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Anotace 
 

Finanční  analýza 

 

Předmětem této diplomové práce je zhodnocení efektivnosti zvoleného podniku 

prostřednictvím moderních metod finanční analýzy. Cílem mé diplomové práce je dospět 

k určitým závěrům o celkové hospodářské a finanční situaci podniku. Vypracovaná analýza je 

zaměřena na identifikaci slabých stránek, které by mohly firmě v budoucnu působit menší či 

větší problémy a na stanovení jejich silných stránek o které by mohla v budoucnu opírat svojí 

činnost. Pokud má být podnik ekonomicky úspěšný, musí být finanční analýza součástí 

komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným 

efektem řídících rozhodnutí a zkušeností. Teoretické vymezení finanční analýzy bude 

aplikováno na konkrétní finanční údaje společnosti TROJEK, a.s. 

 

Klíčová slova: Finanční situace, podnik, likvidita, rentabilita, stabilita, aktivita, Du Pont, 

bonita, bankrot.  

 

 

Financial analysis 

 

The objective of this thesis is to evaluate the effectiveness of a selected company using 

the modern methods of financial analysis. The aim of this thesis is to reach certain 

conclusions about the overall economic and financial situation. The  elaborated analysis is 

focused on identifying weaknesses that could affect us in the future a greater or lesser 

problems and to determine their strengths on which to base its future activities. If the firm 

shall be economically flourishing, the financial analysis has to be a part of the complex of the 

company´s financial management because it provides a feedback between the expected effect 

of managing decisions and experience. Theoretical definition of financial analysis will be 

applied to a specific financial details of the Joint Stock Company, TROJEK a.s. 

 

Keywords: Financial situation, company, solidity, profitability, stability, aktivity, Du 

Pont, bonita, bankruptcy. 
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1 Úvod 

 

Jako téma diplomové práce jsem si vybrala finanční analýzu, protože chci s její 

pomocí odhalit problémy v hospodaření společnosti TROJEK a.s. 

České podniky se od devadesátých let pohybují v tržním hospodářství, a to pro každý 

podnik znamená, že se mnohem více než v období centrálně řízené ekonomiky musí snažit o 

to, aby dosahoval zisku a přežil. Toto podnikatelské prostředí vyžaduje velké množství 

utříděných informací, nové pohledy a nová rozhodnutí. 

Sběrem, tříděním a interpretací potřebných informací o finanční situaci podniku se 

zabývá finanční analýza poskytující managementu podklad pro přesnější vyhodnocení minulé 

a současné situace, pro přesnější a na datech založené rozhodování. Na kvalitách řídících 

pracovníků pak záleží, jak budou schopni tyto informace využít k dalšímu rozvoji společnosti. 

Analýzou je totiž schopno objevit problémové oblasti, slabá místa v hospodaření a příčiny 

tohoto nepříznivého stavu, ale řešení vzniklého problému je vždy na managementu podniku. 

Finanční analýza je rozsáhlý rozbor všech firemních subsystémů a vnějšího okolí. 

Svou objemnou tématikou překračuje rámec jedné diplomové práce. Teoretické vymezení 

finanční analýzy bude aplikováno na konkrétní finanční údaje společnosti TROJEK a.s. 

Vzhledem k tomu, že jako nástroje pro určení finančního situace podniku je použito metod 

finanční analýzy, bude velká část této práce věnována i finanční analýze samotné. 

První kapitola po úvodu je věnována společnosti TROJEK a.s. jako takové. V této 

kapitole jsme po představení společnosti, seznámeni také s její obchodní činností a jejími 

divizemi. Vybraná společnost je jedna z nejvýznamnějších firem v České Republice, která se 

zabývá nakládáním s ocelovými odpady, barevnými kovy a obchodní činností v této oblasti. 

Tato společnost má silné postavení na trhu v Polsku a Slovensku a patří mezi nejvýznamnější 

české exportéry šrotu, zejména do Itálie. 

V následující kapitole je uvedena teoretická část mé diplomové práce, která je 

zaměřena na shrnutí teoretických poznatků z oblasti finanční analýzy, které jsou využity 

v praktické části. Jsou zde vysvětleny používané pojmy a vymezena konstrukce a interpretace 

jednotlivých ukazatelů. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na zhodnocení finanční situace pomocí analýzy 

poměrových ukazatelů. Jsou zde uvedeny ukazatele finanční stability, ukazatelé likvidity a 
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platební schopnosti podniku, ukazatelé rentability a aktivity. Jednotlivé poměrové ukazatele 

jsou vypočteny, graficky znázorněny a okomentovány.  

V páté kapitole je zhodnocena finanční situace společnosti TROJEK a.s. pomocí Du 

Pontova pyramidálního rozkladu. 

Šestá kapitola je věnována zhodnocení finanční situace pomocí rozboru bankrotních a 

bonitních modelů. Jsou zde vypočteny a okomentovány predikční modely, a to Index 

důvěryhodnosti IN01 a Kralickův Quicktest.  

V předposlední kapitole je provedeno celkové shrnutí a zhodnocení údajů získaných 

pomocí finanční analýzy a na základě těchto poznatků jsou navrženy opatření a doporučení 

pro řízení podniku. 

V závěrečné části se snažím dosáhnout svého předem stanoveného cíle, což je dospět 

k určitým závěrům o celkové hospodářské a finanční situaci podniku, identifikovat slabé 

stránky, které by mohly firmě v budoucnu působit menší či větší problémy a naopak stanovit 

její silné stránky o které by mohla v budoucnu opírat svojí činnost. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

 

Společnost TROJEK a.s. je jedna z nejvýznamnějších tuzemských firem, která se zabývá 

nakládáním s ocelovými odpady, barevnými kovy a obchodní činností v této oblasti na území 

České republiky. Tato společnost má silné postavení na trhu v Polsku a Slovensku a patří 

mezi nejvýznamnější české exportéry šrotu, zejména do Itálie. Dalším oborem podnikání 

firmy je prodej hutního materiálu a likvidace autovraků.  

 

Obrázek č. 1: Logo společnosti 

 

 
Zdroj:  http://www.trojek.cz/?lang=cz 

 

Důkazem silného postavení na trhu je skutečnost, že TROJEK a.s. je hlavním 

dodavatelem ocelového odpadu pro české hutní podniky. Disponuje dostatečně silným 

vozovým parkem. Pro své zákazníky zabezpečuje kontejnerový servis, výkup železného šrotu 

a barevných kovů, likvidaci technologických celků včetně nákladky ocelového odpadu. 

TROJEK a.s. má přes 800 stálých obchodních partnerů, mezi které patří Arcelor Mittal 

Ostrava, Moravia Steel, Evraz Vítkovice Steel, Vítkovice Mariánské Hory Machinery, CMC 

Zawiercie, US Steel Košice, BRANO Group, ŠKODA AUTO, Ferriere Nord či ABS Udine a 

mnoho dalších. 

 

TROJEK a.s. jako rodinná firma působí na trhu od roku 1994. Společnost je kapitálově 

silná bez cizích majetkových účastí. Obrat společnosti je momentálně 5,0 mld. Kč ročně a 

množství vyexpedovaného ocelového odpadu je cca 550 tisíc tun ročně. V roce 2007 

TROJEK a.s. společně s jejich dceřinou společností MSK a.s. dosáhli podílu na trhu přes 20 

%. Firma TROJEK a.s. má obchodní podíly v jiných společnostech, především ve společnosti 

Moravskoslezský kovošrot [13]. 

 

http://www.trojek.cz/?lang=cz
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2.1 Divize Hutní prodej 

 

Obchodní divize hutního prodeje firmy TROJEK a.s. se zabývá nákupem, skladováním, 

úpravou a prodejem plochých výrobků. Díky finanční stabilitě naší společnosti a úzké 

spolupráci s předními hutními podniky jak v ČR, tak i v zahraničí jsme rozšířili naši činnost 

na realizace traťových obchodů a provozování konsignačních skladů u konečných 

spotřebitelů. 

V současné době společnost TROJEK a.s. obchoduje převážně s produkty následujících 

hutních podniků: Evraz Vítkovice steel, Mittal Steel Ostrava, Třinecké železárny, USS 

Košice, hutě v rámci skupiny ArcelorMittal, dále hutě v Polsku, Itálii, Maďarsku, Rusku, 

Ukrajině a jiných.  

