivostí do vzdálenější budoucnosti. 

Celkové zhodnocení Z modelu:  

- pokud Z faktor nabývá hodnoty v rozmezí <2,99;8> , je podnik finančně zdravý; 

- pokud Z faktor dosahuje hodnot <1,8;2,98> , pak se podnik nachází v tzv. šedé zóně; 

- pokud je hodnota Z faktoru <1,79; -4> , pak má podnik výrazné finanční potíže.  

 

Podle vypočtených hodnot můžeme říci, že podnik se nachází v nejlepším rozmezí a to od 

hodnoty 2,99, což znamená, že firma je finančně zdravá. Pouze v roce 2006 se tato 

hodnota mírně dostala pod požadovaných 2,99 a je to zapříčiněno hlavně poklesem poměrů 

u tržeb a aktiv.  

 

6.4 Index důvěryhodnosti 
 

Index důvěryhodnosti IN slouží ke zhodnocení finančního zdraví českých firem v českém 

prostředí. Jde o výsledek analýzy 24 významných matematicko-statistických modelů 

podnikového hodnocení a praktické zkušenosti z analýz a více než jednoho tisíce českých 

firem. Při odhadování finanční tísně podniku vykazuje index více než 70 % úspěšnosti. 

V IN modelu jsou zařazeny poměrové ukazatelé zadluženosti, rentability, likvidity a 

aktivity. Každému z těchto ukazatelů je přiřazena váha, která je váženým průměrem 

hodnot tohoto ukazatele v odvětví. A to je právě výhodou tohoto IN modelu.  

 

6.4.1 Praktické využití indexu důvěryhodnosti 
 

Pro praktické využití jsem použila vzorec IN05, který je následující: 

IN05 = 0,13*X1+ 0,04*X2 +3,97*X3 + 0,21*X4 +0,09*X5 
 

Vypočtené hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 11.  



Bc. Petra Sajová : Finanční analýza společnosti PROSPECT, spol. s r.o. 

2011  33

Tabulka 11: Index důvěryhodnosti 05 

ukazatel 2006 2007 2008 2009 

zdroje cizí

aktiva
x1 =  1,2762 1,3462 1,4608 1,6419 

úroky nákladové

EBIT
x2 =  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

aktiva

EBIT
x3 =  0,2134 0,0787 0,1472 0,2721 

aktiva

 výnosycelkové
x4 =  1,7746 2,3220 2,0917 2,1915 

úvěry bank. kr.  záva. kr.

aktiva oběžná
x5

+

=  1,2626 1,3304 1,3331 1,5766 

Pramen: vlastní zpracování 

 
IN05 pro rok 2006: 1,499 

IN05  pro rok 2007: 1,095 

IN05 pro rok 2008: 1,334 

IN05 pro rok 2009: 1,896 

 

Vyhodnocení IN05 modelu: 

IN > 1,6  můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci; 

0,9< IN <1,6  „šedá“ zóna nevyhraněných výsledků; 

IN < 0,9  podnik má vážné finanční problémy. 

 

Pouze v roce 2009 se podnik dostal do uspokojivé finanční situace a je to zapříčiněno 

nárůstem EBIT (výsledek hospodaření před zdaněním) o 176 % oproti roku 2008. Další 

sledované období se nacházejí v „šedé zóně“. Můžeme teda říci, že podniku se v indexu 

důvěryhodnosti daří dobře. Velkým rizikem pro firmu jsou vzrůstající se krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů. Ale jelikož firma spolupracuje z převážné části se 

stávajícími podniky, je opravdu velice malé riziko nesplatitelnosti těchto krátkodobých 

pohledávek.  
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6.5 Tafflerův bankrotní model 
 

Tafflerův model sleduje riziko bankrotu. Poprvé byl publikován v roce 1977. Tafflerův 

model existuje v základním a v modifikovaném tvaru a podle toho se interpretují 

vypočtené hodnoty ukazatelů a celkové bodové hodnocení. Obě verze využívají 4 

poměrové ukazatele.  

Modifikovaná verze Tafflerova modelu počítá s tím, že nejsou k dispozici podrobnější 

údaje, a tak se liší pouze v poslední položce.  

 

6.5.1 Praktické použití Tafflerova bankrotního modelu 
 

Tvar modifikovaného Tafflerova modelu je následující:  

Tafflerův model ZT(z) = 0,53*x1+0,13*x2+0,18*x3+0,16*x4 

 

Vypočtené hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v následující tabulce č. 12.  
 

Tabulka 12: Tafflerův bankrotní model 

ukazatel 2006 2007 2008 2009 

závazky krátkodobé

EBIT
x1 =  0,2723 0,1059 0,2151 0,4468 

zdroje cizí

aktiva oběžná
x2 =  1,2626 1,3304 1,3331 1,5766 

celkemdluhy 

závazky krátkodobé
x3 =  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

aktiva

tržby
x4 =  1,7746 2,3220 2,0917 2,1915 

Pramen: vlastní zpracování  

 

Tafflerův bankrotní model pro rok 2006: 0,7724 

Tafflerův bankrotní model pro rok 2007: 0,7806 

Tafflerův bankrotní model pro rok 2008: 0,8020 

Tafflerův bankrotní model pro rok 2009: 0,9724 

 

Vyhodnocení modifikovaného Tafflerova modelu: 

TM < 0,2 u podniku je velká pravděpodobnost bankrotu; 

TM > 0,3 pro podnik to znamená malou pravděpodobnost bankrotu. 
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Dle vypočtených hodnot můžu říci, že podnik se nachází v zóně malé pravděpodobnosti 

bankrotu, což je samozřejmě velice příznivé. 

