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1 Úvod 

V dnešní době podstatně ovlivňuje celosvětovou ekonomiku hospodářská recese, která 

neustále mění ekonomickou situaci světa. V České republice se hospodářská krize začala 

projevovat v roce 2008. Postupem času si tato krize vyţádala insolvenci mnoha podniků, 

jejichţ finanční pozice nebyla příliš dobrá. Pravidelná kontrola finanční stability podniků 

je velmi důleţitá a neměla by se podceňovat.  

Kromě hospodářské krize se dnes podniky také dostávají do trţních podmínek, 

vyznačujících se tvrdou konkurencí. Zde se uplatňuje i marketingové plánování, které 

spočívá ve znalostech konkurenčního prostředí, a tím si společnost vytvoří určitou stabilitu 

na trhu. Úspěch podniku také závisí na kvalitách managementu, který na základě získaných 

informací z analýz rozhoduje o následujícím vývoji společnosti.  

Finanční analýza (FA) v sobě zahrnuje hodnocení firemní minulosti, současnosti a pouţívá 

se jako základ pro finanční plánování. Finanční analýza je důleţitým nástrojem nejen pro 

management podniku, ale její výsledky pouţívají také interní a externí uţivatelé. Pro 

kaţdou z těchto uţivatelských skupin jsou výsledky FA velmi významné, neboť poskytují 

podklady pro výběr partnerů v obchodní oblasti, firemní rozhodování, poskytování kapitálu 

či úvěru, kontrolu správnosti vykazovaných daní aj.  

Finanční analýza představuje systematický rozbor firemních dat, které jsou obsaţeny 

v účetních výkazech. Tento systematický rozbor se v zásadě uskutečňuje aplikací 

jednotlivých analytických metod s cílem odhalit slabiny, které by v budoucnu mohly vést 

k problémům. Ţádná prosperující společnost se tedy neobejde bez finanční analýzy, která 

zefektivňuje řízení chodu firmy a zvyšuje hodnotu společnosti.  

ARMATURY Group je významný český výrobce průmyslových armatur. Společnost 

vyvíjí a vyrábí speciální armatury, které jsou nejčastěji v provozech klasické a jaderné 

energie, chemie a petrochemie. V současné době společnost obsluhuje 40 % domácího trhu  

s průmyslovými armaturami. Roční produkce činí zhruba 80 tisíc armatur a 500 tisíc 

poloţek potrubí a příslušenství. Více neţ 55 % této produkce směřuje ke koncovým 

zákazníkům do 60 zemí světa. I přesto, ţe společnost je na trhu 12 let a je finančně stabilní, 

věnovala jsem se ve své diplomové práci finančnímu zhodnocení společnosti 

ARMATURY Group v letech 2006 aţ 2009.  
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Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční situaci společnosti ARMATURY Group a.s. 

pomocí analytických metod finanční analýzy a poukázat na nedostatky, které by měla 

společnost odstranit a tím zlepšit své postavení na trhu. Druhým cílem je na základě 

výsledků získaných z finanční analýzy navrhnout opatření, která by pomohla stávající 

situaci společnosti změnit.  

Práce je strukturovaná do čtyř částí, kdy první část je věnována charakterizaci společnosti, 

na niţ jsou metody finanční analýzy aplikovány. Jsou zde popsány základní údaje  

o společnosti, její strategie, kultura, vývoj, předmět podnikání a certifikace.  

Další část se týká teorie finanční analýzy. Je zde popsáno, co to vlastně finanční analýza je, 

k čemu slouţí, jaké jsou její informační zdroje a jaké základní metody finanční analýzy 

jsem pouţila při zpracování této diplomové práce. 

Ve třetí části je jiţ provedena samotná analýza společnosti ARMATURY Group a.s., kdy 

se zjišťuje a zkoumá její věcná (majetková) a peněţní (finanční) činnost.  

Poslední čtvrtá část vychází z výsledků finanční analýzy. Je poukázáno na nedostatky, 

které by měla společnost odstranit a je navrţen další postup, který by společnost mohla 

vyuţít pro udrţení či zlepšení své stávající situace.  
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2 Charakteristika společnosti 

2.1 Profil společnosti 

Společnost ARMATURY Group a. s. je významný český výrobce průmyslových armatur, 

dodavatel potrubí a příslušenství a poskytovatel servisních sluţeb a poradenství.  

Společnost ARMATURY Group zahájila svou činnost v roce 2000. Tradice této 

dynamicky se rozvíjející společnosti vychází z více neţ padesátileté historie výroby 

armatur v hlučínském regionu. Vlastníkem společnosti je skupina českých soukromých 

osob, které stály u jejího zrodu a nyní se podílejí na aktivitách společnosti.  

V současné době společnost obsluhuje 40 % domácího trhu s průmyslovými armaturami. 

Roční produkce činí zhruba 80 tisíc armatur a 500 tisíc poloţek potrubí a příslušenství. 

Více neţ 55 % této produkce směřuje ke koncovým zákazníkům do 60 zemí světa.  

Z celkového počtu více neţ 400 zaměstnanců představují THP pracovníci 55 %  

a pracovníci dělnických profesí tvoří 45 % [9]. 

2.1.1 Základní údaje o společnosti  

Obchodní jméno:  ARMATURY Group a.s. 

Identifikační číslo:  25 57 28 81  

Sídlo:    Bolatická 39, 747 21 Kravaře 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

oddíl B, vloţka 2572, zápis byl proveden dne 23. 8. 1999.  

Zahájení činnosti: 1. ledna 2000 

Základní kapitál:  501 200 000,- Kč [10]  

2.1.2 Vývoj a konstrukce 

K přednostem společnosti patří vlastní výzkum a vývoj. Tým 30 zkušených konstruktérů 

navrhuje špičkovou konstrukci průmyslových armatur, která zvyšuje provozní spolehlivost, 

bezpečnost a ţivotnost produktů. Konstruktéři a výpočtáři společnosti vyuţívají 

nejmodernější softwarové a hardwarové vybavení. 
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o 3D CAD systém Solid Works. 

o Systém výpočtů SOLIDWORKS SIMULATION. 

o Elektronický archiv PDM Works [11]. 

2.1.3 Strategie 

Cílem strategie společnosti je dosaţení spokojenosti všech zainteresovaných stran – 

zákazníků, akcionářů, dodavatelů, zaměstnanců, orgánů samosprávy a státních institucí.  

Základním strategickým záměrem je nadále rozvíjet a uchovávat vlastní technické  

a výrobní know-how, tj. návrh, vývoj, konstrukci, technologii a realizaci vlastních 

výrobkových řad s důrazem na bezpečnost, ekologii a ţivotnost vyráběných produktů. 

Dlouhodobým cílem společnosti je poskytovat svým obchodním partnerům komplexní 

sofistikované řešení jejich dodávek, podloţené projektovou a výrobkovou dokumentací, 

poţadovanými výpočty a certifikací. 

Silným důrazem na image společnosti, kreativním marketingem, vysokou inovativností  

a efektivním vyuţíváním technologií by společnost chtěla přispět k celkovému rozvoji 

průmyslového sektoru v České republice [12]. 

2.2 Předmět podnikání 

Společnost ARMATURY Group se zaměřuje na výrobu a prodej průmyslových armatur, 

rozšířený o nabídku potrubí a příslušenství. Investorům a dodavatelům velkých 

technologických celků je dále nabídnuto poradenství jiţ při vývoji projektu, servisní sluţby 

i opravy armatur a pohonů [11].  

Společnost vyvíjí a vyrábí speciální armatury, které jsou v provozech těchto průmyslových 

oborů. V grafu č. 1 je znázorněno, v jaké míře se společnost oborům věnuje.  

 klasická a jaderná energetika (konvenční a jaderné elektrárny, teplárny…) 

 chemie a petrochemie  

 hutnictví (hutní provozy, vysoké pece) 

 plynárenství (zpracování, přeprava a skladování plynu) 

 těţební průmysl (těţba, zpracování, přeprava a skladování ropy) 

 vodárenství (čističky odpadních vod, čerpací stanice, vodárny …) [13] 
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Graf č. 1 – Oblasti působení 

 

Zdroj: [11] 

Společnost působí v mnoha zemích – na Slovensku, v Rusku, Číně, Íránu, Estonsku atd., 

kde má své oficiální a obchodní zástupce. ARMATURY Group dále působí v místech:  

Provozovny 

Česka republika: Dolní Benešov, Kravaře, Hranice na Moravě, Ústí nad Labem 

Rusko: Moskva 

Dceřiné společnosti 

o ARMATURY GROUP, s.r.o. - Ţilina, Šaľa, Košice – obchod s průmyslovými 

armaturami, potrubím a příslušenstvím 

o AG PUMPY s.r.o. - Hranice na Moravě - obchod a servis čerpadel a příslušenství 

Zahraniční obchodní zastoupení 

Norsko, Rakousko, Polsko, Slovensko, Rusko, Turecko, Srbsko, Estonsko, Egypt, Irán, 

Indie, Čína a v dalších zemích na celém světě [11].  

2.3 Produkty a služby společnosti 

Produkty 

Výrobní program tvoří především průmyslové armatury, rozšířený o nabídku potrubí  

a příslušenství.  

Průmyslové armatury jsou vyráběny dle norem EN, GOST, API, BS a jiných světových 

standardů. Výrobní program průmyslových armatur tvoří čtyři pilíře. Jedná se o kulové 

kohouty, hutní armatury, uzavírací a zpětné klapky a armatury pro klasickou i jadernou 

energetiku.  

klasická a jaderné energetika

chemie a petrochemie 

hutnictví 

plynárenství

těţební průmysl 

vodárenství 
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Společnost je schopná dodat kompletní sestavu potrubní trasy v různých materiálových 

provedeních dle norem EN, ASME/ANSI a jiných světových standardů včetně uloţení  

a konečné povrchové úpravy. Jedná se o trubky, příruby, roury, tvarovky, spojovací  

a těsnicí materiál, svařence a prefabrikace potrubí [11, 14].  