Produkty: 

 kvartoplechy 

 ocelové plechy válcované za tepla 

 ocelové plechy válcované za tepla mořené 

 ocelové plechy válcované za studena 

 pozinkované plechy 

 svitky za tepla válcované 

 svitky za studena válcované 

 svitky pozinkované 

 betonářská ocel 

 profily 

 nosníky [15]. 

Obrázek č. 2: Skládka ocelových odpadů a barevných kovů 

 
Zdroj: http://www.trojek.cz/index.php?lang=cz&section=fotogalerie 

http://www.trojek.cz/index.php?lang=cz&section=fotogalerie
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2.2 Divize Likvidace automobilů 

 

Společnost se zabývá ekologickou likvidací motorových vozidel všech značek, typů, 

stáří a kategorií (M1, N1,…). Likvidace autovraků je prováděna na specializovaném 

pracovišti, které je vybaveno nejmodernější technikou zaručující ekologicky šetrné nakládání 

při všech technologických operacích souvisejících s vlastním zpracováním autovraků. Celé 

pracoviště je zajištěno izolovanou nepropustnou plochou a odlučovačem lehkých kapalin, 

díky nimž nemůže dojít k úniku žádné z provozních kapalin vozidla do okolí a tudíž k 

ohrožení či poškození životního prostředí. 

Autovrakoviště je odděleným provozem v areálu Ostrava - Mariánské Hory. Je 

vybaveno speciálními prostředky pro likvidaci a demontáž vozidel. Všechny tyto činnosti jsou 

prováděny na ekologických plochách, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek. Autovraky 

jsou zde soustřeďovány a rozebírány na jednotlivé druhy odpadů, které se dále zpracovávají. 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. včetně platných novel ovlivnil a zpřísnil z pohledu 

ochrany životního prostředí služby v oblasti likvidaci autovraků [16]. 

 

Obrázek č. 3: Likvidace osobního automobilu 

 

Zdroj: http://www.trojek.cz/index.php?lang=cz&section=fotogalerie 

http://www.trojek.cz/index.php?lang=cz&section=fotogalerie
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2.3 Politika kvality a životního prostředí 

 

Společnost TROJEK a.s. patří ke společnostem, které se při všech svých činnostech 

plně ztotožňují s principy ochrany životního prostředí a úspory nerostných surovin či 

neobnovitelných zdrojů energie. 

Pro zajištění tvorby systému kvality a systému životního prostředí, jejich udržování, 

rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti TROJEK a.s. Ostrava, dle norem ČSN EN ISO řady 

9000:2009 a ČSN EN ISO řady 14000:2005 je stanovena následující politika kvality a 

životního prostředí: 

 základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným 

obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti nákupu, zpracování a prodeje železného a 

neželezného odpadu, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro 

zaměstnance společnosti; 

 vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000:2009 a 

ČSN EN ISO 14000:2005, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování 

řízení procesů ovlivňujících kvalitu výroby a služeb a životního prostředí ve společnosti; 

 vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech 

nákupu, zpracování a prodeje železného a neželezného odpadu; 

 vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro 

zavedení, rozvoj a zlepšování systému kvality a systému životního prostředí; 

 trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování kvality námi 

poskytovaných služeb; 

 významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných služeb mají naši subdodavatelé, 

proto s nimi budeme rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných 

požadavků a jejich realizaci; 

 společnost bude provádět pravidelné přezkoumání systému řízení kvality a systému 

životního prostředí; 

 bude stanovovat cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí pro 

udržení a neustálé zlepšování systému kvality a systému životního prostředí; 

 plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní 

přístup k této problematice; 

 v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů [14]. 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 

 

Tato kapitola obsahuje vymezenou teorii finanční analýzy. 

 

3.1 Teorie finanční analýzy 

 

Finanční analýza je významnou oblastí finančního řízení. Je především analýzou 

finančního systému podniku. Je spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje informace 

pro finanční rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů a to rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích (cash flow). Dalšími zdroji finanční analýzy jsou 

data vnitropodnikového účetnictví, peněžního a kapitálového trhu a ekonomické statistiky. 

 

 ,,Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních metodických 

prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, 

případně při podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze složek finančního hospodaření." 

[12] 

 

Finanční analýza je tedy metoda, která využívá dat finančního výkaznictví a poměřuje 

jednotlivé údaje mezi sebou navzájem. Důležitým faktorem ovšem je, že rozšiřuje vypovídací 

schopnost jednotlivých finančních dat, protože samotné finanční údaje neposkytují úplný 

obraz o finanční situaci podniku o jeho silných a slabých stránkách a celkové kvalitě 

hospodaření. 

 

Finanční analýza využívá speciálních metodických prostředků pro diagnózu finančního 

zdraví a hospodaření podniku. Finanční zdraví vyjadřuje uspokojivé finanční hospodaření 

podniku. 

 

 ,,Za finančně zdravý podnik je možné považovat takový podnik, který je v danou chvíli 

perspektivně schopen naplňovat smysl své existence."  [12] 

 

 V praxi to tedy znamená, že podnik musí dosahovat určité míry rentability, která 

zohledňuje i výši rizika daného podnikání a musí být schopen splácet své závazky. 
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3.2 Zdroje dat pro finanční analýzu 

 

Jak již bylo řečeno, vstupní data pro hodnocení finančního zdraví společnosti poskytuje 

finanční účetnictví v podobě finančních výkazů, skládající se v zásadě z rozvahy (účetní 

bilance), výsledovky (výkazu zisku a ztráty) a výkazu cash flow (výkaz peněžních toků).  

 

Nejběžnější dostupné finanční informace o podniku lze nalézt ve výroční zprávě, která 

kromě účetních výkazů společnosti obsahuje další verbální informace, např. zprávu 

managementu akcionářům, která komentuje hlavní události minulého roku a uvádí předpovědi 

pro běžný rok, dále rozebírá plány na rozvoj a rozšíření firmy, změny organizace a řízení, 

chystané změny ve výrobě atd.  

 

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

(pasiv) na straně druhé k určitému datu v peněžním vyjádření. Jsou zde podchyceny tzv. 

stavové veličiny. Je založena na principu bilanční rovnosti, což znamená, že položka suma 

aktiv se musí rovnat suma pasiv, nebo že aktiva jsou tvořena součtem vlastního jmění a dluhů. 

Základní bilanční vztah vyjadřuje rovnice: 

 

Aktiva = závazky + akciové jmění (vlastní majetek akcionářů) 

 

Aktiva představují vložené prostředky, které vznikly na základě minulých rozhodnutí 

a do nichž se očekává, že podniku přinesou určitý ekonomický efekt. Dluhy jsou stávající 

závazky podniku, které vznikly v minulosti a které v budoucnosti naopak budou ekonomický 

efekt snižovat. Vlastní jmění je pak rozdílem mezi aktivy a dluhy (cizími zdroji). 

 

Výkaz zisků a ztrát  podává přehled o úspěšnosti hospodaření podniku a výsledku, 

který podnik za určité období dosáhl, porovnává tedy tokové veličiny: výnosy a náklady.  Je 

založena na aktuálním principu, tedy neztotožňuje příjmy s výnosy a výdaje s náklady.  

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané účetní 

období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady pak představují 

peněžní částky, které podnik v účetním období účelně vynaložil na získání výnosů, i když k 

jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. 
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Výsledovka reaguje na změny v podniku a jeho okolí rychleji než rozvaha. Obsahuje 

totiž údaje pouze za jeden rok, zatímco bilanční položky jsou kumulovány celá léta. 

 

Výkaz cash flow sleduje příjmy a výdaje, které podnik v minulém účetním období 

realizoval. Tedy podává obraz o skutečných hotovostních tocích, pohybu peněžních 

prostředků a ekvivalentů. Peněžní ekvivalent je krátkodobý likvidní majetek, který je snadno 

směnitelný za peníze, patří sem: peníze na termínovaných účtech, likvidní cenné papíry, se 

splatností maximálně 3 měsíce. Přehled peněžních tocích rozlišuje tři základní činnosti: 

peněžní toky z provozní, finanční a investiční činnosti. 

 

Zdroje finanční analýzy můžeme rozdělit také na: 

 

 

 Účetní zdroje 

 výkazy finančního účetnictví (rozvaha, VZZ, cash flow); 

 výkazy sestavované pro daňové účely; 

 výkazy pro vnitropodnikové potřeby; 

 výroční zprávy; 

 auditorské zprávy. 