 

Celkové shrnutí bonitních a bankrotních modelů je následující. Pomocí Kralickového testu 

bonity podniku jsem zjistila, že se podnik nachází sice šedé zóně a při sebemenším 

zlepšení některého z ukazatelů se podnik dostane do fáze, kdy podnik bude skutečně 

bonitní. V realitě je podnik bonitní, i když hodnoty tomu tak nenasvědčují. 

Pomocí Altmanovy analýzy jsem došla k závěru, že podnik je finančně zdravý a to 

z důvodu dosažení doporučených hodnot nad 2,99.  

Poslední model, kterému jsem se věnovala, je index důvěryhodnosti, díky kterému jsem 

zjistila, zda podniku hrozí finanční problémy. Ze 4 sledovaných období (2006 – 2009) 

jsem dospěla k závěru, že v letech 2006 – 2008 se podnik nachází v šedé zóně, ale i tak 

dosahuje vysokých hodnot, které se blíží k uspokojivé finanční situaci. Šedá zóna v tomto 

podniku je nejvíce ovlivněna oběžnými finančními prostředky, kterými firma příliš 

nedisponuje. V posledním roce 2009 se podnik dostal do uspokojivé finanční situace a 

věřím, že v dalších letech si tento trend zachová.  
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7 NÁVRHY A OPATŘENÍ 
 

Cílem diplomové práce bylo provést finanční zhodnocení podniku, zhodnotit finanční 

situaci firmy a to prostřednictvím finančních ukazatelů rentability a likvidity. Součástí 

finanční analýzy je zobrazení ukazatelů prostřednictvím grafů, na kterých jde vývoj 

jednotlivých ukazatelů lépe sledovat a porovnat.  

V další části diplomové práce jsem se věnovala Du-Pont pyramidálnímu rozkladu, který mi 

dopomohl jednotlivé finanční ukazatele hlouběji rozpracovat a tím lépe zhodnotit finanční 

situaci podniku.  

V poslední části práce jsem se zabývala bonitními a bankrotními modely, které mi 

pomohly rozpoznat, zde se firma nachází ve finančním zdraví či nikoliv, zda jsou bonitní a 

jestli je jejich finanční postavení na vysoké úrovni. 

 

7.1 Návrhy a opatření ukazatelů rentability 
 

Výnosnost na aktivech byla ve sledovaných obdobích velice proměnlivá. V našem 

případě byly celkové aktiva vždy vyšší než zisk, to znamená, že se vypočtené hodnoty 

dostaly pod hodnotu 1. Obecně můžu říci, že tato hodnota by se měla pohybovat nad 

hranici hodnoty 1, aby bylo krytí celkových aktiv alespoň z části zajištěno. Ve sledovaném 

období se podnik vždy pohyboval v kladném hospodářském výsledku, ale ani to nezajistilo 

podniku, aby hodnota neklesla pod hodnotu 1.  

Celková aktiva v letech 2006 – 2009 se pohybovala v rozmezí 16 461 tis. Kč –  

30 412 tis. Kč, největší podíl na těchto skokových změnách bylo pořízení dlouhodobého 

finančního majetku v období 2008 a nárůstem pohledávek z obchodních vztahů ve všech 

obdobích. Ostatní položky celkových aktiv se samozřejmě v čase měnily, ale nehrály 

takovou roli jako výše uvedené položky rozvahy.  

Mým osobním doporučením pro podnik by bylo, aby si podnik hlídat nárůst krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů. Je zde velké riziko, že se krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů se můžou stát pohledávkami nedobytnými, což by si podnik určitě 

nepřál. V podniku PROSPECT se tento problém ale příliš řešit nedá a to z důvodu 

uzavírání až 80 % projektů ke konci roku. Proto se v účetnictví objeví vysoké částky za 

pohledávky z obchodních vztahů. Důležitou roli u pohledávek (čili faktur vystavených) 

hraje datum splatnosti. Podnik má rozdělené firmy dle jejich důvěryhodnosti, délky 
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spolupráce dobu splatnosti faktur. Podniky, které s firmou PROSPECT spolupracují již 

delší dobu, obchodní vztahy vždy mezi nimi fungovali na 100 %, tak podnik nabízí dobu 

splatnosti až 60 dní, ve výjimečných případech se doba splatnosti natahuje až na 120 dní 

splatnosti. U podniků, se kterými PROSPECT začíná spolupracovat, doba splatnosti 

vystavených faktur činí 5 až 14 dní. Je to z důvodu ochrany podniku před ztrátou, která 

může vzniknout právě nezaplacením daných faktur. 

 

Výnos na vlastní kapitál byl v jednotlivých letech proměnlivý, ale největší skok můžu 

zaznamenat v roce 2009, kdy vlastní kapitál vzrostl o 85 % z důvodu nárůstu hospodaření 

účetního období (o 24 %) a hospodaření z minulých let (o 205 %). Právě hospodaření 

z minulých let v roce 2009 nejvíce ovlivnil nárůst vlastního kapitálu.  

Nesmím taky opomenout roli zisku před zdaněním. V roce 2007 ukazatel oproti roku 2006 

klesl o 70 % a to díky poklesu vlastního kapitálu o 17 %. Výrazný vliv je snížení 

provozního hospodářského výsledku o 92 % z důvodu navýšení provozní nákladů o 21 %. 