Služby 

Součástí servisních sluţeb je montáţ, běţné opravy, seřizování armatur a pohonů přímo  

v místě uţivatele s vyuţitím vlastních plně vybavených montáţních a pojízdných dílen. 

Společnost dále nabízí havarijní servisní sluţbu non-stop v průběhu celého roku, 24 hodin 

denně, 7 dnů v týdnu. ARMATURY Group poskytuje svým investorům moţnosti 

poradenství a konzultací s kvalifikovanými pracovníky před plánovanými odstávkami  

a generálními opravami [11].   

2.4 Certifikace 

Společnost vlastní ucelený komplex certifikátů potřebných k výrobě, exportu a provozu 

armatur v náročných provozních podmínkách na tuzemském i zahraničním trhu. 

o Certifikát řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. 

o Certifikát systému environmentálního managementu podle EN ISO 14001:2004. 

o Certifikát systému kvality ve svařování dle EN ISO 3834-2. 

o Certifikát API SPEC 6D pro petrolejářský průmysl. 

o Oprávnění společnosti ČEZ k dodávkám do JE dle vyhlášky č. 132/2008 pro 

bezpečnostní třídu 3 a 2. 

o Certifikát Ruského mořského lodního registru - opravňuje dodávat armatury na 

ropné mořské plošiny. 

o Certifikát TA-Luft pro bezemisní provoz. 

o Certifikát ATEX pro výbušné prostředí. 

o Vývozní certifikáty GOST-R pro Rusko, Ukrajinu, Bělorusko. 

o Výrobkové certifikáty dle PED 97/23/EC a řada dalších speciálních certifikátů  

a osvědčení (FIRE SAFE, Antistatic) [11, 15]. 
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3 Teoretická východiska finanční analýzy 

Ekonomická teorie nabízí různé soustavy ukazatelů, jejichţ aplikace slouţí k finančnímu 

hodnocení podniku. Je tedy důleţité znát základní termíny finanční analýzy.  

3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje systematický rozbor firemních dat, které jsou obsaţeny 

v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnotící postup minulého  

a současného finančního postavení podniku. Výsledky její činnosti mohou předvídat 

finanční stav podniku v budoucnu [3]. 

„Předmětem finanční analýzy je získávání a analyzování informací o kvalitativních  

a kvantitativních vlastnostech zkoumaných jevů“[5]. Informace získané pomocí finanční 

analýzy představují podklad pro rozhodování vrcholového managementu a vedou 

k určitému závěru o celkovém hospodaření podniku.  

Cíle finanční analýzy podniku: 

o Posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 

o Analýza dosavadního vývoje podniku. 

o Srovnávání výsledků analýzy v prostoru. 

o Analýza vztahů pyramidálních rozkladů.  

o Poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti. 

o Analýza variant budoucího vývoje. 

o Interpretace výsledků.  

Při provádění finanční analýzy je třeba dodrţovat podmínky efektivnosti, účelnosti  

a aplikovatelnosti [5]. 

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Východiskem finanční analýzy jsou vţdy účetní data, která jsou dále zpracovávána  

a doplňována. Účetní výkazy tedy poskytují informace celé řadě interních a externích 

uţivatelů. K provedení finanční analýzy se pouţívají následující informační zdroje.  
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3.2.1 Rozvaha 

Rozvaha udává přehled o majetku podniku (aktiva) a jejích zdrojích krytí (pasiva) 

k určitému datu. Jedná se o tzv. okamţikové, stavové ukazatele. Pro rozvahu platí princip 

bilanční rovnosti, coţ znamená, ţe podnik nemůţe mít více majetku, neţ má zdrojů krytí  

a naopak. Musí tedy platit, ţe suma aktiv se rovná sumě pasiv [3]. Základní členění 

poloţek v rozvaze je schematicky prezentováno v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 – Struktura rozvahy 

Rozvaha k 31.12.20xx 

AKTIVA PASIVA 

o dlouhodobý majetek 

o oběţný majetek 

o ostatní aktiva 

o vlastní kapitál 

o cizí kapitál 

o ostatní pasiva 
Zdroj: [3] 

AKTIVA – majetek podniku 

Majetek podniku vyjadřuje, co podnik vlastní. Podle Obchodního zákoníku (§ 6) je 

obchodní majetek souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi 

ocenitelných jiných hodnot), které patří podnikateli a slouţí nebo jsou určeny k jeho 

podnikání [7].  

PASIVA – zdroje financování podniku 

Kapitálová struktura podniku představuje strukturu zdrojů, z nichţ majetek podniku vznikl. 

Strana pasiv je členěna podle hlediska vlastnictví zdrojů financování a z tohoto pohledu 

finanční struktura rozlišuje zdroje vlastní a zdroje cizí [3]. 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je zaloţený na akruálním principu, coţ znamená, ţe zachycuje pohyb 

nákladů a výnosů k určitému časovému okamţiku. Jedná se o tzv. tokové veličiny, které 

zobrazují vývoj za uplynulé období, tedy změnu stavových ukazatelů. Výkaz zisku a ztráty 

má stupňovité uspořádání, rozlišuje část provozní, finanční a mimořádnou [3]. 

Výnos je peněţní částka, kterou podnik získal ze všech svých činností za dané účetní 

období, bez ohledu na to, zda došlo či nedošlo k inkasu pohledávky. 

Náklad je peněţní částka, kterou podnik v daném účetním období vynaloţil na získání 

výnosů, bez ohledu na to, zda došlo či nedošlo ke skutečné platbě [1].   
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Výsledkem výkazu zisku a ztráty je hospodářský výsledek, respektive zisk nebo ztráta. 

Výsledek hospodaření se člení na několik stupňů tak, jak je znázorněno ve schématu č. 1. 

Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe liší náklady a výnosy, které vstupují do jejich 

struktury. Nejdůleţitější poloţkou je VH z provozní činnosti, protoţe se nejdůvěrněji týká 

provozu firmy. Skládá se z osobních nákladů, výkonové spotřeby, trţby za prodej zboţí, 

vlastních výrobků a sluţeb atd. [3].   

Schéma č. 1 – Členění výsledku hospodaření 

 

   

      VH provozní 

      VH z finančních operací 

      VH za běţnou činnost 

      VH mimořádný 

      VH za účetní období 

Zdroj: [3]     VH před zdaněním 

Pro účely finanční analýzy je moţné se setkat s následujícími formami zisku: 

o Čistý zisk EAT = dividenda.  

o Zisk před zdaněním EBT = EAT + daň z příjmu za mimořádnou a běţnou činnost.  

o Zisk před zdaněním a úroky EBIT = EBT + nákladové úroky.  

o Zisk před zdaněním, úroky a odpisy EBITDA = EBIT + odpisy [2].    

3.3 Základní metody finanční analýzy 

Nástrojem podnikového managementu nebo externích analytiků jsou právě tyto metody 

finanční analýzy, jejíţ aplikací lze hodnotit finanční stav podniku. Analytické metody 

zprostředkovávají obraz hospodářských procesů prostřednictvím ekonomických ukazatelů. 

Finanční analýza je analýzou technickou, neboť vyuţívá matematické postupy, které jsou 

základem výkladu vypočtených hodnot [1,5].  

Za základní metody finanční analýzy jsou povaţovány: 

o Analýzy stavových ukazatelů. 

o Analýzy rozdílových a tokových ukazatelů. 

o Analýza poměrových ukazatelů. 

o Analýza soustav ukazatelů. 

o Predikční bankrotní modely [1]. 

Výsledek hospodaření 



Bc. Kateřina Pawlorková: Finanční analýza společnosti ARMATURY Group a.s. 

2011  Strana 14 

 

3.4 Analýzy stavových ukazatelů 

Jedná se o analýzu trendů (horizontální analýzu) a procentní rozbor (vertikální analýzu). 

Vychází se z účetních výkazů, které poskytují údaje o změnách objemových ukazatelů 

(např. nákladů, peněţních prostředků), k nimţ došlo v průběhu účetního období [1]. 

Horizontální analýza (bazický index)  

Z rozvahy a VZZ lze vypočítat změnu daného ukazatele ve formě bazického indexu. Vedle 

sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase se také určují jejich procentní 

změny. Změny jednotlivých poloţek se sledují po řádcích [1, 5]. 

Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se posuzuje struktura aktiv a pasiv podniku. Z této struktury aktiv  

a pasiv je zřejmé, jaké je sloţení majetku podniku pro výrobní i obchodní aktivity  

a z jakých zdrojů byly pořízeny. Jinak řečeno struktura aktiv informuje o tom, do čeho 

firma investovala kapitál [5]. 

3.5 Analýzy poměrových ukazatelů 

„Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu“[5]. Obvykle se vychází z účetních dat 

(rozvahy a VZZ). Poměrové ukazatelé se člení na ukazatele výnosnosti, aktivity, 

zadluţenosti a likvidity [5]. 