 Ostatní zdroje 

 podniková statistika; 

 podklady úseku práce a mezd; 

 vnitřní směrnice podniku; 

 výhledy do budoucna; 

 státní statistika (ČSÚ); 

 kapitálový trh; 

 bankovní informace; 

 poradenské, ratingové auditorské kanceláře; 

 investiční analytici; 

 nezávislá hodnocení a prognózy (odborný tisk, HDP, agregátní poptávka,    

           agregátní nabídka, výroční zprávy, směnný kurz, světová ekonomika atd.) [7]. 
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3.3 Uživatelé dat finanční analýzy 

 

Informace o finančním zdraví firmy zajímají především ty subjekty, které jsou 

nějakým způsobem zainteresovány na jejím hospodaření. Mezi takové subjekty patří zejména: 

 investoři 

 manažeři 

 obchodní partneři 

 zaměstnanci 

 banky a další věřitelé 

 státní orgány 

3.3.1 Investoři 

Investoři využívají finanční informace o podniku především proto, aby posoudili, jestli 

je pro ně výhodné do podniku investovat. Pokud už do podniku investovali, umožňuje jim 

finanční analýza poznat, jak manažeři s investovaným kapitálem nakládají. 

3.3.2 Manažeři 

Manažeři využívají informace poskytované finanční analýzou pro dlouhodobé i 

operativní řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje adekvátně 

rozhodovat (otázka získání finančních zdrojů, zajištění optimální kapitálové struktury, alokace 

finančních prostředků), přijímat správné podnikatelské záměry, správně formulovat cíle a 

strategie apod. Manažeři se obyčejně stávají také uživateli finanční analýzy jiných podniků 

(konkurentů, obchodních partnerů). 

3.3.3 Obchodní partneři 

Dodavatelé se zajímají hlavně o to , jestli podnik bude a zůstane schopný platit za 

objednávané zboží. Každý dodavatel má zájem, aby mezi jeho odběrateli byly především 

podniky solventní. 

Zákazníci (odběratelé) mají zájem především o to, aby dodavatel byl spolehlivý, 

protože jsou na něm závislí při zpracování svých zakázek. Včasné a kvalifikované informace 

o jeho finanční situaci mohou podnik přesvědčit o nutnosti opatřit si dodavatele nového, 

pokud se ukáže, že stávající dodavatel pravděpodobně nebude schopen nadále uspokojivě 
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plnit svou úlohu a mohl by ohrozit chod podniku tak, že ten by nemohl zajistit výrobu a tak 

ztratil své stávající odběratele. 

Finanční analýza tedy pomáhá podniku při výběru dodavatelů, případně odběratelů.  

3.3.4 Zaměstnanci 

Zaměstnancům včetně těch, kteří teprve uvažují o zaměstnání v určité firmě, může 

finanční analýza pomoci při rozhodování o výběru nového zaměstnavatele, protože 

nedostatky v hospodaření podniku mohou vyústit i v neschopnost podniku platit svým 

vlastním zaměstnancům mzdu. Z takového podniku je pro ně nutné včas odejít (do podniku, 

který na tom bude lépe), případně se v něm nenechat zaměstnat. Je pochopitelné, že 

zaměstnancům dělá dobře, když jejich podnik je úspěšný. Někdy jsou také hmotně 

zainteresováni na výsledku hospodaření. 

Informace o hospodaření podniku a jejich analýza jsou také důležitými podklady pro 

kolektivní vyjednávaní (jejich uživateli jsou také odborové organizace a jiná zaměstnanecká 

sdružení). 

3.3.5 Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé žádají podrobné informace o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby se 

mohli správně rozhodnout o poskytnutí nebo neposkytnutí úvěru a také o podmínkách jeho 

poskytnutí a splácení. Tyto podmínky splácení úvěru se mohou např. změnit na méně 

výhodné (vyšší úroková sazba), jestliže podnik zhorší svou finanční situaci (překročí určitou 

hranici zadluženosti), když si banka vymíní vázanost podmínek splácení úvěru na 

odpovídající ukazatel (např. poměr dluhů k vlastnímu kapitálu). Zájem na finanční stabilitě a 

likviditě podniku mají nejen banky, ale také držitelé obligací a ostatní věřitelé. 

3.3.6 Státní orgány 

Státní orgány se stávají uživateli finančních informací o podniku z celé řady důvodů: 

např. pro kontrolu placení daní, pro účely správy státních podílů v podnicích, kde stát je 

významným vlastníkem, pro správné rozhodování o rozdělování finanční výpomoci 

podnikům, pro získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Finanční 

analýza může také poskytovat informace podstatné pro utváření hospodářské politiky státu. 
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3.3.7 Další uživatelé 

Kromě výše uvedených mohou informace o finanční situaci podniku pomoci i dalším 

uživatelům. Jsou to např. analytici, daňoví poradci, burzovní makléři, odborové svazy, 

univerzity, novináři a také široká veřejnost. 

 

3.4 Základní metody finanční analýzy 

 

Počet používaných ukazatelů pro finanční analýzu je značný, a proto jsou různým 

způsobem tříděny. 

 

 Analýza stavových ukazatelů 

 analýza trendů - horizontální analýza; 

 procentní rozbor – vertikální analýza.  

 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 analýza fondů finančních prostředků; 

 analýza cash flow. 

 Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů 

 analýza finanční stability podniku; 

 analýza likvidity a platební schopnosti – solventnosti; 

 analýza rentability; 

 analýza ukazatelů aktivity; 

 analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow.  

 Analýza soustav ukazatelů 

 pyramidové rozklady; 

 predikční modely [3]. 
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3.5 Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů 

 

 Poměrová analýza je nejběžnějším nástrojem finanční analýzy. Finanční poměr se 

získá vydělením kterékoliv položky nebo souboru položek z rozvahy nebo účtu jakoukoli 

jinou položkou. Analýza by se měla zabývat jenom těmi poměry, které se vztahují ke 

konkrétnímu finančnímu problému nebo rozhodnutí.  

 Soubor poměrových ukazatelů představuje několik desítek ukazatelů, které jsou 

rozděleny do skupin. 

 

3.5.1 Analýza finanční stability podniku 

 

Vyjadřuje vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku, měří rozsah, 

v jakém podnik používá k financování dluhy, tj. zadluženost podniku. Zadluženost není jen 

negativní charakteristika podniku. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší 

hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability.  

 

 100 %
vlastní jmění

Podíl vlastních zdrojů na aktivech
aktiva celkem

 

 

 

Ukazatel vyjadřuje, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodářské 

prostředky vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Dlouhodobě pozoruje 

jakým způsobem společnost financuje svá aktiva. Doporučuje se, aby hodnota ukazatele 

neklesla pod 30 % [9]. Vysoká hodnota ukazatele znamená vysokou stabilitu společnosti, ale 

protože vlastní kapitál je nejdražším způsobem financování, má vysoká hodnota tohoto 

ukazatele nepříznivý vliv na rentabilitu společnosti.          

 

 100 %
stálá aktiva

Podíl stálých aktiv
aktiva celkem

 

 

 

Čím nižší je podíl stálých aktiv na celkových aktivech, tím pružněji se může podnik 

přizpůsobovat různým stupňům zaměstnanosti v reakci na kolísání poptávky po jeho 
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produkci. Na druhé straně nízký podíl stálých aktiv signalizuje nízkou míru investování, a tím 

i zaostalost a nízkou technickou úroveň dlouhodobého hmotného majetku [3]. 

             

 100 %
placené úroky

Úrokové zatížení
zisk placené úroky

 


 

 

Ukazatel udává, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. 

Informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je ukazatel roven 1, znamená 

to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a společnosti nezbude nic. Literatura uvádí jako 

postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3krát až 6krát [9]. 

 

3.5.2 Analýza likvidity a platební schopnosti podniku 

 

Tato analýza se zaměřuje na schopnost podniku platit své závazky, bez této schopnosti 

podnik nemůže existovat. Likvidita je schopnost získat dostatečné peněžní prostředky na 

úhradu závazků přeměnou jednotlivých složek majetku. Solventnost je schopnost splácet své 

závazky v okamžiku jejich splatnosti. Podnik je platebně schopný, má-li ke dni splatnosti více 

pohotových peněžních prostředků, než splatných závazků.Podmínkou solventnosti je likvidita. 

Ukazatelé likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). 