V roce 2008 zisk před zdaněním vzrostl o 131 % a to díky kladnému finančnímu 

hospodářskému výsledku. Ve sledovaném období byl rok 2009 tím nejlepším z důvodu 

nárůstu zisku o 177 % oproti roku 2008. Hlavní příčinou byl nárůst výkonů o 60 % 

z důvodu prodeje dlouhodobého majetku.  

 

Ziskovost výkonů ve sledovaných obdobích 2006 – 2008 kolísala okolo 40 000 tis. Kč. 

V roce 2009 se výkony oproti roku 2008 zvýšili o 60 % z důvodu většího počtu zadaných 

projektů, které se v daném roce realizovaly. Vlivy zisku jsem již popsala v části výnosu na 

vlastní kapitál. 

Mým doporučením by bylo, aby podnik své projekty zadával již v počátcích daného 

období nebo do poloviny daného období, aby se výkony projevily již v daném období. 

Jelikož se ale podnik zabývá již poslední fázi celkového budování daných objektů 

(elektroinstalací), myslím si, že zrealizovat velký podíl všech projektu v počátcích období, 

je zcela nereálné.  
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7.2 Návrhy a opatření likvidity 
 

V diplomové práci jsem se zabývala likviditou okamžitou, běžnou i celkovou. 

Okamžitá likvidita se dle odborných publikací má pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1. Jak 

jsem již naznačila v předcházejících kapitolách podnik má velké problémy s peněžními 

prostředky jak na běžném účtu, tak v pokladně. Podnik se ve všech sledovaných obdobích 

nedostal ani z části na požadované hodnoty. Okamžité splatné závazky jsou příliš vysoké 

oproti oběžným finančním prostředkům. „Nejlepším“ rokem v rámci okamžité likvidity byl 

rok 2009, kdy podnik disponoval s 2 317 tis. Kč na běžném účtu. Je to zapříčiněno 

zaplacením finančně dražšími projekty ke konci období.  

PROSPECT díky dobrým obchodním vztahům s obchodní bankou má podepsanou 

smlouvu, ve které podniku poskytuje depozitní účet, který se dostává do vysokých částek. 

Ale díky splacení všech projektů (čili nulové nedobytné pohledávky) se depozitní účet 

vždy vyrovná. Díky velkým obratům, které na depozitním účtu probíhají, podnik nemá 

příliš vysoké úroky z debetu.  

K mým doporučením by patřilo, aby podnik měl určité finanční rezervy na běžném účtu, 

ale jelikož vím, jak PROSPECT funguje z hlediska placení faktur, je tento krok zbytečné 

řešit, protože firma PROSPECT již tuto situaci vyřešila právě podepsanou depozitní 

smlouvou, která jim okamžitou likvidnost dává na 100 %. 

 

Běžná likvidita je okamžitá likvidita obohacenou o položku pohledávky. Z pohledu 

pohledávek jsem již naznačila, jak podnik s tímto „bojuje“. Pohledávky jsou díky dobré 

spolupráci všech firem, subdodavatelů apod. splacené. Firma se spíše potýká s problémem 

účtování, proto zde vyskakují položky pohledávky z obchodních vztahů. 90 % pohledávek 

jsou vystaveny v měsíci prosinci, kdy samozřejmě většina pohledávek je splatná v dalším 

roce. Některé pohledávky jsou splacené okamžitě, ale je to opravdu malé procento.  

K doporučením by patřilo, aby firma zkrátila dobu splatnosti faktur, nebo vystavovala 

faktury tak, aby byly splatné ke konci roku, ale jelikož vím, že je tento krok nereálný, tak 

položka pohledávek z obchodních vztahů bude vždy v rozvaze nabývat na své hodnotě, 

jelikož splatné jsou až další kalendářní rok. 

 

Poslední části likvidity je likvidita celková, která přibírá do vztahu zásoby. Jelikož podnik 

nedisponuje skoro žádnými zásobami (jde rovnou do spotřeby, nebo jako dodávka 
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subdodavatelů), je zcela zbytečné tohoto ukazatele řešit a nabízet nějaké doporučení a 

řešení.  

 

7.3 Návrhy a opatření k Du-Pont pyramidálnímu rozkladu 
 

Du-Pont pyramidální rozklad v období 2006 – 2007 prokázal, že změna vrcholového 

ukazatele ROE se změnil o -70,48 %. Největší podíl na změně vrcholového ukazatele 

zapříčinila změna rentability úhrnných vložených prostředků a to -60,32 %.  Tento záporný 

vliv byl ovlivněn poklesem celkových aktiv a to o 30,69 %. Celková aktiva poklesly 

z důvodu poklesu oběžných aktiv a to především poklesem krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů a to o 33 % z důvodu splatnosti pohledávek v daném období 2007. 

V tomto období změnu vrcholového ukazatele také ovlivnila nákladnost výkonové 

spotřeby a to o -54,87 %, i když v meziročním srovnání klesla pouze o 3 %. Osobní 

náklady také ovlivnily vrcholového ukazatele a to o -37,66 %.  

V období 2008 – 2008 se vrcholový ukazatel změnil a to o 58,07 %, což je pozitivní jev. 

Největší vliv na změnu vrcholového ukazatele byl vliv změny rentability úhrnných 

vložených prostředků o 83,98 %.  Je to zapříčiněno tím, že zisk v období 2008 vzrostl o 

139,69 % a to díky vyšším výkonům o 12,2 %. Další ovlivnění zapříčinil kladný finanční 

hospodářský výsledek z důvodu tržeb z prodeje cenných papírů a podílů. Vrcholového 

ukazatele také dosti ovlivnila změna ziskové marže a to 97,23 % a to i přesto, že 

v meziročním srovnání zisková marže stoupla pouze o 19,5 %.  Osobní nákladnost 

ovlivnila vrcholového ukazatele a to 79,7 %, i když v meziročním srovnání osobní náklady 

vzrostly pouze o 1,05 %.  