Ukazatelé rentability (výnosnosti) 

Ukazatelé rentability měří čistý výsledek podnikového snaţení. Zobrazují kombinovaný 

vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na zisk podniku, ať uţ je ve formě EAT 

nebo EBIT [4]. 

 
závazkydlouhrezervyryúvbankovníVK

EBIT
ROCEkapitáluéhoinvestovaVýnos

.ě

n





  
kapitálVlastní

EAT
ROEkapitáluvlastníhoVýnosnost   

 
aktivaCelková

EBIT
ROAaktivcelkovýchVýnosnost   

 
Tržby

EBIT
ROStržebntabilitaR e  
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Tržby

EAT
PMOSmaržeZisková   

Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří schopnost podniku hospodařit se svými aktivy, a to tak, ţe měří 

vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Uvádějí, 

kolikrát se obrátí určitý druh aktiv za daný časový interval – počet obrátek, nebo měří 

dobu, po kterou jsou aktiva vázána v určité formě – doba obratu [1, 4]. 

aktivaCelková

Tržby
aktivObrat      (počet obratů za rok)  

Zásoby

Tržby
zásobObrat       (počet obratů za rok) 

360/Tržby

aktivaCelková
aktivobratuDoba        (ve dnech)   

360/Tržby

Zásoby
zásobobratuDoba         (ve dnech) 

360/Tržby

pohledávkyKrátkodobé
pohledávekobratuDoba    (ve dnech) 

360/
azká

Tržby

závazkyKrátkodobé
ůvzobratuDoba     (ve dnech) 

Ukazatelé finanční stability podniku (zadluženosti) 

Ukazatelé zadluţenosti měří, do jaké míry podnik pouţívá k financování svých aktiv cizí 

zdroje. Růst zadluţenosti můţe přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší trţní hodnotě 

podniku. Zadluţenost současně zvyšuje riziko finanční nestability [5]. 

kapitálVlastní

kapitálCizí
tizadluženosKoeficient   

aktivaCelková

kapitálVlastní
níosamofinancKoeficient vá  

aktivaCelková

kapitálCizí
rizikaitelskéhovUkazatel ěř  

úrokyNákladové

EBIT
krytíúrokovéhoUkazatel   
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Převrácená hodnota úrokového krytí je úrokové zatíţení, které udává, jak velkou část 

celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky.  

Ukazatelé likvidity a platební schopnosti podniku 

Ukazatelé likvidity měří schopnost podniku dostát svým závazkům. Poměřují to, čím je 

moţno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Zabývají se rozdělováním 

poloţek aktiv podle likvidnosti [5]. 

závazkyKrátkodobé

aktivanáOb
likviditaCelková

ěţ
  

závazkyKrátkodobé

ZásobyaktivanáOb
likviditaRychlá




ěţ
 

závazkyKrátkodobé

edkyprostníPen
likviditaOkamžitá

řěţ


 

3.6 Analýza soustav ukazatelů 

Zvýšení vypovídací schopnosti všech poměrových ukazatelů lze seskupením do vzájemně 

propojených pyramidových soustav ukazatelů, na nichţ je nejvíce patrný vliv změn. 

Příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je Du Pont pyramidální rozklad [1]. 

Du Pont pyramidální rozklad 

Du Pont rovnice umoţňuje vyčíslit, jak změna ukazatele na niţším stupni tj. zisková 

marţe, obrat aktiv a velikost dluhů spolupůsobí při určování výnosu vlastního kapitálu 

(akcionářů) [6]. 

Schéma č. 2 – Du Pont diagram 

  torMultiplikáROAROEkapitáluvlastníhoVýnos   

         kapitálVlastníaktivaCelkovátorMultipliká /  

  aktivObratmaržeZiskováROAaktivanaVýnos   

  TržbyZiskmaržeZisková /  

   TržbynákladůpoložkyjednotlivétNákladovos /  

  aktivaCelkováTržbyaktivObrat /  

   TržbyaktivpoložkyjednotlivéVázanost /  

Zdroj: [6] 
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Cílem vrcholového managementu je maximalizovat rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). 

Ke zvyšování ROE management pouţívá tři páky, které vyplývají ze schématu č. 2.  

o Ziskovou marţi za účelem sníţení nákladů.  

o Obrat aktiv zvyšující trţby připadajících na kaţdou korunu aktiv. 

o Finanční páku, poněvadţ vhodně pouţívá cizí zdroje k financování svých aktiv [4]. 
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4 Finanční analýza vybrané firmy 

Analýza finančního stavu podniku představuje aplikaci jednotlivých analytických metod 

v oblasti finančních a účetních výkazů společnosti ARMATURY Group a.s. Jedná se  

o zhodnocení současného a minulého hospodaření podniku. Zjištěné výsledky jeho činnosti 

mohou předvídat finanční stav podniku v budoucnu. 

4.1    Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů v sobě zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. Vychází se 

z účetních výkazů, které poskytují údaje o změnách objemových ukazatelů, k nimţ došlo  

v průběhu určitého časového intervalu. Horizontální a vertikální analýza je zpracována do 

tabulek, které jsou v přílohách číslo 3 a 4. 

4.1.1    Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy porovnává změny jednotlivých poloţek rozvahy v časové 

řadě. Změny jednotlivých poloţek se sledují po řádcích. Vedle sledování změn absolutních 

hodnot se zjišťují také jejich relativní nebo procentní změny.  

V prvních dvou letech u celkových aktiv bylo tempo růstu nevýrazné. V roce 2007 

dosahovalo 18,15 %, tedy absolutní změna celkových aktiv činila 190 459 tis. Kč, a roku 

2008 dosahovalo 12,24 %, bilanční suma vzrostla o 151 719 tis. Kč. V posledním 

sledovaném roce došlo k poklesu, kdy celková aktiva klesla meziročně aţ o 9,76 %, tedy  

o 135 861 tis. Kč.  

Vývoj stálých aktiv ve sledovaných letech byl kolísavý, nejprve došlo k jejich nepatrnému 

poklesu o 0,05 %. V následujícím roce se dlouhodobý majetek zvýšil aţ o 13,63 %, coţ 

představovalo navýšení o 34 490 tis. Kč. Tento nárůst byl způsobený zejména nárůstem 

nedokončeného DHM. V posledním roce došlo k opětovnému poklesu o 5,14 %, tedy  

o 14 773 tis. Kč. 

Skladba celkových aktiv se podstatně změnila v oblasti oběţných aktiv, jejíţ vývojový 

charakter je obdobný vývoji celkových aktiv. V prvním roce oběţná aktiva vzrostla  

o téměř 24 %, tedy o 189 445 tis. Kč. Výrazný je nárůst zásob skoro o 18 %  
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a krátkodobých pohledávek o 41,70 %. Tempo růstu oběţných aktiv bylo z části ovlivněno 

poklesem finančního majetku.  

V dalším roce sledovaného období došlo k opětovnému nárůstu o dalších 12,38 %. Menší 

procento nárůstu způsobily dlouhodobé pohledávky a zejména finanční majetek. 

Konkrétně se jedná o účty v bankách, které meziročně poklesly o 98,6 %. Pokles 

krátkodobého finančního majetku je dobrým znamením, protoţe firma dokáţe své volné 

peněţní prostředky vhodně investovat a neponechává je volně na účtech.  

V posledním sledovaném roce oběţná aktiva poklesla o 11,53 %, coţ je o 127 336 tis. Kč. 

Tento výrazný pokles způsobilo sníţení zásob, konkrétně se jedná o zboţí a nedokončenou 

výrobu a polotovary (sníţení o 35%). „Přílišné zásoby znamenají nadměrné provozní 

náklady" [5] – z tohoto důvodu je dobře, ţe se společnost zbavila přebytečných zásob. 

Dále poklesly krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů o 17,3 %.   

Přechodné účty aktivní zaznamenávají velmi vysoké a skokové relativní změny, avšak 

zaměříme-li se na absolutní změny, pak měly zanedbatelný vliv na celkovou výši aktiv. 

Vývoj struktury aktiv v průběhu sledovaného období je zaznamenaný v grafu č. 2.  

Na straně pasiv také proběhly nemalé změny. Vlastní kapitál se v průběhu sledovaného 

období nepatrně zvyšoval. V roce 2008 došlo téměř k 4% nárůstu vlastního kapitálu, tedy  

o 32 181 tis. Kč, a to především díky zvýšení nerozdělenému zisku minulých let  

o 57,05 % a nulovému rezervnímu fondu, který dosahoval v minulém roce záporných 

hodnot. V roce 2007 došlo k zpomalení tempa růstu vlastního kapitálu na 2,99 %  

a v roce 2009 na 2,28 %, tedy vlastní kapitál dosahoval částky o 19 113 tis. Kč vyšší neţ 

v předcházejícím roce.  

Během prvních dvou let docházelo k růstu cizích zdrojů, a to na úkor zvyšování 

krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. V posledním sledovaném roce výše cizích 

zdrojů meziročně klesla o 28,08 %. Dlouhodobé závazky podnik v jednotlivých letech 

postupně splácí. V roce 2007 se sníţily o 24,21 %, v roce 2008 o 31,25 % a v roce 2009  

o 45,54 %. Z těchto relativních změn vyplývá, ţe společnost směřuje k vyuţívání 

krátkodobých závazků, které jsou levnější neţ dlouhodobé závazky. V roce 2007 se 

krátkodobé závazky zvýšily o 46,24 %, v roce 2008 o 12,07 % a v roce 2009 se sníţily  

o 22,09 %. Vývoj vybraných poloţek pasiv za sledované období je uvedený v grafu č. 2.  
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Graf č. 2 – Vývoj vybraných položek aktiv a pasiv  

 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

4.1.2    Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty porovnává změny jednotlivých ukazatelů 

v čase, stejně jako v bodě 4.1.1.  

V prvním roce se trţby za prodej zboţí zvýšily z důvodu výrazného nárůstu exportu  

o 83,48%, zatímco náklady na prodané zboţí jen o 65,82 %. V důsledku toho vzrostla  

i obchodní marţe o 146,54 %, tento stav je pro společnost lukrativní. Následující rok 

přinesl zpomalení růstu trţeb za prodané zboţí o 6,36 % a v roce 2009 dosahovaly trţby 

hodnoty o 219 841 tis. Kč (-23,26 %) niţší, neţ v předchozím roce. Náklady na prodané 

zboţí v roce 2008 dosahovaly 14% nárůst a tím se obchodní marţe sníţila  

o 34 821 tis. Kč. V následujícím roce se náklady sníţily o 24,42 % a obchodní marţe byla 

podrobená dalšímu sníţení o 44 390 tis. Kč.  