  

pohotové platební prostředky
Okamžitá likvidita

závazky s okamžitou splatností
  

 

 

Ukazatel pohotové likvidity (Cash Ratio, likvidita 1. stupně) měří schopnost podniku 

hradit právě splatné závazky, měl by mít hodnotu 0,5. Jedná se o nejpřísnější ukazatel 

likvidity. Informuje o tom, jakou část krátkodobých závazků je podnik schopen okamžitě 

uhradit. Vysoká hodnota ukazuje sice dobrou likviditu, zároveň však ukazuje držení příliš 

velké hotovosti jakožto neproduktivního aktiva. Podle odborné literatury je žádoucí velikost 

hodnoty ukazatele 0,5 - 1,1 [4], což by znamenalo, že podnik je schopen okamžitě splatit 

veškeré krátkodobé závazky. 
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pohotové platební prostředky krátkodobé pohledávky
Bežná likvidita

krátkodobé závazky


  

  

 

Ukazatel rychlé likvidity (Quick Ratio, likvidita 2.stupně) jako poměr součtu 

krátkodobých pohledávek ke krátkodobým závazkům vyjadřuje kolik Kč rychle likvidního 

majetku připadá na 1 Kč krátkodobých závazků. Tento ukazatel nejlépe charakterizuje 

platební schopnost podniku, tj. schopnost podniku krýt svými peněžními prostředky své běžné 

závazky. Standardní hodnota ukazatele by měla být vyšší než 1 (100 %). Doporučuje se však 

hodnota 1 – 1,5 [5]. 

 

oběžná aktiva
Celková likvidita

krátkodobé závazky


 
 

            

Ukazatel celkové likvidity (Current Ratio, likvidita 3. stupně) jako poměr oběžného 

majetku ke krátkodobým závazkům vyjadřuje, kolik Kč krátkodobě likvidního majetku (tj. po 

odpočtu dlouhodobých pohledávek) připadá na 1 Kč krátkodobých závazků. Ukazatel je 

citlivý na strukturu zásob a na jejich správné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na 

strukturu pohledávek vzhledem k jejich nezaplacení ve lhůtě či nedobytnosti. Platí, že čím je 

hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je platební schopnost podniku lepší. Doporučovaná 

hodnota se pohybuje mezi 1,50 až 2,50 [8]. 

 

3.5.3 Analýza rentability 

 

Poměřuje zisk s jinými veličinami, aby se zhodnotila úspěšnost při dosahování 

podnikových cílů při vynaložení určitého množství prostředků. Měří celkovou účinnost řízení 

podniku. Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku. 

Je formou míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu. 

 

 

            Re ( )
zisk

ntabilita úhrnných vložených prostředků ROA
aktiva celkem
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Ukazatel ROA (return on assets) charakterizuje celkovou výdělečnou schopnost 

podniku. Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z 

jakých zdrojů jsou financovány. ROA se využívá nejen ke komplexnímu posouzení 

výdělkové schopnosti jako celku, ale i při hodnocení výsledků práce dosažených ve 

vnitropodnikových složkách. 

 

kapitál vlastní

zisk čistý
  (ROE)kapitálu  vlastního aRentabilit        

 
 

Ukazatel ROE (return on common equity) hodnotí výnosnost kapitálu, který do 

podniku vložili jeho akcionáři nebo jeho vlastníci. Patří mezi jedny z elementárních ukazatelů 

při měření výkonnosti a efektivnosti podniku. Míra zisku vypočtená z vlastního jmění je 

ukazatelem, jímž akcionáři či další investoři zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný 

výnos, tj. zda odpovídá jejich investičnímu riziku.. Ukazatel vyjadřuje, do jaké míry podnik 

reprodukuje vlastní zdroje, tedy kolik Kč zisku vyprodukuje podnik za 1 Kč vloženého 

vlastního kapitálu.  

 

 
tržby

zisk čistý
 tržeb aRentabilit        

 

 

Ukazatel rentability tržeb tzv. ziskové marže (profit margin on sales) nám udává zisk 

na korunu obratu, udávaných v haléřích. Tržby ve jmenovateli představují tržní ohodnocení 

výkonů podniku za určité časové období, v čitateli je dosazen čistý zisk po zdanění. Nachází-

li se zisková marže pod oborovým průměrem, znamená to, že jsou ceny výrobků relativně 

nízké, nebo že jsou náklady příliš vysoké [9]. 

 

3.5.4 Analýza ukazatelů aktivity  

 

Tyto ukazatele vypovídají o tom, jak efektivně podnik využívá jednotlivé majetkové 

složky a jak s nimi hospodaří. Když má těchto složek majetku více než je účelné, vznikají 

zbytečné náklady, na druhé straně však platí, že v případě  nedostatku aktiv podnik 

pravděpodobně přichází o možné tržby.   
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Z výsledných hodnot ukazatelů lze zjistit, jak dlouho je aktivum ve zkoumané formě 

vázáno a jak rychle se přeměňuje na ostatní druhy aktiv. Uvádějí  počet obrátek – kolikrát se 

obrátí určitý druh majetku za stanovený časový interval. Nebo měří dobu, po kterou je 

majetek v určité formě vázán – doby obratu.  

 

 
průměrná zásoba

Doba obratu zásob dny
denní spotřeba



 
 

 

Ukazatel vyjadřuje, kolik dnů v průměru jsou zásoby vázány v podnikání. Za pozitivní 

je považován klesající trend ukazatele (čím kratší dobu musíme zboží skladovat, tím nižší 

jsou pochopitelně i náklady spojené se skladováním), nepříznivý je však i příliš nízký stav 

zásob, způsobující prostoje ve výrobě a přinášející další náklady.  Ukazatel je definován jako 

poměr všech druhů zásob k průměrným denním tržbám. 

 

 

 
pohledávky z obchodních styku

Doba obratu pohledávek dny
denní tržby na obchodní úvěr

  

 

 

Ukazatel vyjadřuje, jak dlouhá doba uplyne od okamžiku prodeje zboží do doby 

splacení faktury. Počet dní, za které se pohledávky jednou obrátí, může být ovlivněn péčí 

společnosti o své pohledávky a kvalitou prodejních podmínek. I u tohoto ukazatele platí, že 

čím nižší výsledek, tím příznivější je situace pro podnik, protože pokud je vypočtená doba 

obratu delší než běžná doba splatnosti, znamená to, že obchodní partneři neplatí své závazky 

včas. 

 

 

 
závazky z obchodního styku

Doba obratu závazků dny
denní nákupy na obchodní úvěr

  

 

 

 

Ukazatel hodnotí platební schopnost společnosti a udává počet dnů, které uplynou od 

vzniku závazků z obchodního styku po jejich úhradu dodavatelům. Ukazatel je odrazem 

solidnosti společnosti vůči svým dodavatelům. Do čitatele se zahrnují pouze krátkodobé 

závazky z obchodního styku [9]. 
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3.6 Finanční analýza pomocí Du Pontova pyramidálního rozkladu 

 

 Vzhledem k tomu, že podnik je velice složitým a provázaným organismem, mají 

jednotlivé poměrové ukazatele jen omezenou vypovídací schopnost a musí být posuzovány 

v souvislostech. Dílčí souvislosti lze vyjádřit rozkladem některých ukazatelů. 

 Vrcholovým ukazatelem zpravidla  bývá ziskovost, prostředky k jejímu dosažení jsou 

pak uspořádány v několika vrstvách a větvích příčinných činitelů. 

 

Du Pontův pyramidový rozklad ukazatelů 

 

 Pyramidový rozklad Du Pont byl vyvinut v nadnárodní chemické společnosti Du 

Pontde Nemours, jejíž manažeři ho začali používat pro analýzu výkonnosti podniku. „Du Pont 

diagram ukazuje, jak je výnos na vlastní kapitál akcionářů (ROE) určen ziskovou marží, 

obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu kapitálu.“  [2] 

 

 Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži, která se vypočítá jako zisk dělený 

tržbami. Jsou zde vyčísleny celkové náklady postupným načítáním jednotlivých druhů 

nákladů. Jejím odečtením od tržeb je pak vypočítán čistý zisk. 

 

 Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a ukazuje obrat celkových 

aktiv. „Zisková marže násobená obratem celkových aktiv se rovná výnosu na aktiva - ROA. 

Tato část Du Pont diagramu se nazývá Du Pont Rovnice.“  [2] 

 

ROA = Zisková marže x Obrat celkových aktiv = (zisk / tržby) x (tržby / aktiva) 

 

 Pokud podnik používá k financování svých aktiv pouze vlastní kapitál, potom 

ROE=ROA. Většina podniků používá nejen vlastní ale i cizí kapitál. Základní Du Pontova 

rovnice se pak používá v rozšířeném tvaru. 