Poslední sledované období 2009 – 2008 prokázalo změnu vrcholového ukazatele o 64,74 

%, což je pozitivní jev. Největší podíl na změně vrcholového ukazatele byl vliv změny 

rentability úhrnných vložených prostředků a to 92,56 %. Je to zapříčiněno nárůstem zisku 

o 205,12 %.  Vrcholový ukazatel byl také ovlivněn změnou ziskové marže a to o 86,52 %, 

protože i v meziročním srovnání zisková marže stoupla o 64 %.  Důležitou roli ve změně 

vrcholového ukazatele hraje vliv změny nákladovosti osobních nákladů a to 121,62 %. 

V meziročním srovnání osobní náklady stouply o 8%. Osobní náklady podniku stouply, 

protože podnik v roce 2009 přijal nové zaměstnance a více ohodnocoval zaměstnance 

stávající.  
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7.4 Návrhy a opatření k bonitním a bankrotním modelům 
 

 
Pomocí Kralickového testu bonity podniku jsem zjistila, že se podnik nachází sice šedé 

zóně a při sebemenším zlepšení některého z ukazatelů se podnik dostane do fáze, kdy 

podnik bude bonitní vzhledem k zadaným hodnotám. Ve skutečnosti je podnik  

100 % bonitní, i když hodnoty tomu tak nenasvědčují. 

Pomocí Altmanovy analýzy jsem došla k závěru, že podnik je finančně zdravý a to 

z důvodu dosažení doporučených hodnot nad 2,99.  

Poslední model, kterému jsem se věnovala, je index důvěryhodnosti, díky kterému jsem 

zjistila, zda podniku hrozí finanční problémy. Ze 4 sledovaných období (2006 – 2009) 

jsem dospěla k závěru, že v letech 2006 – 2008 se podnik nachází v šedé zóně, ale i tak 

dosahuje vysokých hodnot, které se blíží k uspokojivé finanční situaci. Šedá zóna v tomto 

podniku je nejvíce ovlivněna oběžnými finančními prostředky, kterými firma příliš 

nedisponuje. V posledním roce 2009 se podnik dostal do uspokojivé finanční situace a 

věřím, že v dalších letech si tento trend zachová.  
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8 ZÁVĚR 
 

Závěrem diplomové práce bylo celkové zhodnocení firmy PROSPECT spol. s.r.o. V první 

části diplomové práce jsem se věnovala finančnímu zhodnocení z hlediska rentability a 

likvidity. Rentabilita neboli ziskovost podniku vychází z kladných hospodářských 

výsledků. PROSPECT ve sledovaných obdobích 2006 – 2009 se nacházela v kladném 

hospodářském výsledku. A proto vypočtené hodnoty vycházely také kladně. Hospodářské 

výsledky sledovaných období se měnily z důvodu změn finančního hospodářského 

výsledku a to vlivem tržeb z prodeje cenných papírů a podílů a nákladů souvisejícím 

s prodejem cenných papírů a podílů. Touto části výkazu zisku a ztráty byla nejvíce 

ovlivněna rentabilita podniku.  

Celkový výsledek hospodaření v daných obdobích byl také ovlivněn výkony, které firma 

dosahovala. Nejvyšší výkony podniku byly zaznamenány v roce 2009, kdy firma měla 

nejvíce zakázek, které byly vysoce finančně ohodnoceny. A proto také podnik v roce 2009 

vykazoval nejvyšší provozní hospodářský výsledek a to 8 861 tis. Kč. 

Nesmím také opomenout vliv jmenovatele rentability. Hlavní příčinou ovlivnění výnosů na 

aktiva byl vliv krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Celkově můžu říci, že 

pohledávky z obchodních vztahů jsou velkým problémem tohoto podniku. Je to 

zapříčiněno tím, že firma si sjednává zakázky, které může realizovat až ke konci roku nebo 

roku následujícího. Proto v rozvaze pohledávky z obchodních vztahů narůstají a do dalšího 

období se překlápějí. PROSPECT s tímto problémem nemůže nijak bojovat, protože 

z hlediska realizace staveb, projektů se elektroinstalace dělá vždy až v závěru. Podnik ale 

spolupracuje se stávajícími firmami, díky kterým, se pohledávky stávají vždy dobytnými a 

otázku nedobytných pohledávek z obchodních vztahů podnik nemusel nikdy řešit.  

Vlastní kapitál firmy PROSPECT byl proměnlivý a to z důvodu výsledku hospodaření 

daného období a výsledku hospodaření z předcházejícího období.  

Celková likvidita podniku je pro tento podnik velice specifickým finančním ukazatelem a 

to z důvodu problémů s pohledávkami z obchodních vztahů. Závěr likvidity je následující. 

Okamžitá likvidita, která by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1, podnik nesplňuje 

v žádném sledovaném období. Okamžité splatné závazky jsou příliš vysoké oproti 

oběžným finančním prostředkům. „Nejlepším“ rokem v rámci ukazatele okamžité likvidity 

byl rok 2009, kdy podnik disponoval s 2 317 tis. Kč na běžném účtu. Příčinou je zaplacení 

finančně dražšími projektu ke konci období.  
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Podnik si své situace je vědomý a proto má sjednanou s obchodní bankou smlouvu, ve 

které podniku poskytuje depozitní účet, který se dostává do vysokých částek. Díky 100 % 

splacení všech projektů se depozitní účet vždy vyrovná a podnik se nedostává do finanční 

tísně. A díky velkým obratům, které na depozitním účtu probíhají, podnik nemá příliš 

vysoké úroky z debetu. Tímto se také podnik stává 100 % likvidní.  