V roce 2007 došlo k rapidnímu nárůstu provozního výsledku hospodaření o 373,7 %, další 

roky však dochází k procentuálnímu poklesu (4,76 % a -41,46 %). Hodnota provozního 

výsledku hospodaření byla značně ovlivněna přidanou hodnotou, která podobně jako 

provozní výsledek nejprve rostla, přičemţ tempo růstu se sniţovalo. V roce 2007 se zvýšila  

o 115,04 %, v roce 2008 o 5,95 % a v roce 2009 o 3,16 %.  

Provozní výsledek hospodaření byl dále ovlivněný odpisy, osobními náklady, daněmi   

a ostatními provozními náklady. Právě osobní náklady (69,20 %; 18,98 % a -13,56 %) se 
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nejvíce podílí na ovlivňování provozního výsledku, konkrétně mzdové náklady a náklady 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pozitivně provozní HV ovlivnily trţby 

z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní výnosy.  

Z výkazu zisku a ztráty je zřejmé, ţe výsledek hospodaření za účetní období ještě v roce 

2007 zaznamenával nárůst o téměř 360 %, ale v následujících letech dochází 

k procentuálnímu poklesu. V roce 2008 se nevýrazně zvýšil o 4,70 % a v roce 2009 došlo 

k významnému poklesu aţ o 25,5 %. Vývoj tohoto výsledku hospodaření má téměř totoţný 

trend jako vývoj provozního HV, který do značné míry ovlivňuje celkovou výši čistého 

zisku a je tedy pro společnost významný.  

Porovnáním absolutních hodnot, v roce 2007 společnost ARMATURY Group dosáhla 

skokového zlepšení, trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb vzrostly téměř o 50 %. 

Výrazný nárůst aktivity byl financován z cizích zdrojů. Obě tyto poloţky způsobily 

zvýšení úrokového nákladu o 2 844 tis. Kč. Dále společnost vytvořila v tomtéţ roce 

opravnou poloţku 4 mil. Kč na směnku. To vše ovlivnilo finanční výsledek hospodaření, 

který v prvním roce klesl o 7 842 tis. Kč. Ve zbývajících letech finanční HV vykazoval uţ 

jen pokles (v relativních hodnotách). Výsledné hodnoty byly opět nejvíce ovlivněny 

ostatními finančními náklady, nákladovými úroky a změnou stavu rezerv a opravných 

poloţek. Finanční HV má také značný vliv na konečný výsledek hospodaření, neboť jej 

v posledních dvou letech sniţuje. 

Graf č. 3 – Vývoj vybraných položek VZZ 

 
Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 
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Vývoj vybraných poloţek z výkazů zisků a ztrát je zaznamenaný v grafu č. 3. Je z něj 

patrné, ţe s růstem provozního HV vzrůstal i hospodářský výsledek za účetní období  

a naopak. Zakreslila jsem do grafu i výsledek hospodaření za běţnou činnost, který se 

ovšem překrývá s výsledkem hospodaření za účetní období.  

Z horizontální analýzy VZZ vyplývá, ţe došlo k postupnému sníţení všech základních 

poloţek (viz příloha č. 3). Tento trend se pak odrazil na konečném hospodářském 

výsledku. 

4.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza pracuje s údaji v účetních výkazech umístěných shora dolů, tedy 

vertikálně. Jako základ, k němuţ jsou jednotlivé poloţky vztahovány, je v případě rozvahy 

suma celkových aktiv a v případě VZZ objem čistých trţeb. 

Největší poloţkou na straně aktiv po všechny sledované roky jsou oběţná aktiva. 

Společnost tedy investovala více kapitálu do aktiv, které představují především vyšší 

likviditu neţ výnosnost [1]. 

Společnost od roku 2007 postupně sniţuje podíl oběţných aktiv na celkových aktivech 

ze 79,27 na 77,82 % ve prospěch stálých aktiv, které se zvýšily z 20,40 na 21,72 %. Tento 

pohyb je velice pomalý. Příčinou nárůstu dlouhodobého majetku je zvýšení podílu staveb 

(budovy, haly, nebytové prostory) a nedokončeného DHM. Pro společnost je výhodnější 

investovat do stálých aktiv, protoţe jimi můţe dosahovat vyšší výnosnosti. Nejméně 

výnosné jsou peníze v hotovosti, které mají nulový výnos. Společnost ARMATURY 

Group v průběhu analyzovaného období KFM sníţila z 0,66 na 0,12 %.  

Nejvyšší podíl oběţných aktiv na bilanční sumě byl v roce 2008 (79,38 %). Příčinou byla 

vysoká hodnota zásob a krátkodobých pohledávek. Od roku 2006 dochází k postupnému 

procentuálnímu poklesu zásob, naopak krátkodobé pohledávky rostou. Ty se roku 2008 

podílely 33,69 % na celkových aktivech, zatímco roku 2006 se jednalo o 23,79 %. 

V průběhu čtyř let nedošlo k ţádným výrazným výchylkám, tomu nasvědčuje i grafické 

znázornění vertikální analýzy podniku (viz graf č. 4). 
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Graf č. 4 – Grafické znázornění vertikální analýzy aktiv [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Struktura pasiv vypovídá o tom, z jakých zdrojů firma svá aktiva pořídila. Z vertikální 

analýzy pasiv je zřejmé, ţe společnost svá aktiva financuje především z vlastních zdrojů. 

Podíl vlastních zdrojů na bilanční sumě po sledované období kolísá a průměrně se 

pohybuje kolem 67 %. Do roku 2008 se podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech 

sniţuje ze 74,71 na 60,34 %. Příčinou je sníţení rezervních fondů, které poklesly z 29,55 

na 17,46 % a jsou tvořeny a.s. povinně. V roce 2009 se situace obrátila a došlo k nárůstu 

rezervních fondů na 19,35 %. K navýšení vlastního kapitálu přispěl i HV minulých let, 

který se zvyšoval v průběhu čtyř let z 0,12 na 7,13 %.  

Obecně platí, ţe krátkodobé cizí zdroje jsou pro firmu levnější neţ dlouhodobé cizí zdroje, 

ale na druhé straně jsou mnohem rizikovější, neboť se úvěry musí splácet v krátkých 

lhůtách. Společnost ARMATURY Group posílila svůj podíl krátkodobých závazků na úkor 

dlouhodobých a tím podstoupila vyšší riziko financování svých aktiv během 

analyzovaného období. S narůstajícími krátkodobými závazky narůstal i cizí kapitál 

z 25,29 na 39,66 %. V posledním sledovaném roce došlo ke zpomalení tempa růstu cizích 

zdrojů (31,61 %) spolu s krátkodobými závazky (20,01 %). Graf č. 5 ukazuje, jak klesající 

vlastní kapitál podporoval nárůst cizího kapitálu aţ do roku 2008. V roce 2009 se situace 

otočila.  

V odstavci výše jsem uvedla, ţe společnost podstoupila vyšší riziko a to potvrzuje i vyuţití 

bankovních úvěrů. Společnost vyuţívá krátkodobé bankovní úvěry před dlouhodobými.  
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Graf č. 5 – Grafické znázornění vertikální analýzy pasiv [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Jako základ pro procentní vyjádření se brala ve výkazu zisku a ztráty velikost trţeb  

(=100 %). V této vertikální analýze se hodnotí výkonnost firmy. 

Průměrně z 61 % se podílejí na celkových trţbách trţby za prodej zboţí a z 39 % trţby za 

prodej vlastních výrobků a sluţeb. Jednotlivé poloţky provozních nákladů mají kolísavý 

trend, pouze osobní náklady pomalým tempem narůstají. Konkrétně se jedná o 12,58 % 

v roce 2006, 12,62 % v roce 2007, 13,95 % v roce 2008 a 14,49 % v roce 2009. Nejvyšší 

poloţkou provozních nákladů je výkonová spotřeba, která vţdy narůstá v jednotlivých 

letech nad 50 %.     

Výkonnost společnosti se v hodnoceném období příliš nezměnila, ať je měřena podílem 

provozního výsledku hospodaření, nebo podílem výsledku hospodaření za účetní období. 

V prvním roce dosahoval provozní HV 0,98 %, z čehoţ plyne, ţe společnost v daném roce 

neprodukovala tolik jako v ostatních letech. Od roku 2007 docházelo k poklesu provozního 

hospodářského výsledu z 2,75 na 1,88 %. Spotřebovaný materiál, energie a sluţby se 

nejvíce podílely na zvýšení provozního HV o 59,26 % v roce 2006, 63,80 % v roce 2007, 

57,69 % v roce 2008 a 52,70 % v roce 2009. U dispozitního zisku je situace obdobná. 

V roce 2006 dosahoval 0,63 %, coţ je způsobené nízkými trţbami z prodaného zboţí. 

V dalších letech dochází k jeho sniţování z 1,71 na 1,49 %, kdy došlo k nárůstu celkových 

trţeb.  
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4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele se vypočítávají jako poměr jedné nebo několika účetních 

poloţek. Obvykle se vychází z rozvahy a VZZ. Poměrové ukazatelé se člení na ukazatele 

rentability, aktivity, zadluţenosti a likvidity. Tyto ukazatele budu analyzovat v letech 2006 

aţ 2009. Pro větší přehlednost jsou výsledky pro jednotlivé ukazatele prezentovány  

i v grafické podobě.  

4.2.1 Analýza rentability 

Ukazatelé rentability udávají, kolik korun zisku připadá na 1 korunu jmenovatele, neboť se 

vypočítávají jako poměr zisku (výstupu) k nějakému srovnávacímu základu (vstupu) [2]. 