 

 ROE = ROA * multiplikátor kapitálu akcionářů = (zisk/aktiva) * (aktiva/VK)     

 

 Hodnotu ROE lze samozřejmě spočítat i přímo, ale přínos Du Pontova diagramu je 

v rozkladu působení jednotlivých složek, tj. ziskové marže, obratu celkových aktiv a použití 

finanční páky. Tento diagram pak mohou použít nejen manažeři podniku např. k analýze 



Bc. Monika Májková: Finanční analýza společnosti TROJEK a.s. 

 

2011  19 

nákladů, dále k optimalizaci poměru vlastního a cizího kapitálu a tím minimalizaci 

dlužnického rizika a současně využití dluhu jako finanční páky. V neposlední řadě pak také ke 

sledování dopadu různých finančních strategií. [1] 

 

 

Obrázek č. 4: Schéma Du Pontova pyramidálního rozkladu 
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3.7 Finanční analýza pomocí bonitních a bankrotních modelů 

 

 Systémy včasného varování, neboli predikční modely patří v poslední době, mezi 

velmi žádané disciplíny finanční analýzy, neboť soustřeďují celou podnikovou analýzu do 

jediného indexu. Predikční modely, identifikují úroveň finančního zdraví nejen z hlediska 

minulého a současného, ale zejména vývoje budoucího na základě komplexní charakteristiky 

jediného indexu. 

 Obě skupiny modelů vycházejí ze stejného předpokladu, že v podniku několik let před 

bankrotem dochází k jistým odlišnostem ve vývoji, charakteristickým právě pro podniky 

ohrožené úpadkem. Oba koeficienty mají mnoho společného i v tom, že přiřazují podniku 

určitý koeficient hodnocení. Základním rozdílem mezi bankrotními a bonitními modely 

spočívá v tom, že bankrotní modely vycházejí ze skutečných údajů, kdežto bonitní modely 

jsou založeny zčásti na teoretických poznatcích a zčásti na pragmatických poznatcích 

získaných zobecněním dílčích údajů. 

 

3.7.1 Bankrotní modely 

 

Bankrotní modely jsou soustavy několika poměrových ukazatelů, jimž jsou přiřazeny 

váhy, a jejich vážený součet dává skóre, podle kterého se usuzuje, jestli je podnik náchylný k 

finanční tísni a úpadku, nebo je bankrot velice nepravděpodobný, respektive se skóre nachází 

v šedé zóně, tj. v intervalu, kde nelze jednoznačně rozhodnout o pravděpodobnosti bankrotu. 

Vychází z předpokladu, že ve firmě dochází již několik let před úpadkem k jistým anomáliím, 

ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problémů a které jsou charakteristické právě 

pro ohrožené firmy. K těm nejčastějším náznakům bankrotu patří problémy s běžnou 

likviditou, výší čistého pracovního kapitálu, problémy s rentabilitou celkového vloženého 

kapitálu. 

Bankrotní modely jsou založeny na statistickém zpracování účetních údajů určitého 

souboru podniků. Bankrotních modelů bylo navrženo několik desítek. V České republice po 

roce 1989 vstoupilo do podvědomí Altmanovo Z-Skóre. Některé modely jsou konstruovány 

přímo na podmínky České republiky, respektive českého ekonomického prostředí. K 

typickým českým modelům patří například Index důvěryhodnosti IN podle manželů 

Neumaierových. 
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Index IN 

Tento index je úpravou Altmanovy analýzy pro potřeby ČR. Jedním číslem vyjadřuje 

schopnost podniku plnit své závazky. Váhy používané ve vzorci se liší podle jednotlivých 

odvětvích a v různých státech. Zde bych aplikovala a to index IN01, který umožňuje rychlý 

odhad, zda podnik tvoří hodnotu. 

 

IN01 = 0,13 * (x1)
kapitál cizí

aktiva
 + 0,04 * (x2)

úroky nákladové

EBIT
 + 3,92 * (x3)

aktiva

EBIT
 + 0,21 *  

 

(x4)
aktiva

výnosy
+ 0,09 * (x5)

oběžná aktiva

KZ  KBÚ
 

 

 

3.7.2 Bonitní modely 

 

Tyto modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví společnosti, což znamená, že 

si kladou za cíl stanovit, zda se společnost řadí mezi dobré či špatné společnosti. Bonitní 

modely používají uživatelé finanční analýzy, kterým nestačí včasné varování před bankrotem 

a finanční tísní. Svá rozhodnutí vážou na různou míru výkonnosti a finančního rizika, kterou 

je třeba rozlišit i u podniků neohrožených bankrotem. Na evropském kontinentě jsou to 

hlavně banky, které se zajímají o platební schopnost podniku, a podle toho se rozhodují, jestli 

podniku půjčí a za jakých podmínek. Tyto modely poskytnou z několika vybraných ukazatelů 

jediný indikátor finanční situace.  

Bonitní modely jsou na rozdíl od bankrotních modelů založeny převážně na teoretických 

poznatcích. Modely se snaží bodovým ohodnocením stanovit finanční zdraví hodnoceného 

podniku. Jsou velmi závislé na kvalitě zpracování databáze poměrových ukazatelů v 

odvětvové skupině srovnávaných firem. 

 

 

 

Kralickův Quicktest 

 

Kralickův Quicktest  navrhl v roce 1990 P. Kralicek. Při jeho konstrukci byly použity 

ukazatele, které reprezentují informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Z tohoto 

důvodu byl z každé ze 4 základních oblastí analýzy zvolen jeden ukazatel. 
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 Finanční stabilita podniku 

 Koeficient samofinancování ( kvóta vlastního kapitálu) 

 Doba splacení dluhu z cash flow 

 Výnosová situace firmy 

 Cash flow v % tržeb 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 

vlastní kapitál
R1 = kvóta vlastního kapitálu = 

celková aktiva
 

 

 

krátkodobé + dlouhodobé závazky + finanční majetek
R2 = doba splácení dluhu z cash flow = 

cash flow
 

 

cash flow
R3 = cash flow v % tržeb = 

tržby
 

 

 

VH po zdanění + úroky . ( 1 - daňová sazba)
R4 = rentabilita celkového kapitálu = 

celková aktiva
 

 

 

 

Bonita se potom stanoví tak, že se každý ukazatel podle dosaženého výsledku nejprve 

oklasifikuje dle klasifikační stupnice uvedené v tabulce č. 7 a výsledná známka se pak určí 

jako jednoduchý aritmetický průměr známek získaných za jednotlivé ukazatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Monika Májková: Finanční analýza společnosti TROJEK a.s. 

 

2011  23 

4 Zhodnocení finanční situace pomocí poměrových ukazatelů 

 

 

Vypočtené hodnoty poměrových ukazatelů vypovídají o základních rysech společnosti.  

4.1 Analýza finanční stability podniku 

 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny ukazatele finanční stability podniku. 

 

Tabulka č. 1: Finanční stabilita  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech [%] 45,69 34,68 38,22 31,42 42,37 50,86 

Podíl stálých aktiv [%] 13,56 15,71 12,19 12,95 16,62 23,45 

Úrokové zatížení [%] 2,47 2,97 5,27 22,3 -92,97 -18,76 

 

 Graficky znázorněn vývoj ukazatelů finanční stability podniku můžeme vidět na grafu 

č. 1. 