Jak jsem již naznačila, velkou roli v ukazateli běžné likvidity hrají pohledávky 

z obchodních vztahů. K mým doporučením a závěru k ukazateli běžné likvidity by patřilo, 

aby podnik zkrátil dobu splatnosti vytavených faktur, aby se tyto faktury zobrazovali již 

v daném období.  

Jelikož podnik nevlastní zásoby, které jsou součástí celkové likvidity podniku, nebudu se 

tomuto ukazateli více věnovat.  

Další části diplomové práce bylo zhodnocení podniku za pomocí bonitních a bankrotních 

modelů. Pomocí Kralickového testu bonity podniku jsem zjistila, že se podnik nachází 

sice šedé zóně a při sebemenším zlepšení některého z ukazatelů se podnik dostane do fáze, 

kdy podnik bude bonitní vzhledem k zadaným hodnotám. Ve skutečnosti je podnik  

100 % bonitní, i když hodnoty tomu tak nenasvědčují. 

Pomocí Altmanovy analýzy jsem došla k závěru, že podnik je finančně zdravý a to 

z důvodu dosažení doporučených hodnot nad 2,99.  

Poslední model, kterému jsem se věnovala, je index důvěryhodnosti, díky kterému jsem 

zjistila, zda podniku hrozí finanční problémy. Ze 4 sledovaných období (2006 – 2009) 

jsem dospěla k závěru, že v letech 2006 – 2008 se podnik nachází v šedé zóně, ale i tak 

dosahuje vysokých hodnot, které se blíží k uspokojivé finanční situaci. Šedá zóna v tomto 

podniku je nejvíce ovlivněna oběžnými finančními prostředky, kterými firma příliš 

nedisponuje. V posledním roce 2009 se podnik dostal do uspokojivé finanční situace a 

věřím, že v dalších letech si tento trend zachová.  
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Výpočet Du Pontova pyramidálního rozkladu v období 2006 - 2007 

 

Symbol Ukazatel 

 hodnota [v tisících Kč]   
období 
2006 

období 
2007 ∆ ∆ % 

Z čistý zisk 3 738 912 -2 826 -75,60 
E vlastní kapitál 5 122 4 233 -889 -17,36 
A aktiva celkem 23 749 16 461 -7 288 -30,69 
F stálá aktiva 18 140 122 677,78 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 
DHM dlouhodobý hmotný majetek 18 140 122 677,78 
DFM dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

O oběžná aktiva 23 495 16 268 -7 227 -30,76 
ZA zásoby 716 621 -95 -13,27 
DP dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 
KP krátkodobé pohledávky 22 027 14 684 -7 343 -33,34 
FM finanční majetek 752 963 211 28,06 
P ostatní aktiva 236 53 -183 -77,54 
T tržby(výnosy) 42 146 38 223 -3 923 -9,31 
N celkové náklady 38 408 37 311 -1 097 -2,86 

NA náklady na prodané zboží 0 0 0 0 
NB výkonová spotřeba 27 682 26 898 -784 -2,83 
NC osobní náklady 8 912 9 313 401 4,50 
ND daně  26 29 3 11,54 
NE odpisy 23 58 35 152,17 
NF finanční náklady 58 53 -5 -8,62 

NG ostatní a mimořádné náklady 0 0 0 0 
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symbol ukazatel 
období 
2006 

období 
2007 ∆ ∆ % 

log 
(1)/(0) 

Z/E rentabilita vlastního kapitálu ROE 0,7298 0,2155 -0,5143 -70,48 -0,5299 
Z/A rentabilita úhrn. vlož. prost. ROA 0,1574 0,0554 -0,1020 -64,80 -0,4535 
A/E multiplikátor 4,6367 3,8887 -0,7479 -16,13 -0,0764 
Z/T ziskovost 0,0887 0,0239 -0,0648 -73,10 -0,5702 
T/A obrat aktiv 1,7746 2,3220 0,5474 30,85 0,1168 
N/T celková nákladovost 0,9113 0,9761 0,0648 7,11 0,0298 
A/T vázanost aktiv 0,5635 0,4307 -0,1328 -23,57 -0,1168 
F/T vázanost stálých aktiv 0,0004 0,0037 0,0032 757,60 0,9333 

DNM/T vázanost dlouh. nehmot. majetku 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 
DHM/T vázanost dlouh. hmot. majetku 0,0004 0,0037 0,0032 757,60 0,9333 
DFM/T vázanost dlouh. fin. majetku 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 

O/T vázanost oběžných aktiv 0,5575 0,4256 -0,1319 -23,65 -0,1172 
Z/T vázanost zásob 0,0170 0,0162 -0,0007 -4,37 -0,0194 

DP/T vázanost dlouhodobých pohledávek 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 
KP/T vázanost krátkodobých pohledávek 0,5226 0,3842 -0,1385 -26,49 -0,1337 
FM/T vázanost finančního majetku 0,0178 0,0252 0,0074 41,20 0,1498 
P/T vázanost ostatních aktiv 0,0056 0,0014 -0,0042 -75,24 -0,6062 