Přehled vypočtených hodnot výnosnosti je uvedený v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 - Ukazatelé rentability 

Symbol Ukazatelé 2006 2007 2008 2009 

ROCE Výnos investovaného kapitálu 0,94% 3,79% 3,96% 2,65% 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 0,65% 2,92% 2,94% 2,14% 

ROA Rentabilita celkových aktiv 0,76% 2,71% 2,72% 2,01% 

ROS Rentabilita trţeb 0,97% 2,44% 2,55% 2,04% 

PMOS Zisková marţe 0,63 % 1,71 % 1,66 % 1,49 % 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Rentabilita úhrnných vloţených prostředků (výnosnost aktiv) mezi roky 2006 aţ 2008  

se zvýšila z hodnoty 0,76 % na 2,72 %. Příčinou byl rychlejší růst zisku při pomalém 

tempu růstu celkových aktiv (viz příloha č. 5). V posledním roce došlo k poklesu  

na 2,01 %. Neexistují ţádné optimální hodnoty tohoto ukazatele, obecně platí, ţe čím vyšší 

hodnoty ukazatel dosahuje, tím je situace podniku lepší. Do čitatele jsem dosadila EBIT, 

protoţe odpovídá zhruba provoznímu zisku a je uţitečný při porovnání podniků 

s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích [5]. 

Obdobně lze hodnotit ukazatel ROE, který prochází za sledované období podobným 

vývojem jako ukazatel celkových aktiv. Z tabulky vyplývá, ţe výnosnost vlastního jmění 

pomalým tempem roste, přičemţ v roce 2006 dosahovala nejniţší hodnoty 0,65 %. 

Důvodem byl nízký hospodářský výsledek, konkrétně se jedná o trţní ohodnocení výkonu 

firmy, který dosahoval 5 123 tis. Kč. Naopak nejvyšší hodnoty tento ukazatel dosahuje 

v roce 2008 (2,94 %), tedy podnik vytvořil 0,0294 Kč zisku na 1 Kč vlastního kapitálu.  
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Tabulka č. 3 – Kapitálová struktura a její vliv na ROE 

Vstupy 
2006 2007 2008 2009 

 hodnota [v tis. Kč] 

Cizí kapitál 265 436 432 374 551 997 397 023 

Nákladové úroky 772 3 616 6 010 4 499 

Vlastní kapitál 784 133 807 569 839 750 858 863 

Zisk 5 123 23 564 24 671 18 379 

Úroková míra“i“ 0,29% 0,84% 1,09% 1,13% 

ROE 0,65% 2,92% 2,94% 2,14% 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Tabulka č. 3 dokazuje, ţe cizí kapitál zvedá rentabilitu vlastního kapitálu. V letech 2006 aţ 

2008 se evidentně jedná o pozitivní pákový efekt, kdy se cizí kapitál pouţíval pro zesílení 

ROE. V posledním sledovaném roce je tento efekt opačný, tedy negativní, protoţe došlo 

k poklesu ROE. Je zároveň patrné, ţe v roce 2009 bylo zdraţení cizího kapitálu nejvyšší  

(i = 1,13 %) a to se negativně projevilo u pouţívání cizího kapitálu.  

Rentabilita investovaného kapitálu ROCE udává efekt, tj. kolik Kč provozního HV podnik 

dosáhl z jedné koruny, kterou investovali akcionáři a věřitelé. Společnost ARMATURY 

Group v roce 2008 dosáhla 39 737 tis. Kč provozního HV z 1 Kč a v roce 2006 pouze  

8 008 tis. Kč, tzn., ţe v roce 2008 byl nárůst provozního hospodářského výsledku o 3,96 % 

a v roce 2006 pouze o 0,96 %.  

Graf č. 6 – Ukazatele rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Rentabilita trţeb se vyvíjela naprosto stejným způsobem jako ostatní ukazatelé rentability, 

to také potvrzuje graf č. 6. V průběhu sledovaného období úspěšnost podniku na trhu není 
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příliš vysoká, rentabilita trţeb se pohybuje kolem 2 %. Jako čitatel ve zlomku je pouţit 

zisk před zdaněním a úroky. Pokud se v čitateli pouţije hodnota zisku po zdanění, pak se 

jedná o tzv. ziskovou marţi. Ukazatel PMOS je ovlivněn především obratem aktiv. 

V tomto případě společnost za celé čtyři roky vykazuje nízkou ziskovou marţi a tedy má 

tendenci k vyšší obratovosti aktiv, coţ je pro vlastníky příznivá zpráva, protoţe společnost 

efektivně vyuţívá celkových aktiv. 

4.2.2 Analýza aktivity 

Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Jedná se  

o kombinované ukazatele, kde jsou do vzájemného vztahu dávány jednotlivé poloţky aktiv 

a trţeb. V níţe uvedené tabulce jsou vypočteny ukazatelé řízení aktiv.  

Obrat aktiv vykazoval v prvních dvou letech mírný nárůst a ve zbývajících letech mírný 

pokles. Tento ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Obrat aktiv by měl 

být minimálně na úrovni hodnoty 1, ale je ţádoucí, aby se zvyšoval. Nejniţší hodnoty 

dosáhl ukazatel roku 2006 z důvodu zvýšení celkových aktiv oproti trţbám. Naopak  

k nejvyšší hodnotě podnik dospěl roku 2007 v důsledku zvýšení objemu trţeb. 

V posledním roce obrat aktiv dosahuje něco málo pod minimální úroveň, proto by 

společnost měla zvýšit trţby, nebo odprodat některá aktiva.  

Tabulka č. 4 – Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé 2006 2007 2008 2009 

Obrat aktiv 0,78 1,11 1,07 0,98 

Doba obratu aktiv (dny) 462 323 337 366 

Obrat zásob 1,62 2,32 2,41 2,26 

Doba obratu zásob (dny) 222 155 149 159 

Doba splatnosti pohledávek (dny) 110 92 114 121 

Doba splatnosti závazků (dny) 87 75 78 73 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Obrat zásob se v jednotlivých letech udrţuje téměř na stejné hodnotě, tedy kaţdá poloţka 

zásob se v průběhu roku asi 2 krát prodá a znovu uskladní. Čím vyšší je tento ukazatel, tím 

lépe, protoţe podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyţadovaly nadbytečné 

financování.  

Zbývající ukazatelé jsou vyjádřeni jako doba obratu. Doba obratu aktiv je převrácenou 

hodnotou ukazatele obrátky aktiv. Z tabulky je patrné, ţe pokud se obrátka aktiv sniţovala, 
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musí se doba, po kterou jedna obrátka trvala, zvyšovat. Mezi roky 2007 aţ 2009 je tento 

stav velice dobře viditelný. V porovnání jednotlivých uvaţovaných let je pro společnost 

nejpříznivější stav v roce 2007.  

Průměrná doba obratu zásob je 171,3, coţ znamená, ţe zásoby jsou vázány průměrně  

171 dní v podniku do doby jejich spotřeby, nebo do doby jejich prodeje. Tento trend není 

pro společnost příznivý, neboť přeměna zásob na peněţní hotovost je pomalá (zásoby 

setrvávají v podniku dlouhou dobu) a společnost tak přichází o příleţitost efektivně naloţit 

s peněţními prostředky, které jsou v zásobách doposud vázány.  

Doba inkasa pohledávek udává počet dnů, po něţ odběratelé podniku zůstávají dluţni. Od 

roku 2007 se doba splatnosti prodluţuje, a tak dochází ke zhoršení platební morálky 

odběratelů. Průměrná doba splatnosti, která uplyne mezi prodejem a přijetím peněz, je  

109 dní. 

Graf č. 7 – Porovnání doby obratu pohledávek a závazků (dny) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Doba obratu závazků má v průběhu čtyř sledovaných let kolísavý trend. Průměrná doba 

odkladu plateb, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou, je 78 dní. Při srovnání 

doby splatnosti pohledávek a závazků (viz graf č. 7) je zřejmé, ţe během sledovaného 

období doba obratu pohledávek převyšovala dobu obratu závazků. V posledním roce byl 

tento jev mnohem znatelnější. Je třeba si uvědomit, ţe pokud doba inkasa pohledávek bude 

stále delší neţ doba obratu závazků, společnost nebude dostatečně zabezpečená, aby byla 

v době splatnosti závazků likvidní.  
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4.2.3 Analýza finanční stability podniku 

Ukazatelé zadluţenosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji podniku. Měří rozsah,  

v němţ podnik pouţívá k financování dluhy, a určují míru rizika, která jsou s podnikáním 

spjatá. Přehled ukazatelů je uvedený v tabulce č. 5.  

Jak jsem jiţ uvedla, z vertikální analýzy pasiv je zřejmé, ţe firma svá aktiva financuje 

především z vlastních zdrojů. Koeficient samofinancování toto tvrzení potvrzuje. Do roku 

2008 se podíl vlastních zdrojů na aktivech sniţoval, právě v tomto roce byl zaznamenán 

větší propad díky značnému nárůstu krátkodobých závazků a bankovních úvěrů (viz 

příloha č. 1). V posledním roce opět koeficient rostl. Společnost jednoznačně pouţívá ke 

krytí svých aktiv vlastní zdroje a tím samozřejmě ovlivňuje jak výnosnost kapitálu 

akcionářů, tak riziko podnikání.  

Ukazatel věřitelského rizika (celková zadluţenost) jen doplňuje koeficient 

samofinancování, jejichţ součet by se měl rovnat 100 %. V průměru se během 

sledovaných čtyř let hodnoty rovnají 33 %. V tomto případě stupeň zadluţenosti 

neznemoţňuje společnosti Armatury Group přístup k finančním zdrojům a umoţňuje jí 

tedy finanční volnost.  