 

Graf č. 1: Finanční stabilita 
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Ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech se drží přibližně na stejné úrovni, protože 

byl v letech 2004 – 2009 stálý nárůst jak celkových aktiv (krom posledního roku 2009), tak 

vlastního kapitálu (taktéž kromě posledního roku ve sledovaném období). Celková aktiva jsou 

financována v průměru za sledované období z 40,5 % vlastním jměním. 
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Ukazatel podílu stálých aktiv nepatrně kolísá. Pohybuje se v letech 2004 – 2009 

v rozmezí od 13,56 – 23,45 %. Společnost TROJEK a.s. do dlouhodobého nehmotného 

majetku investovala během sledovaného období velmi rozdílné částky. V roce 2009 se 

dlouhodobý nehmotný majetek opět navýšil, a to zejména pořízením docházkového systému 

na ostravských střediscích, a to v hodnotě 146 tis. Kč.  Působí zde také odpisy. Na rozdíl do 

dlouhodobého hmotného majetku bylo investováno rok od roku více. K nárůstu dlouhodobého 

hmotného majetku došlo  zejména nákupem strojních zařízení. Společnost TROJEK a.s. 

každoročně investovala do nákupu nemovitostí, a to za účelem např. rozšíření skladových 

kapacit, rozšíření areálu sběren kovového odpadu, ale hlavně za účelem budoucího rozšíření 

předmětu podnikání o další činnosti. Firma během sledovaného období také zakoupila 

nákladní automobily, přívěsy, kontejnery, paketovací lisy a vysokozdvižné vozíky. Dále např. 

v roce 2005 společnost zakoupila strojní zařízení a automobily pro stávající střediska 

(zejména pořízení statických nůžek na zpracování kovového odpadu pro středisko v Ostravě – 

Mariánských Horách v hodnotě 27 026 tis. Kč. znamená pro účetní jednotku významnou 

investici z hlediska zvýšení soběstačnosti ve zpracování kovového odpadu).  K úbytku došlo 

proúčtováním odpisů, prodejem (včetně zpětného leasingu), dále v omezené míře vyřazením 

nefunkčních movitých věcí a prodejem movitého majetku.  

Pro analýzu finanční stability podniku je důležité také použít ukazatele na bázi 

výsledovky, které zohledňují, jak je podnik schopen splácet své závazky. V  roce 2007 bylo 

úrokové zatížení nejvyšší hodnoty a to z důvodu nejnižšího výsledku hospodaření spolu 

s nejvyšší hodnotou nákladových úroků. V letech 2008 a 2009 se úrokové zatížení dostává do 

vysokých záporných čísel, což je způsobeno zápornými částkami výsledku hospodaření 

v těchto letech. Záporné hodnoty výsledku hospodaření způsobily plně se projevující dopady 

celosvětové finanční a posléze hospodářské krize, která velmi silně zasáhla hutnický průmysl. 

Rokem 2008 začal prudký pokles na trhu, byl zaznamenán velký propad v hutnictví. Hutě 

byly pozastaveny, protože klesla poptávka po hutních produktech, tím pádem stavební firmy 

nevyráběly, takže nebyly odpady. Šrot se v této době nedařilo prodávat. Dále v  neprospěch 

společnosti TROJEK a.s. byly uzavřeny dvě opční strategie mezi měnovými páry CZK/PLN 

na asymetrickém principu 1:2 a vzhledem k nevýhodnému vývoji kurzu středoevropských 

měn v období krize, který se projevil zcela zásadním oslabením PLN vůči CZK, docházelo 

k velice významným finančním ztrátám. Vysoké nákladové úroky má za příčinu také čerpání 

revolvingového úvěru a to ve výši 135 mil. Kč u ČSOB. Další úvěr čerpala účetní jednotka u  

UniCredit Bank, a to ve výši 85 mil. Kč. Čerpání těchto dvou úvěrů nám podstatně ovlivňilo 

nárůst nákladových úroků.  
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4.2 Analýza likvidity a platební schopnosti podniku 

 

 

 V tabulce č. 2 jsou vypočteny ukazatele likvidity podniku. 

 

 

Tabulka č. 2: Likvidita podniku  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Okamžitá likvidita 0,4589 0,1905 0,2623 0,1383 0,6115 0,4236 

Běžná likvidita 2,1919 2,0165 2,3188 2,0742 2,3473 1,7660 

Celková likvidita 2,6331 2,2777 2,7601 2,7521 3,2630 2,4461 

 

 Graficky znázorněný vývoj ukazatelů likvidity můžeme vidět na grafu č. 2. 

 

 

Graf č. 2: Likvidita podniku  
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Okamžitá likvidita (Cash Ratio, likvidita 1. stupně) měří schopnost podniku hradit své 

závazky s okamžitou splatností. Z vývoje vypočtených hodnot uvedených v tabulce by se 

mohlo zdát, že okamžitá likvidita společnosti TROJEK a.s. se pohybuje na nízké úrovni. 

Vypovídající schopnost tohoto ukazatele je však v případě společnosti TROJEK a.s. sporná, 

protože v položce krátkodobé závazky jsou zaúčtovány závazky, jejichž doba splatnosti je 

nižší než 1 rok, tzn., že jsou zde zahrnuty i závazky splatné např. za 3 měsíce a více. Plné 

pokrytí takovýchto závazků hotovostí by bylo neefektivní z hlediska finančního hospodaření 



Bc. Monika Májková: Finanční analýza společnosti TROJEK a.s. 

 

2011  26 

společnosti. K výpočtu tohoto ukazatele by bylo nutné znát věkovou strukturu krátkodobých 

závazků, která není bohužel k dispozici z dostupných materiálů a ani z dostupných údajů. Dle 

konzultace s majitelem a s finančním ředitelem firmy mají vyšší vypovídající schopnost až 

další 2 ukazatele likvidity. 

Ukazatel běžné likvidity (Quick Ratio, likvidita 2.stupně) vyjadřuje kolik Kč rychle 

likvidního majetku připadá na 1 Kč krátkodobých závazků. Krátkodobé pohledávky jsou 

v našem případě očištěny od těžko vymahatelných a pochybných, aby neoprávněně 

nezlepšovaly hodnotu tohoto ukazatele. Vzhledem k předem uvedeným doporučovaným 

hodnotám dochází u společnosti TROJEK a.s. nejdříve k nárůstu, ale poté ke snížení situace 

tohoto ukazatele. Je to způsobeno jak zvýšením stavu krátkodobých závazků tak i nárůstem 

složek aktiv v letech 2004 – 2007. Je to také způsobeno rychlejším nárůstem složek aktiv než 

krátkodobých závazků. Po roce 2007 došlo ke snížení  stavu krátkodobých závazků i složek 

aktiv. Hodnota ukazatele běžné likvidity se pohybuje okolo 2. 

Celkova likvidita (Current Ratio, likvidita 3. stupně) ukazuje, kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. V našem případě průměrná  hodnota ukazatele 

během sledovaného období 2004 – 2009 celkové likvidity je 2,8 což lze považovat za 

pozitivní. Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku. Společnosti TROJEK a.s. má 

vysoký podíl oběžných aktiv, který většinou znamená nižší rentabilitu, což  není příznivý 

stav. 

 

4.3 Analýza rentability 

 

 V tabulce č. 3 jsou vypočteny ukazatelé rentability podniku v období 2004 – 2009. 

Tabulka č. 3: Analýza rentability  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Úhrnné vložené prostředky [%] 25,70 7,34 8,18 3,57 -2,66 -7,72 

Rentabilita vlastního kapitálu [%] 56,25 21,17 21,39 11,37 -6,28 -15,18 

Rentabilita tržeb [%] 5,83 3,18 2,97 1,56 -0,91 -3,47 

 

V grafu č. 3 můžeme vidět graficky znázorněný vývoj ukazatelů rentability v letech 

2004 až 2009.  
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Graf č. 3: Analýza rentability  
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Rentabilita úhrnných vložených prostředků, neboli ROA je první z hodnocených 

ukazatelů. ROA nám udává, kolik dokáže společnost vydělat se všemi prostředky, které má 

k dispozici. Společnost TROJEK a.s. z 1 Kč celkového vloženého kapitálu dokázala v roce 

2004 získat nejvíce, a to necelých 26 Kč. Tento rok 2004 byl nevýnosnější, protože zisk 

dosáhl v tomto roce maxima z celkového sledovaného období. V roce 2005 tento ukazatel 

poměrně dost klesl a to na hodnotu 7,34 haléřů. Roku 2008 nepatrně vzrostl a to na 8,18 

haléřů, ale v následujících letech hodnota ukazatele úhrnných vložených prostředků výrazně 

klesla a to na zápornou hodnotu -7,72 haléřů. Pokles byl způsoben viditelným snížením zisku 

rok od roku. V roce 2004 byl dosažený zisk 148 646 000 Kč avšak v posledních dvou letech 

sledovaného období se výsledek hospodaření společnosti dostal do záporných čísel. Roku 

2008 byl zisk -28 202 000 Kč a roku 2009 se zisk dostal až na hodnotu -59 120 000 Kč. 