NA/T nákladovost prodaného zboží 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 
NB/T nákladovost výkonové spotřeby 0,6568 0,7037 0,0469 7,14 0,0300 
NC/T nákladovost osobních nákladů 0,2115 0,2436 0,0322 15,22 0,0615 
ND/T nákladovost daní  0,0006 0,0008 0,0001 22,99 0,0899 
NE/T nákladovost odpisů 0,0005 0,0015 0,0010 178,06 0,4441 
NF/T nákladovost finančních nákladů 0,0014 0,0014 0,0000 0,76 0,0033 

symbol ukazatel Absolutně % 

∆Z/E  změna rentability vlastního kapitálu ROE -0,5143 -70,48 
∆Z/E(Z/A) vliv změny rentability úhrnných vložených prostředků -0,4402 -60,32 

∆Z/E(A/E) vliv změny multiplikátoru     -0,0742 -10,16 

∆Z/E(Z/T) vliv změny ziskové marže -0,5535 -75,85 

∆Z/E(T/A) vliv změny obratu aktiv     0,1133 15,53 

∆Z/E(F/T) vliv změny vázanosti stálých aktiv -0,0028 -0,38 

∆Z/E(DNM/T) vliv změny vázanosti dlouhodobého nehmotného majetku 0,0000 0,00 

∆Z/E(DHM/T) vliv změny vázanosti dlouhodobého hmotného majetku 0 0 

∆Z/E(DFM/T) vliv změny vázanosti dlouhodobého finančního majetku 0 0 
∆Z/E(O/T) vliv změny vázanosti oběžných aktiv 0 0 

∆Z/E(ZA/T) vliv změny vázanosti zásob     0 0 

∆Z/E(DP/T) vliv změny vázanosti dlouhodobých pohledávek 0 0 

∆Z/E(KP/T) vliv změny vázanosti krátkodobých pohledávek   0 0 

∆Z/E(FM/T) vliv změny vázanosti finančního majetku 0 0 

∆Z/E(P/T) vliv změny vázanosti ostatních aktiv     0 0 

∆Z/E(NA/T) vliv změny nákladovosti prodaného zboží 0,0000 0,00 

∆Z/E(NB/T) vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby   -0,4004 -54,87 

∆Z/E(NC/T) vliv změny nákladovosti osobních nákladů -0,2749 -37,66 

∆Z/E(ND/T) vliv změny nákladovosti daní     -0,0012 -0,17 

∆Z/E(NE/T) vliv změny nákladovosti odpisů -0,0083 -1,14 

∆Z/E(NF/T) vliv změny nákladovosti finančních nákladů   -0,0001 -0,01 
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Výpočet Du Pontova pyramidálního rozkladu v období 2007 – 2008 

 

Symbol Ukazatel 

 hodnota [v tisících Kč]   
období 
2007 

období 
2008 ∆ ∆ % 

Z čistý zisk 912 2 186 1 274 139,69 
E vlastní kapitál 4 233 6 419 2 186 51,64 
A aktiva celkem 16 461 20 349 3 888 23,62 
F stálá aktiva 140 1 571 1 431 1022,14 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 
DHM dlouhodobý hmotný majetek 140 61 -79 -56,43 
DFM dlouhodobý finanční majetek 0 1 510 1 510 0 

O oběžná aktiva 16 268 18 570 2 302 14,15 
ZA zásoby 621 188 -433 -69,73 
DP dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 
KP krátkodobé pohledávky 14 684 18 025 3 341 22,75 
FM finanční majetek 963 357 -606 -62,93 
P ostatní aktiva 53 208 155 292,45 
T tržby(výnosy) 38 223 42 563 4 340 11,35 
N celkové náklady 37 311 40 377 3 066 8,22 

NA náklady na prodané zboží 0 0 0 0 
NB výkonová spotřeba 26 898 29 447 2 549 9,48 
NC osobní náklady 9 313 9 411 98 1,05 
ND daně  29 23 -6 -20,69 
NE odpisy 58 79 21 36,21 
NF finanční náklady 53 155 102 192,45 

NG ostatní a mimořádné náklady 0 0 0 0 

  



PŘÍLOHA Č. 1 

4 

 

symbol ukazatel 
období 
2007 

období 
2008 ∆ ∆ % 

log 
(1)/(0) 

Z/E rentabilita vlastního kapitálu ROE 0,2155 0,3406 0,1251 58,07 0,1988 
Z/A rentabilita úhrn. vlož. prost. ROA 0,0554 0,1074 0,0520 93,90 0,2876 
A/E multiplikátor 3,8887 3,1701 -0,7186 -18,48 -0,0887 
Z/T ziskovost 0,0239 0,0514 0,0275 115,25 0,3329 
T/A obrat aktiv 2,3220 2,0917 -0,2304 -9,92 -0,0454 
N/T celková nákladovost 0,9761 0,9486 -0,0275 -2,82 -0,0124 
A/T vázanost aktiv 0,4307 0,4781 0,0474 11,01 0,0454 
F/T vázanost stálých aktiv 0,0037 0,0369 0,0332 907,72 1,0033 

DNM/T vázanost dlouh. nehmot. majetku 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 
DHM/T vázanost dlouh. hmot. majetku 0,0037 0,0014 -0,0022 -60,87 -0,4075 
DFM/T vázanost dlouh. fin. majetku 0,0000 0,0355 0,0355 0 0 

O/T vázanost oběžných aktiv 0,4256 0,4363 0,0107 2,51 0,0108 
Z/T vázanost zásob 0,0162 0,0044 -0,0118 -72,81 -0,5656 