Tabulka č. 5 – Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele 2006 2007 2008 2009 

Koeficient samofinancování 74,71% 65,13% 60,34% 68,39% 

Ukazatel věřitelského rizika 25,29% 34,87% 39,66% 31,61% 

Koeficient zadluţenosti 0,34 0,54 0,66 0,46 

Ukazatel úrokového krytí 10,29 9,29 6,30 5,62 

Ukazatel úrokového zatíţení 0,10 0,11 0,16 0,18 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Koeficient zadluţenosti ovlivňuje míru finančního rizika spojeného s podnikatelskou 

činností, neboli určuje míru zadluţení vlastního kapitálu. Průměrná hodnota koeficientu 

zadluţenosti je rovna 0,5, tzn., ţe na 1 korunu vlastního kapitálu připadá 0,5 korun dluhu. 

Poměr by se měl pohybovat maximálně do 100 % (respektive 1), coţ představuje optimální 

poměr cizího a vlastního kapitálu.  

Doplňujícími ukazateli ke koeficientu zadluţenosti jsou ukazatelé úrokového krytí  

a úrokového zatíţení.  
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Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát vyprodukovaný zisk pokryje úrokové platby 

spojené s cizím kapitálem. Rok od roku hodnota ukazatele klesá z 10,29 na 5,62. Tento 

stav není pro společnost příznivý, ale pokud se hodnota nerovná jedné, pak není potřeba ke 

krytí nákladových úroků celého zisku. Pokles je způsobený rychlým nárůstem nákladových 

úroků k pomalejšímu růstu výsledku hospodaření.  

Ukazatel úrokového zatíţení je převrácenou hodnotou úrokového krytí. Za sledované 

období je hodnota úrokového zatíţení niţší neţ 1, a proto ukazatel dovoluje společnosti 

vyšší podíl cizích zdrojů.  

4.2.4 Analýza likvidity a platební schopnosti  

Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost podniku hradit své závazky. K interpretaci 

ukazatelů likvidity se běţně pouţívají doporučené hodnoty, ve kterých by se měly 

výsledky jednotlivých ukazatelů pohybovat. V níţe uvedené tabulce jsou vypočteny 

ukazatelé celkové, rychlé a okamţité likvidity. 

Tabulka č. 6 – Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity 2006 2007 2008 2009 

Celková likvidita 4,03 3,42 3,43 3,89 

Rychlá likvidita 1,47 1,35 1,51 1,71 

Okamţitá likvidita 0,04 0,01 0,00 0,01 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Jestliţe management podniku zvolil konzervativní strategii u celkové likvidity (hodnota 

vyšší neţ 2,5), pak preferuje spíše stabilitu před vysokým výnosem.  

Pro hodnocení celkové likvidity se běţně pouţívá hodnota vyšší neţ 1,5, aby se dalo 

hovořit o budoucí solventnosti podniku. Toho je, jak dokládá tabulka č. 6, dosaţeno. 

Společnost je schopna v průměru 3,7 krát uspokojit své věřitele, pokud by všechna oběţná 

aktiva proměnila na hotovost.  

Ukazatelé rychlé likvidity po celé sledované období vykazují hodnoty s mírnými 

odchylkami, ale v průměru se pohybují na hodnotě 1,51.  Takto vysoká hodnota ukazatele 

váţe značný objem oběţných aktiv ve formě pohotových prostředků a vede 

k neproduktivitě. Podle konzervativní strategie (1,1 - 1,5) je podmínka doporučených 

hodnot opět splněna.   
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Hodnoty okamţité likvidity společnosti ARMATURY Group během posledních tří 

sledovaných let stagnují, zatímco v roce 2006 dochází k nepatrnému navýšení z 0,01 na 

0,04. Podmínka doporučené hodnoty není splněna ani v jednom roce. Příčinou byl nízký 

peněţní stav na běţných účtech.  

První dva ukazatelé likvidity podle průměrné strategie překročili hranici doporučených 

hodnot, zatímco hotovostní likvidita svou hranici doporučené hodnoty nesplnila (viz graf  

č. 8). Proto je moţné konstatovat, ţe likvidita společnosti bude do budoucna zajištěna za 

předpokladu sníţení doby obratu pohledávek vůči době obratu závazků. Tím si společnost 

včas zajistí peněţní prostředky na běţných účtech.  

Graf č. 8 – Ukazatelé likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

4.3 Analýza soustav ukazatelů 

Zvýšení vypovídací schopnosti všech poměrových ukazatelů lze pomoci seskupení do 

vzájemně propojených pyramidových soustav ukazatelů, na nichţ je nejvíce patrný vliv 

změn. Příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je Du Pont pyramidální rozklad. Pro 

většinu cílových skupin finanční analýzy je tento rozklad nejzajímavější.   

4.3.1 Du Pont pyramidální rozklad 

Du Pont rozklad stručně a přehledně zachycuje souvislost mezi výnosností a finanční 

stabilitou podniku. Výsledky pyramidálního rozkladu jsou v níţe uvedených tabulkách.  
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Z tabulky č. 7 je patrné, ţe docházelo k nárůstu téměř všech poloţek mezi roky 2006  

a 2007. Vrcholový ukazatel se meziročně změnil o 346,62 %. Tato pozitivní změna byla 

způsobena meziročním nárůstem čistého zisku z hodnoty 5 123 na 23 564 tis. Kč (viz 

příloha č. 2). Jedná se o téměř 360 % nárůst čistého zisku a pouze 3% nárůst vlastního 

kapitálu. V roce 2007 vzrostly trţby z prodeje zboţí skoro o dvojnásobek oproti roku 2006. 

Také i aktivace ovlivnila výši čistého zisku téhoţ roku.  

Tabulka č. 7 – Výsledky pyramidálního rozkladu v období 2006 – 2007 

celková změna rentability vlastního kapitálu (ROE)       346,62% 

v tom: 1. vliv změny multiplikátoru         31,80% 

  2. vliv změny rentability úhrnných vloţených prostředků (ROA)   314,81% 

    2.1 vliv změny ziskové marţe       224,18% 

      

2.1.1. vliv změny nákladovosti nákladů na prodané 

zboţí 
517,19% 

      2.1.2. vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby -509,10% 

      2.1.3. vliv změny nákladovosti osobních nákladů  87,33% 

      2.1.4. vliv změny nákladovosti daní     -37,95% 

      2.1.5. vliv změny nákladovosti odpisů   336,03% 

      2.1.6. vliv změny nákladovosti finančních nákladů -394,56% 

      

2.1.7. vliv změny nákladovosti ostatních  

a mimořádných nákladů 
225,24% 

    2.2 vliv změny obratu aktiv       90,63% 

      2.2.1. vliv změny vázanosti fixních aktiv   28,89% 

      2.2.2. vliv změny vázanosti oběţných aktiv   61,59% 

      2.2.1. vliv změny vázanosti ostatních aktiv   0,15% 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Pravá strana Du Pont rozkladu je ukazatel pákového efektu, který meziročně vzrostl  

o 31,80 %. Pozitivní nárůst multiplikátoru ovlivnil syntetický ukazatel ROE, tzn., ţe 

společnost pouţila cizí kapitál pro zvýšení výnosnosti vlastního jmění.  

Levá strana Du Pont rozkladu se rovná výnosnosti aktiv ROA, která se dále rozkládá na 

ziskovou marţi a obrat aktiv. Stejně jako u vrcholového ukazatele, změna analytického 

ukazatele ROA a ziskové marţe byla způsobena nárůstem čistého zisku.  

U analyzované společnosti výnosy vzrostly o 74,73 % a celkové náklady o 73,46 %  

(viz příloha č. 2). Protoţe celkové náklady vzrostly méně neţ výnosy, došlo k poklesu 

nákladovosti za sledované období. Nejvýraznější podíly ve struktuře nákladů má výkonová 

spotřeba, daně a finanční náklady, které vykazují nepříznivý ekonomický vývoj. Z výkazu 

zisku a ztráty lze zjistit, ţe v případě výkonové spotřeby rychleji neţ výnosy rostla poloţka 

„spotřeba materiálu a energie“, zatímco sluţby byly pod úrovní růstu výnosů i celkových 

nákladů. 
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Vliv změny vázanosti oběţných aktiv dosahuje nejvyšší hodnoty, která pozitivně působí na 

obrat celkových aktiv. Oběţná aktiva se meziročně podílela 61,59 % na celkové změně 

obratu aktiv.  

Jak je uvedeno v tabulce č. 8, vrcholový ukazatel ROE se mezi roky 2007 a 2008 pozitivně 

změnil o 0,69 %. Relativní změna ROE byla ovlivněna nárůstem vlastního kapitálu o 4 %  

a zisku o 1 107 tis. Kč (viz příloha č. 2). Jedná se tedy o 5% nárůst čistého zisku, který byl 

podpořen nárůstem provozního hospodářského výsledku. Vlastní kapitál vzrostl především 

na základě nerozděleného zisku minulých let.  

Tabulka č. 8 – Výsledky pyramidálního rozkladu v období 2007 – 2008 

celková změna rentability vlastního kapitálu (ROE)         0,69% 

v tom: 1. vliv změny multiplikátoru           7,66% 

  2. vliv změny rentability úhrnných vloţených prostředků (ROA)     -6,98% 

    2. 1 vliv změny ziskové marţe         -3,65% 

      

2.1.1. vliv změny nákladovosti nákladů na prodané 

zboţí 
  -149,78% 

      2.1.2. vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby   395,17% 

      2.1.3. vliv změny nákladovosti osobních nákladů    -72,34% 

      2.1.4. vliv změny nákladovosti daní       -2,14% 

      2.1.5. vliv změny nákladovosti odpisů     -47,74% 

      2.1.6. vliv změny nákladovosti finančních nákladů   -177,27% 

      

2.1.7. vliv změny nákladovosti ostatních  

a mimořádných nákladů 
50,44% 

    2. 2 vliv změny obratu aktiv         -3,32% 

      2.2.1. vliv změny vázanosti fixních aktiv     -0,94% 

      2.2.2. vliv změny vázanosti oběţných aktiv     -2,74% 

      2.2.1. vliv změny vázanosti ostatních aktiv     0,10% 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Změna analytického ukazatele ROA byla ovlivněna změnami ziskové marţe a obratu aktiv. 