Propadu výsledku hospodaření v účetním období 2008 a 2009  se připisuje hlavně nečekaně 

hluboký propad kurzů  středoevropských měn, maďarského forintu a polského zlotého ve 

vztahu k uzavřeným opcím (z důvodu finančních operací – nákladů z přecenění cenných 

papírů a derivátů – opcí) , které způsobily firmě velké ztráty. Akciová společnost TROJEK 

a.s. má k 31.12.2010 uzavřené dvě opční strategie mezi měnovými páry CZK a PLN 

s peněžním ústavem RBS-The Royal Bank of Scotland (dříve ABN Amro). Obě strategie byly 

uzavřeny na stejném principu, jako symetrické s poměrem vypořádání opcí 1:2 dle výše 

tržního kurzu k rozhodnému dni. 1) První strategie byla uzavřena s fixací kurzu 7CZK/PLN. 

V případě, že aktuální tržní kurz, který je kotován 1x měsíčně v předem stanovený den je 
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vyšší než rozhodný kurz 7CZK/PLN, má společnost TROJEK a.s. právo uplatnit opci a 

nakoupit 3 mil CZK za kurz 7CZK/PLN a realizovat tak kurzový zisk. V případě, že je 

aktuální rozhodný kurz nižší než 7CZK/PLN má peněžní ústav RBS právo opci uplatnit a 

TROJEK a.s. povinnost koupit 6 mil. PLN (asymetrie v nominálu částky) za 7 CZK/PLN. 

Tímto dochází k realizaci kurzové ztáty. 2) Druhá opce je ve svém principu zcela totožná 

s opcí první. Jiný je pouze nominál opce 2 mil. PLN, asymetrie je stejná 1:2 v neprospěch 

akciové společnosti TROJEK, rozhodný tržní kurz pro uplatnění opce byl kotován na 6 984 

CZK/PLN. Docházelo tak k právu společnosti TROJEK a.s. koupit 2PLN, respektive jejich 

povinnost nakoupit 4 mil. PLN podle toho, zda bude tržní kurz aktuálně vyšší nebo nižší než 

kurz zafixovaný. Kurz polského zlotého klesl, což mělo za následek největší ztráty ve 

společnosti.  Rok 2009 byl pro společnost mimořádně těžký, stejně jako jiné firmy, musela i 

akciové společnost TROJEK bojovat s dopady hospodářské krize, kterou byly zasaženy 

všechny sektory hospodářství, a které se promítly velmi výrazně zejména v hutnictví (pokles 

poptávky odběratelů po šrotu a pokles cen).  

Ukazatelem výnosnosti vlastního kapitálu se trvale snižoval. Tento ukazatel dosáhl 

svého maxima opět  roce 2004. Od roku 2005 do roku 2007 následuje pokles způsobený již 

výše zmiňovaným snížením zisku ale neustálým nárůstem vlastního kapitálu, který dosáhl v 

roce 2007 nejvyšší částky a to 476 757 000 Kč. Od roku 2008 se vlastní kapitál začal pomalu 

snižovat, ovšem zisk šel rapidně do záporných čísel. Důsledkem je již výše zmiňovaná 

hospodářská krize a hluboký propad kurzů  středoevropských měn. 

Rentabilita tržeb má klesající trend. Ve sledovaném období tržby nejdříve klesaly (rok 

2005) , potom rostly až dosáhly v roce  2007 maxima tj. 3 467 915 000 Kč a poté opět klesaly 

až dosáhly v roce 2009 minima tj. 1 704 995 000 Kč. Což znamená pokles tržeb skoro o 

polovinu. Největším důvodem je celosvětová hospodářská krize. Společnost TROJEK a.s. 

pocítila krizi nezájmem ostatních firem o šrot.  Protože to jestli se obchoduje se šrotem závisí 

na tom, jak produkují hutě, protože TROJEK a.s. prakticky není nic jiného než firma 

zpracovávající druhotnou surovinu (šrot a železo je z tohoto pohledu bráno jako odpad, který 

má největší poměr recyklace). To jestli se šrot prodá nebo ne, je otázka samozřejmě poptávky 

odběratelů po hutních produktech, která v době krize klesla. Strojírenské firmy nevyráběly a 

tím pádem neprodukovaly šrot, to znamená, že ho hutě neměly komu prodávat. Zisk během 

let 2004 – 2009 jednoznačně klesal. U společnosti TROJEK a.s. se pohybovala rentabilita 

tržeb v období 2004 – 2009 na úrovni od 5,83 do -3,47 haléře na 1 Kč tržeb. 
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4.4 Analýza ukazatelů aktivity 

 

 V tabulce č. 4 je uveden vývoj ukazatelů aktivity.  

Tabulka č. 4: Ukazatelé aktivity  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu zásob [ dny ] 13,25 15,77 19,33 39,23 32,23 38,52 

Doba obratu pohledávek [ dny ] 45,44 102,72 83,30 95,64 54,59 69,20 

Doba obratu závazků [ dny ] 26,22 56,26 40,51 49,41 31,45 51,55 

 

 Graficky znázorněn vývoj ukazatelů aktivity můžeme vidět na grafu č. 4. 

 

Graf č. 4: Ukazatelé aktivity 

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009

rok

Doba obratu zásob Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků

dny

 

 

První ukazatel doby obratu zásob udává počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje a udává tak zároveň i počet 

dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku. Nejrychlejší přeměna zásob ve 

finanční hodnotu byla v roce 2004, kdy tato přeměna proběhla za pouhých 14 dní. Od roku 

2005 se přeměna prodlužovala. V roce 2008 přeměna proběhla během 32 dní. V letech 2007 a 

2009 byla tato doba nejdelší, a to okolo 39 až 40 dnů. Bylo to způsobeno poklesem 

výkonnové spotřeby, a to na základě klesajícího trendu tržeb a díky hospodářské krizi. 
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Podniky neprodukovaly - nebyla  tržba, takže samozřejmě klesla i potřeba materiálu a energií. 

Stav zásob po roce 2007 klesl, a to z důvodu hospodářské krize. V roce 2008 se šrot 

neprodukoval jako v době před krizí a také společnost TROJEK a.s. potřebovala více 

finančních prostředků na vypořádání svých závazků. Dále se stav zásob snížil a to i z důvodu 

potřebné čistky skladu. V roce 2008 bylo zapotřebí vyčistit hlavní areál skladu zásob 

v Ostravě - Mariánských Horách a to z důvodu plánované investice do úprav stavebních a 

sběrných ploch sběrného skladu.  

Další hodnocený ukazatel doby obratu pohledávek udává počet dnů, během nichž je 

inkaso peněz za tržby zadrženo v obchodních pohledávkách a vypovídá tak i o kvalitě našich 

zákazníků. Zde se stanovuje průměrný počet dní, po který jsou nám naši odběratelé dlužni. 

V roce 2004 byla doba obratu pohledávek nejkratší a tj. 46 dní.  Následující rok, tudíž v roce 

2005 byla doba mezi prodejem zboží a inkasem peněz  nejdelší a to 103 dní. V následujících 

letech sledovaného období, dobra obratu pohledávek kolísala. Od svých odběratelů akciová 

společnost TROJEK inkasovala v průměru za 75 dnů.  

Smyslem ukazatele doby obratu závazků je počet dní, který uplyne od příjmů zboží a 

jeho zaplacení dodavateli. V roce 2004 byla doba obratu závazků nejnižší a to 27 dní. Ale 

opět následující rok byla doba obratu závazků nejdelší, tj.  57 dní. Firma dlužila svým 

dodavatelům v průměru 42 dní. To znamená, že společnost dříve splácela své závazky, než 

inkasovala pohledávky. 

Hodnoty  ukazatelů obratu pohledávek a obratu závazků jsou samozřejmě podstatně 

ovlivňovány dobou splatnosti pohledávek, nebo závazků, která je s investory, respektivě 

s dodavateli předem stanovena smlouvami a dohodami.  
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5 Zhodnocení finanční situace pomocí Du Pontova pyramidálního 

rozkladu 

 

 

Du Pontův pyramidální rozkladu je složen z působení složky ziskové marže, obratu 

celkových aktiv a finanční páky 

 

Tabulka č. 5: Du Pontův pyramidální rozklad ukazatelů 

 
 2008 (0) 2009 (1) ∆(1)-(0) (1)/(0) Log (1)/(0)  A.z. R.z. [%] 

ROE -0,0628 -0,1518 -0,0889 2,4146 0,3828 -0,0889 141,46 

ROA -0,0266 -0,0772 -0,0506 2,8983 0,4621 -0,1073 170,76 

Multiplikátor 2,3600 1,9661 -0,3939 0,8331 -0,0793 0,0184 -29,30 

Zisková marže -0,0091 -0,0347 -0,0256 3,8168 0,5817 -0,1351 214,93 

Obrat aktiv 2,9314 2,2260 -0,7054 0,7594 -0,1196 0,0278 -44,17 

 

 

Při Du Pontově analýze jsem rozložila ukazatel vlastního kapitálu pouze v letech 2008 

a 2009, protože nemůžeme porovnávat roky, kde jsou odlišné výsledky hospodaření. 