DP/T vázanost dlouhodobých pohledávek 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 
KP/T vázanost krátkodobých pohledávek 0,3842 0,4235 0,0393 10,24 0,0423 
FM/T vázanost finančního majetku 0,0252 0,0084 -0,0168 -66,71 -0,4777 
P/T vázanost ostatních aktiv 0,0014 0,0049 0,0035 252,44 0,5471 

NA/T nákladovost prodaného zboží 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 
NB/T nákladovost výkonové spotřeby 0,7037 0,6918 -0,0119 -1,69 -0,0074 
NC/T nákladovost osobních nákladů 0,2436 0,2211 -0,0225 -9,25 -0,0422 
ND/T nákladovost daní  0,0008 0,0005 -0,0002 -28,78 -0,1474 
NE/T nákladovost odpisů 0,0015 0,0019 0,0003 22,32 0,0875 
NF/T nákladovost finančních nákladů 0,0014 0,0036 0,0023 162,63 0,4193 

 

 

symbol ukazatel Absolutně % 

∆Z/E  změna rentability vlastního kapitálu ROE 0,1251 58,07 
∆Z/E(Z/A) vliv změny rentability úhrnných vložených prostředků 0,1809 83,98 

∆Z/E(A/E) vliv změny multiplikátoru     -0,0558 -25,91 

∆Z/E(Z/T) vliv změny ziskové marže 0,2095 97,23 

∆Z/E(T/A) vliv změny obratu aktiv     -0,0286 -13,25 

∆Z/E(F/T) vliv změny vázanosti stálých aktiv -0,0200 -9,29 

∆Z/E(DNM/T) vliv změny vázanosti dlouhodobého nehmotného majetku 0,0000 0,00 

∆Z/E(DHM/T) vliv změny vázanosti dlouhodobého hmotného majetku 0 0 

∆Z/E(DFM/T) vliv změny vázanosti dlouhodobého finančního majetku 0 0 

∆Z/E(O/T) vliv změny vázanosti oběžných aktiv 0 0 

∆Z/E(ZA/T) vliv změny vázanosti zásob     0 0 

∆Z/E(DP/T) vliv změny vázanosti dlouhodobých pohledávek 0 0 

∆Z/E(KP/T) vliv změny vázanosti krátkodobých pohledávek   0 0 

∆Z/E(FM/T) vliv změny vázanosti finančního majetku 0 0 

∆Z/E(P/T) vliv změny vázanosti ostatních aktiv     0 0 

∆Z/E(NA/T) vliv změny nákladovosti prodaného zboží 0,0000 0,00 

∆Z/E(NB/T) vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby   0,0904 41,96 

∆Z/E(NC/T) vliv změny nákladovosti osobních nákladů 0,1717 79,70 

∆Z/E(ND/T) vliv změny nákladovosti daní     0,0017 0,77 

∆Z/E(NE/T) vliv změny nákladovosti odpisů -0,0026 -1,20 

∆Z/E(NF/T) vliv změny nákladovosti finančních nákladů   -0,0172 -7,97 
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Výpočet Du Pontova pyramidálního rozkladu v období 2008 – 2009 

 

Symbol Ukazatel 

 hodnota [v tisících Kč]   

období 2008 období 2009 ∆ ∆ % 
Z čistý zisk 2 186 6 670 4 484 205,12 
E vlastní kapitál 6 419 11 889 5 470 85,22 
A aktiva celkem 20 349 30 412 10 063 49,45 
F stálá aktiva 1 571 1 068 -503 -32,02 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 
DHM dlouhodobý hmotný majetek 61 48 -13 -21,31 
DFM dlouhodobý finanční majetek 1 510 1 020 -490 -32,45 

O oběžná aktiva 18 570 29 204 10 634 57,26 
ZA zásoby 188 141 -47 -25,00 
DP dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 
KP krátkodobé pohledávky 18 025 26 746 8 721 48,38 
FM finanční majetek 357 2 317 1 960 549,02 
P ostatní aktiva 208 140 -68 -32,69 
T tržby(výnosy) 42 563 66 648 24 085 56,59 
N celkové náklady 40 377 59 978 19 601 48,54 

NA náklady na prodané zboží 0 0 0 0 
NB výkonová spotřeba 29 447 46 597 17 150 58,24 
NC osobní náklady 9 411 10 172 761 8,09 
ND daně  23 23 0 0,00 
NE odpisy 79 73 -6 -7,59 
NF finanční náklady 155 127 -28 -18,06 

NG ostatní a mimořádné náklady 0 0 0 0 
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symbol ukazatel 
období 
2008 

období 
2009 ∆ ∆ % log (1)/(0) 

Z/E rentabilita vlastního kapitálu ROE 0,3406 0,5610 0,2205 64,74 0,2168 
Z/A rentabilita úhrn. vlož. prost. ROA 0,1074 0,2193 0,1119 104,16 0,3100 
A/E multiplikátor 3,1701 2,5580 -0,6121 -19,31 -0,0932 
Z/T ziskovost 0,0514 0,1001 0,0487 94,86 0,2897 
T/A obrat aktiv 2,0917 2,1915 0,0999 4,77 0,0203 
N/T celková nákladovost 0,9486 0,8999 -0,0487 -5,14 -0,0229 
A/T vázanost aktiv 0,4781 0,4563 -0,0218 -4,56 -0,0203 
F/T vázanost stálých aktiv 0,0369 0,0160 -0,0209 -56,58 -0,3624 

DNM/T vázanost dlouh. nehmot. majetku 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 
DHM/T vázanost dlouh. hmot. majetku 0,0014 0,0007 -0,0007 -49,75 -0,2988 
DFM/T vázanost dlouh. fin. majetku 0,0355 0,0153 -0,0202 -56,86 -0,3651 