Obě změny působí negativně. Hodnoty ziskové marţe a obratu aktiv se pohybují kolem  

3,5 % a jejich součet je pak výsledkem změny rentability aktiv, která zaznamenává pokles 

o téměř 7 %. Důkazem tohoto meziročního poklesu je i analýza poměrových ukazatelů, 

kde zisková marţe i obrat aktiv ve sledovaném období klesá. Bohuţel takto nelze prověřit 

 i změnu ROA, protoţe v pyramidální soustavě ukazatelů jsem pouţila do čitatele čistý 

zisk na rozdíl od EBITU.  

Na změnu ziskové marţe působily pozitivně pouze dvě poloţky nákladovosti, a to 

výkonová spotřeba a ostatní mimořádné náklady, které sniţovaly nákladovost. Zbývající 
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poloţky nákladovosti tvořily opačný efekt. Mezi roky 2007 a 2008 výnosy vzrostly méně 

neţ celkové náklady, tedy došlo k nárůstu nákladovosti.  

Z tabulky č. 9 je zřejmé, ţe docházelo k poklesu téměř všech poloţek mezi roky 2008  

a 2009. U vrcholového ukazatele tomu nebylo jinak, relativní změna ROE poklesla  

o 27,16 %. Změna ROE byla podstatně ovlivněna poklesem čistého zisku o 25,50 %  

a nárůstem vlastního kapitálu o 2,27 %, který přispěl k prohloubení poklesu. Změny 

ziskové marţe, obratu aktiv a finanční páky také negativně působily na změnu ROE. 

Tabulka č. 9 – Výsledky pyramidálního rozkladu v období 2008 – 2009 

celková změna rentability vlastního kapitálu (ROE)         -27,16% 

v tom: 1. vliv změny multiplikátoru           -10,73% 

  2. vliv změny rentability úhrnných vloţených prostředků (ROA)     -16,43% 

    2.1 vliv změny ziskové marţe         -8,84% 

      

2.1.1. vliv změny nákladovosti nákladů na prodané 

zboţí   
222,89% 

      2.1.2. vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby   249,53% 

      2.1.3. vliv změny nákladovosti osobních nákladů    -35,30% 

      2.1.4. vliv změny nákladovosti daní     16,79% 

      2.1.5. vliv změny nákladovosti odpisů     -294,23% 

      2.1.6. vliv změny nákladovosti finančních nákladů   -151,12% 

      

2.1.7. vliv změny nákladovosti ostatních  

a mimořádných nákladů 
-17,39% 

    2.2 vliv změny obratu aktiv         -7,59% 

      2.2.1. vliv změny vázanosti fixních aktiv     -2,52% 

      2.2.2. vliv změny vázanosti oběţných aktiv     -4,63% 

      2.2.1. vliv změny vázanosti ostatních aktiv     -0,23% 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě účetních výkazů 

Hodnota finanční páky meziročně poklesla o 10,73 %. Podle VZZ téhoţ období, 

společnost sníţila objem cizích zdrojů o 28,07 %. Z tabulky č. 3 je zřejmé, ţe úroková míra 

cizího kapitálu meziročně vzrostla, a to se negativně projevilo u pouţívání cizího kapitálu.  

Z údajů v příloze č. 2 plyne, ţe mezi oběma obdobími výnosy poklesly o 17, 41 %  

a celkové náklady o 17, 32 %. I přesto, ţe rozdíl obou poloţek je pouze jedna desetina, 

pokles výnosů byl hlubší neţ nákladů a tedy došlo k nárůstu nákladovosti. Z tabulky č. 9 je 

zřejmý nepříznivý vývoj celkové nákladovosti. Poloţky s nejvýraznějším podílem ve 

struktuře celkových nákladů, které vykazují nepříznivý ekonomický vývoj, představují 

osobní náklady, odpisy, finanční a ostatní mimořádné náklady. V případě osobních nákladů 

rychleji neţ výnosy rostla poloţka mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení  

i sociální náklady (viz příloha č. 2). 
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Zlepšení změny ROE lze dosáhnout nejen zvýšením ziskové marţe, ale i zrychlením 

obratu aktiv. Obrat aktiv meziročně poklesl o 7,59 %. Příčinou byl pokles jak celkových 

aktiv, tak i trţeb z prodeje zboţí, sluţeb a vlastních výrobků. Stejně jako v kaţdém 

meziročním srovnání, poloţkou, která nejvíce ovlivňuje vázanost aktiv, je změna oběţných 

aktiv.  
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5 Návrhy a opatření 

Návrhy a opatření vycházejí z výsledků aplikovaných metod finanční analýzy v analytické 

části. Je poukázáno na nedostatky, které by měla společnost odstranit, a je navrţen další 

postup, který by společnost mohla vyuţít pro udrţení či zlepšení své stávající situace.  

5.1 Souhrnné zhodnocení 

Při pohledu na horizontální analýzu rozvahy je vidět, ţe tempo růstu u celkových aktiv 

v prvních dvou letech bylo nevýrazné a v posledním sledovaném roce došlo k poklesu 

téměř o 10 %. Pokles byl způsoben sníţením poloţek oběţného majetku, konkrétně šlo  

o prodané zásoby (polotovary a zboţí) a uhrazené pohledávky z obchodních vztahů. Na 

straně pasiv došlo k znatelnému poklesu bankovních úvěrů a uhrazených závazků. Při 

srovnání krátkodobých pohledávek a závazků z obchodních vztahů ve sledovaném období 

je zřejmé, ţe společnost je finančně zajištěna, aby pokryla i své dlouhodobé závazky, které 

nejsou plně pokryty dlouhodobými pohledávkami.  

Z vertikální analýzy rozvahy vyplývá, ţe struktura aktiv a pasiv se v průběhu sledovaného 

období výrazněji nezměnila. Celková aktiva byla z velké části tvořena oběţnými aktivy, 

konkrétně krátkodobými pohledávkami a zásobami, které se z větší poloviny podílejí na 

oběţných aktivech.  Strana pasiv byla průměrně tvořena z 67 % vlastním kapitálem a 33 % 

tvoří cizí zdroje. Tzn., ţe společnost svá aktiva financuje především z vlastních zdrojů. 

Koeficient samofinancování toto tvrzení potvrzuje (viz analýza poměrových ukazatelů). 

Z horizontální analýzy VZZ vyplývá, ţe došlo k postupnému sníţení všech základních 

poloţek. Tento trend se pak odrazil na konečném hospodářském výsledku, který dosahoval 

v roce 2009 záporných hodnot. Vertikální analýza zjistila, ţe na celkových trţbách se  

průměrně z 61 % podílejí trţby za prodej zboţí a z 39 % trţby za prodej vlastních výrobků 

a sluţeb. Jednotlivé poloţky provozních nákladů mají kolísavý trend, pouze osobní 

náklady pomalým tempem narůstají. Nejvyšší poloţkou provozních nákladů je výkonová 

spotřeba, která vţdy narůstá nad 50 % ve všech sledovaných letech. Výkonnost společnosti 

se v hodnoceném období příliš nezměnila, ať je měřena podílem provozního výsledku 

hospodaření, nebo podílem výsledku hospodaření za účetní období.  

Vývoj ukazatelů rentability nebyl příznivý, neboť dosahují velmi nízkých hodnot. Hodnoty 

ukazatelů rentability se do roku 2008 mírně zvyšují a v roce 2009 dochází k jejich poklesu. 
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Rentabilita vlastního kapitálu dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2008, kdy společnost 

vytvořila 0,0294 Kč zisku na 1 Kč vlastního kapitálu. Toto je důkaz nízké výnosnosti 

analyzované společnosti. Tabulka č. 3 dokazuje, ţe cizí kapitál zvedá ROE v letech 2006 

aţ 2008, kdy společnost zvyšovala podíl cizích zdrojů.  

Vysoká doba obratu zásob poukazuje na problémy s  nadměrnými zásobami. To také 

potvrzuje obrat zásob, kdy se kaţdá poloţka zásob v průběhu roku asi 2 krát prodá a znovu 

uskladní. Z toho vyplývá, ţe společnost má zbytečné zásoby, které vyţadují nadbytečné 

financování, a tak přichází o příleţitost efektivně naloţit s peněţními prostředky, které jsou 

v zásobách doposud vázány. Při pohledu na doby obratu pohledávek a závazků je zřejmé, 

ţe doba inkasa pohledávek je stále delší neţ doba obratu závazků. Můţe se stát, ţe 

společnost nebude v čase dostatečně zabezpečená, aby byla v době splatnosti závazků 

likvidní. 

Ukazatelé zadluţenosti pomohly posoudit vztah mezi cizími a vlastními zdroji společnosti. 

Vývoj zadluţenosti je pro společnost ideální. Jediné co lze vytknout je, ţe společnost 

jednoznačně pouţívá ke krytí svých aktiv vlastní zdroje, a tím samozřejmě ovlivňuje 

výnosnost kapitálu akcionářů.  

Celková i rychlá likvidita překročily hranici doporučených hodnot, zatímco okamţitá 

likvidita svou hranici doporučené hodnoty nesplnila. Proto je moţné konstatovat, ţe 

likvidita společnosti bude do budoucna zajištěna za předpokladu sníţení doby obratu 

pohledávek vůči době obratu závazků. Tím si společnost včas zajistí peněţní prostředky na 

běţných účtech. 

Změna ROE Du Pontova rozkladu byla mezi roky 2006 a 2007 pozitivní. Vrcholový 

ukazatel byl zejména ovlivněn nárůstem multiplikátoru a výnosností aktiv. Za sledované 

období došlo k poklesu nákladovosti, nárůstu obratu aktiv a ziskové marţe. Lze 

konstatovat, ţe pro společnost byl tento ekonomický vývoj velmi příznivý.  

Vrcholový ukazatel ROE se mezi roky 2007 a 2008 pozitivně změnil o 0,69 %. Stejně jako 

v předchozím období multiplikátor působil pozitivně na rozdíl od změny ROA. Změna 

analytického ukazatele ROA byla ovlivněna negativním působením změn ziskové marţe  

a obratu aktiv. Tento ekonomický vývoj byl pro společnost méně příznivý. Došlo 

k poklesu téměř všech základních poloţek pyramidálního rozkladu. 
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Vrcholový ukazatel ROE se mezi roky 2008 a 2009 negativně změnil o 27,16 %. Hodnota 

finanční páky meziročně poklesla o 10,73 %, z důvodu nárůstu úrokové míry cizího 

kapitálu. Obrat aktiv také poklesl a příčinou byl pokles jak celkových aktiv, tak  

i celkových trţeb. Ve sledovaném období došlo k poklesu všech základních poloţek 

pyramidálního rozkladu. 

5.2 Návrhy a opatření 

Na základě výsledků finanční analýzy lze pro společnosti ARMATURY Group a.s. 

stanovit následující doporučení:  

o v analýze zásob 

o v analýze pohledávek 

o v analýze závazků. 

5.2.1 Analýza zásob 

Společnost má zbytečné zásoby, které se projevují tím, ţe neproduktivně váţou kapitál 

společnosti při současném vynakládání dalších finančních prostředků na skladování.  

Společnost si můţe vést roční výkaz o zásobách, který by rozděloval celkové zásoby, a to 

k počátku i konci účetního období podle skupin výrobků v rámci SKP
1
. Tento roční výkaz 

by společnost mohla vyuţít pro rozbor poloţek v rámci systému diferencovaného řízení 

zásob metodou ABC, pro výpočet průměrné výše zásob a pro stanovení průměrné doby 

obratu jednotlivých skupin materiálových vstupů.  

o Východiskem metody ABC je rozčlenění materiálových vstupů na 3 nebo více 

skupin. První skupina A obsahuje nejmenší počet poloţek s nejvyšším podílem na 

celkové hodnotě spotřeby. Této skupině je třeba věnovat největší pozornost 

z hlediska jejich řízení. Zatímco poslední skupina zahrnuje největší počet poloţek 

s nejniţším podílem.  

o Průměrnou výši zásob lze určit jako prostý aritmetický průměr z hodnot na počátku 

a na konci období, které by byly v ročním výkazu obsaţeny.  

                                                           
1 SKP = kód "Standardní klasifikace produkce" zavedené Českým statistickým úřadem pro konkrétní 

obsahové vymezení náplně poloţky odpisové skupiny. Viz přílohy zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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o Doba obratu dává do poměru průměrnou výši zásob dané poloţky k ukazateli, 

zachycujícímu průměrnou denní spotřebu za rok a počtu dnů.  

Druhým z přístupů analýzy zásob je stanovení kapitálu potřebného k zajištění zásob. To je 

prováděno normováním. Normativ zásob určuje mnoţství peněz trvale vázaných 

v zásobách a vypočte se jako součin časové normy a průměrné denní spotřeby. Sníţením 

časové normy spolu se zkrácením doby obratu zásob vede k tomu, ţe daný objem zásob se 

za dané období vícekrát obrátí, a tedy ve společnosti bude v průměru vázáno méně peněz 

ve formě zásob. Při zkracování jak intervalu mezi dodávkami tak i výše zásoby v dodávce 

(sníţení časové normy) je důleţité si uvědomit, ţe se zvýší náklady na dopravu. Společnost 

ARMATURY Group by si měla vypočítat optimální výši dodávky a určit, jaký by to mělo 

dopad na vývoj nákladů na dodávku a skladování.  

Dalšími způsoby, kterými lze dostat zásoby na normativ: omezení nákupu, zvýšení 

spotřeby, storno objednávky (obvykle se platí penále), likvidace, odprodej zásob 

zákazníkům nebo zaměstnancům. 

Třetím z přístupů analýzy zásob je rozhodování o reţimu dodávek pomocí metody JUST-

IN-TIME (dále jen JIT). Při aplikaci JIT jde o zásadní změnu vztahu dodavatel - odběratel. 

Cílem této metody jsou nulové zásoby, kterých lze dosáhnout, jestliţe odběratel realizuje 

dokonalou kooperaci a koordinaci svých činností.  Správné zavedení JIT bude pro 

společnost ARMATURY Group znamenat menší zásoby, vyšší kvalitu a rychlé 

přizpůsobení změnám poptávky na trhu.  

5.2.2 Analýza pohledávek 

Doba, po kterou společnost musí čekat neţ obdrţí platby za prodané zboţí resp. sluţby, je 

za sledované období delší neţ doba obratu závazků. Higgins
2
 uvádí standardní dobu inkasa 

48 dní, ale společnost má průměrnou dobu splatnosti pohledávek 109 dní. Společnost 

ARMATURY Group by měla mít zájem o nejkratší dobu inkasa, a tedy redukovat platební 

disciplínu odběratelů ve svůj prospěch. I přestoţe má společnost silné finanční zázemí, 

neměla by tuto situaci podceňovat a dohodnout s odběrateli nové platební podmínky.  

                                                           
2
 HIGGINS, R. D.: Analysis for Financial Management. IRWIN, Boston 1992. ISBN 0-256-09234-6. 
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5.2.3 Analýza závazků 

Průměrná doba, po kterou zůstávají závazky společnosti neuhrazené, je 78 dní. Z hlediska 

finančního řízení je tato doba významná, protoţe je spojená s existencí peněţních 

prostředků, které společnost po určitou dobu zadrţuje a pouţívá pro své potřeby. Ovšem je 

třeba zabezpečit, aby v době splatnosti závazků byla společnost likvidní. Vztah mezi dobou 

obratu pohledávek a dobou obratu závazků je vyjádřený vztahem: 

Doba obratu pohledávek < Doba obratu závazků 

Dosaţení tohoto stavu by mohlo být pro společnost náročné, pak doporučuji, aby doby 

obratů obou ukazatelů byly přinejmenším stejné.  
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6 Závěr 

Společnost ARMATURY Group a.s. působí v šesti průmyslových oborech a svůj zájem 

věnuje především oborům klasické a jaderné energetiky, chemie a petrochemie. Za dobu 

svého působení na trhu se společnost vypracovala na pozici, kterou lze hodnotit jako 

finančně stabilní. Uţ jen proto, ţe společnost má dostatek finančních prostředků, aby 

pokryla i své dlouhodobé závazky, které nejsou plně pokryty dlouhodobými pohledávkami. 

Společnost se zaměřuje na výrobu a prodej průmyslových armatur rozšířený o nabídku 

potrubí a příslušenství. Investorům a dodavatelům velkých technologických celků je dále 

nabídnuto poradenství jiţ při vývoji projektu, servisní sluţby i opravy armatur a pohonů. 

Společnost vlastní ucelený komplex certifikátů potřebných k výrobě, exportu a provozu 

armatur v náročných provozních podmínkách na tuzemském i zahraničním trhu.  

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na identifikaci analytických metod 

finanční analýzy, jejíţ výsledky mi byly podkladem pro zhodnocení současného  

a minulého stavu analyzované společnosti s cílem odhalit slabiny, které by mohly 

v budoucnu vést k problémům.  

Podle analýzy poměrových ukazatelů nejlepších výsledků během sledovaného období 

společnost dosáhla roku 2008, díky nárůstu téměř všech poloţek (VK, CK, trţby, celková 

aktiva, krátkodobé pohledávky a zásoby, EAT, EBIT aj.) účetních výkazů. Rok 2008 lze 

označit jako nejvýnosnější, protoţe společnost pouţila cizí zdroje pro zesílení ROE. 

Negativní vliv má v roce 2008 pouze stále se prodluţující doba obratu pohledávek. 

V dalším roce došlo ke zkrácení doby obratu závazků a prodlouţení doby inkasa 

pohledávek. Mohu konstatovat, ţe likvidita společnosti bude do budoucna zajištěna za 

předpokladu sníţení doby obratu pohledávek vůči době obratu závazků. Tím si společnost 

včas zajistí peněţní prostředky na běţných účtech. Během analyzovaného období 

společnost bojuje s nadměrnými zásobami, které vyţadují nadbytečné financování. 

Společnost tak přichází o příleţitost efektivně naloţit s peněţními prostředky, které jsou 

v zásobách vázány.  

Podle Du Pontova pyramidálního rozkladu společnost dosáhla nejlepších meziročních 

výsledků roku 2007, protoţe trţby z prodeje zboţí vzrostly skoro o dvojnásobek oproti 

roku 2006. K takovému skokovému nárůstu docházelo téměř u všech poloţek mezi roky 

2006 - 2007. Tento meziroční ekonomický vývoj byl pro společnost velmi příznivý.  
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Závěrem mohu konstatovat, ţe společnost má silné finanční zázemí, i přes stále se 

prodluţující dobu obratu pohledávek. Z krátkodobého hlediska bych společnosti 

doporučila, aby se zaměřila na redukci špatné platební morálky odběratelů a dohodla nové 

platební podmínky, které by zajistily společnosti hotovostní likviditu v poţadovanou dobu. 

Z dlouhodobého hlediska společnosti doporučuji, aby se zaměřila na efektivitu řízení 

zásob, která je zaloţena na intenzívní spolupráci, koordinaci a synchronizaci obou subjektů 

(odběratele a dodavatele). Čím je pohotovější logistický systém, tím vzniká menší potřeba 

skladování.  
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