O/T vázanost oběžných aktiv 0,4363 0,4382 0,0019 0,43 0,0019 
Z/T vázanost zásob 0,0044 0,0021 -0,0023 -52,10 -0,3197 

DP/T vázanost dlouhodobých pohledávek 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 
KP/T vázanost krátkodobých pohledávek 0,4235 0,4013 -0,0222 -5,24 -0,0234 
FM/T vázanost finančního majetku 0,0084 0,0348 0,0264 314,48 0,6175 
P/T vázanost ostatních aktiv 0,0049 0,0021 -0,0028 -57,02 -0,3667 

NA/T nákladovost prodaného zboží 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 
NB/T nákladovost výkonové spotřeby 0,6918 0,6992 0,0073 1,06 0,0046 
NC/T nákladovost osobních nákladů 0,2211 0,1526 -0,0685 -30,97 -0,1610 
ND/T nákladovost daní  0,0005 0,0003 -0,0002 -36,14 -0,1948 
NE/T nákladovost odpisů 0,0019 0,0011 -0,0008 -40,99 -0,2291 
NF/T nákladovost finančních nákladů 0,0036 0,0019 -0,0017 -47,67 -0,2813 

 

symbol ukazatel Absolutně % 

∆Z/E  změna rentability vlastního kapitálu ROE 0,2205 64,74 
∆Z/E(Z/A) vliv změny rentability úhrnných vložených prostředků 0,3152 92,56 

∆Z/E(A/E) vliv změny multiplikátoru     -0,0948 -27,82 

∆Z/E(Z/T) vliv změny ziskové marže 0,2946 86,52 

∆Z/E(T/A) vliv změny obratu aktiv     0,0206 6,05 

∆Z/E(F/T) vliv změny vázanosti stálých aktiv 0,0197 5,80 

∆Z/E(DNM/T) vliv změny vázanosti dlouhodobého nehmotného majetku 0,0000 0,00 

∆Z/E(DHM/T) vliv změny vázanosti dlouhodobého hmotného majetku 0 0 

∆Z/E(DFM/T) vliv změny vázanosti dlouhodobého finančního majetku 0 0 

∆Z/E(O/T) vliv změny vázanosti oběžných aktiv 0 0 

∆Z/E(ZA/T) vliv změny vázanosti zásob   0 0 

∆Z/E(DP/T) vliv změny vázanosti dlouhodobých pohledávek 0 0 
∆Z/E(KP/T) vliv změny vázanosti krátkodobých pohledávek   0 0 

∆Z/E(FM/T) vliv změny vázanosti finančního majetku 0 0 

∆Z/E(P/T) vliv změny vázanosti ostatních aktiv     0 0 

∆Z/E(NA/T) vliv změny nákladovosti prodaného zboží 0,0000 0,00 

∆Z/E(NB/T) vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby   -0,0442 -12,97 

∆Z/E(NC/T) vliv změny nákladovosti osobních nákladů 0,4142 121,62 

∆Z/E(ND/T) vliv změny nákladovosti daní     0,0012 0,35 

∆Z/E(NE/T) vliv změny nákladovosti odpisů 0,0046 1,35 

∆Z/E(NF/T) vliv změny nákladovosti finančních nákladů   0,0105 3,08 
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TEXT Změna 2006 - 2007 Změna 2007 - 2008 Změna 2008 - 2009 

  abs. index abs. index abs. index 

              

AKTIVA  CELKEM -7 288 0,69 3 888 1,24 10 063 1,49 

Pohledávky za upsaný vl. kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Stálá aktiva 122 7,78 -79 0,44 -13 0,79 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 122 7,78 -79 0,44 -13 0,79 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 1 510  0,00 -490 0,68 

Oběžná aktiva -7 227 0,69 2 328 1,14 10 634  1,62 

Zásoby -95 0,87 -433 0,30 -47 0,75 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pohledávky z obchodního styku -7 343 0,67 3 341 1,23 8 721 1,48 

Finanční majetek 211 1,28 -606 0,37 1 960 6,49 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv -183 0,22 155 3,92 -68 0,67 

Časové rozlišení -183 0,22 155 3,92 -68 0,67 

Náklady příštích období 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Příjmy příštích období -183 0,22 155 3,92 -68 0,67 

Dohadné účty aktivní 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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  Změna 2006 - 2007 Změna 2007 - 2008 Změna 2008 - 2009 

TEXT abs. index abs. index abs. index 

              

PASIVA  CELKEM -7 288 0,69 3 888 1,24 10 063 1,49 

Vlastní kapitál -889 0,83 2 186 1,52 5 470 1,85 

Základní kapitál 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Základní kapitál 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Fondy ze zisku 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Zákonný rezervní fond 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Nedělitelný fond 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Výsledek z hospodaření z minulých let 1 938 2,63 911 1,29 986 1,24 

Výsledek hospodaření (+/-) -2 827 0,24 1 275 2,40 4 484 3,05 

Cizí zdroje -6 381 0,66 1 702 1,14 4 593 1,33 

Dlouhodobé závazky 0 0,00 0 0 0 0 

Jiné dlouhodobé závazky 0 0,00 0 0 0 0 

Závazky z obchodního styku -8 521 0,54 1 666 1,17 6 769 1,58 

Bankovní úvěry a výpomoci 2 140 0,00 36 1,02 -2 176 0,00 

Ostatní pasiva a přechodné účty pasiv -18 0,00 0 0 0 0 

Časové rozlišení -18 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výdaje příštích období -18 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 

 