Porovnávala jsem tedy pouze rok 2008 a 2009, protože v obou dvou letech jsou záporné 

výsledky hospodaření.  

Jak můžeme vidět z tabulky č.5 ukazatel rentability vlastního kapitálu se nám 

prohloubil do vyšších hodnot záporných čísel – má klesající trend. Negativní rentabilita 

stoupala, což je pro společnost negativní jev. Rentabilita úhrnných vložených prostředků se 

podílela na nárůstu relativní změny rentability vlastního kapitálu o 170% a negativně jí 

ovlivnil multiplikátor vlastního kapitálu, a to o -29%. Na ROA působila nárůstem zisková 

marže o 215% a negativně jí ovlivnil obrat aktiv -44%.  

Z aktivních položek to nejvíce způsobilo snížení položek oběžných aktiv a to zejména 

zásob, krátkodobých pohledávek a finančního majetku. Stav zásob, zejména materiálu a 

zboží, byl snížen z důvodů hospodářské krize - poklesla poptávka odběratelů po šrotu a byl 

zaznamenám pokles cen v hutnickém průmyslu. V roce 2008 se šrot neprodukoval jako 

v době před krizí a také společnost TROJEK a.s. potřebovala více finančních prostředků na 

vypořádání svých závazků. Dále se stav zásob snížil, a to i z důvodu potřebné čistky skladu. 

V roce 2008 bylo zapotřebí vyčistit hlavní areál skladu zásob v Ostravě - Mariánských 
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Horách a to z důvodu plánované investice do úprav stavebních a sběrných ploch sběrného 

skladu. Pokles krátkodobých pohledávek byl zapříčiněn ničím jiným, než klesající poptávkou 

odběratelů (nebylo šrot komu prodávat) a snížení hodnoty finančního majetku bylo hlavně 

způsobeno menším množstvím finančních prostředků. 

Z nákladových položek to nejvíce způsobila položka výkonné spotřeby, vynaložené 

náklady na prodej zboží, změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti, ostatní 

provozní náklady, náklady na přecenění cenných papírů a derivátů a nákladové úroky. 

Výkonná spotřeba se snížila, a to z důvodu snížení stavu spotřeby materiálu a energie 

z důvodu hospodářské krize. Šrot nešel na odbyt, nepracovalo se, nebyly tržby tak proto 

samozřejmě klesla spotřeba jak materiálu tak i energie. Výkonná spotřeba klesla na základě 

klesajícího trendu tržeb. Vynaložené náklady na prodej zboží nám automaticky také klesly a 

to ze stejného důvodu, jako u předešlé položky výkonné spotřeby. Fondy rezerv se snížily, a 

to až do záporných čísel opět v důsledku hospodářské krize a uzavřením dvou opční strategií 

mezi měnovými páry CZK/PLN na asymetrickém principu 1:2 a nevýhodným vývojem těchto 

kurzů v období krize Společnost TROJEK a.s byla v předešlých letech v dost vysokých 

ziscích, takže kumulovala dostatek peněz, z kterých tvořila různé rezervy. V době krize došlo 

k rozpuštění fondů rezerv aby nevznikl ještě horší (zápornější) hospodářský výsledek. Také 

po konzultaci s auditorem, bylo akciové společnosti doporučeno rozpuštění rezerv, protože 

pokud nejsou rezervy do určité doby spotřebovány, musí se vyčerpat. Ostatní provozní 

náklady klesly také z důvodu nižší poptávky odběratelů po šrotu, tím pádem se snížily 

náklady na provoz podniku. Náklady na přecenění cenných papírů a derivátů byli dosti 

vysoké, a to zejména kvůli výše vysvětleným problémům s opcemi. Cenných papírů se tato 

položka netýká. Vysoké nákladové úroky má za příčinu čerpání revolvingového úvěru a to ve 

výši 135 mil. Kč u ČSOB. Další úvěr čerpala účetní jednotka u  UniCredit Bank, a to ve výši 

85 mil. Kč. Čerpání těchto dvou úvěrů podstatně ovlivňovalo nárůst nákladových úroků.  
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6 Zhodnocení finanční situace pomocí bonitních a bankrotních modelů 

 

Hodnocení finanční situace společnosti TROJEK a.s. pomocí dvou predikčních modelů 

 

6.1 Bankrotní modely 

 

Popisují a odpovídají na otázku, zda podnik do nějaké doby zbankrotuje. 

Index IN 

Vyjadřuje schopnost podniku plnit své závazky. 

 

Výsledek interpretujeme následovně: 

Podnik tvoří hodnotu………………1,77 – více 

Šedá zóna…………………………..0,75 – 1,77 

Podnik spěje k bankrotu…………....0,75 – méně 

 

Tabulka č. 6 : Index IN01 

 

 Váha 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

x1 0,13 0,24 0,20 0,21 0,19 0,23 0,26 

x2 0,04 0,16 0,39 0,52 0,05 -0,01 -0,02 

x3 3,92 1,01 0,29 0,32 0,14 -0,10 -0,30 

x4 0,21 0,93 0,49 0,58 0,49 0,66 0,54 

x5 0,09 0,19 0,13 0,14 0,12 0,16 0,14 

Index IN01  4,20 1,28 1,44 0,69 -0,23 -1,03 

 

Podle indexu IN01 se podnik nacházel v roce 2004 ve velmi výborném stavu – podnik 

tvořil hodnotu. Po roce 2005 se hodnota podniku začala snižovat, až se společnost TROJEK 

a.s. dostala do šedé zóny. Poté se situace firmy začala ještě více zhoršovat až akciová 

společnost začala spět k bankrotu. Od roku 2007 podle výsledků výpočtu indexu IN je patrné, 

že podnik velmi pravděpodobně hodnotu podniku ničí a to ve všech letech sledovaného 

období. Takže celkově můžeme pozorovat zhoršující se trend naznačující zánik společnosti 

TROJEK a.s. Vše bylo způsobeno již výše zmiňovanou hospodářskou a ekonomickou 

celosvětovou krizí. 
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6.2 Bonitní modely 

 

 Popisují a odpovídají na otázku, zda je podnik dobrý nebo špatný. 

 

Kralickův Quicktest 

 

 Hodnotí finanční stabilitu a výnosovou situaci podniku.  

 

Tabulka č. 7: Stupnice hodnocení ukazatelů Kralickova Quicktestu 

 

 4 body  3 body 2 body 1 bod) 0 bodů 

R1 > 0,3 0,2 – 0,3 0,1 – 0,2 0 – 0,1 negativní 

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

R3 > 0,15 0,12 – 0,15 0,08 – 0,12 0 – 0,08 negativní 

R4 > 0,1 0,08 – 0,1 0,05 – 0,08 0 – 0,05 negativní 

 

Výsledek interpretujeme následovně: 

Podnik je bonitní ……………………………………..…….> 3  

Šedá zóna ………………………………………………..... < 1,3  

Podnik má problémy v oblasti finančního hospodaření ……< 1 

 

Tabulka č. 8: Kralickův Quicktest 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

R1 0,4569 0,3468 0,3822 0,3142 0,4237 0,5086 

R2 1,7628 4,3854 3,5742 6,0300 -712,7427 -12,3078 

R3 0,0619 0,0427 0,0393 0,0257 -0,0002 -0,0162 

R4 0,2570 0,0734 0,0818 0,0357 -0,0266 -0,0772 

Kralickův Quicktest 2,25 2 2,25 2 1 1 

 

 Z výsledků hodnocení provedeného u společnosti TROJEK a.s během let 2004 – 2009 

vyplývá, že tato společnost dosahovala uspokojivých výsledků pouze v roce 2004 a 2006., 

když se nacházela v šedé zóně.. V případě všech ostatních ukazatelů vykazovala společnost 

podprůměrné až zcela negativní hodnocení. Situace se v letech 2008 a 2009 stále zhoršovala, 

podnik se přibližoval k bankrotní situaci. Pravděpodobnost bankrotu je dosti vysoká. 
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7 Návrhy a opatření 

 

 Finanční situace a finanční hospodaření je nutno sledovat celým komplexem ukazatelů 

a na jejich hodnoty pohlížet v časovém vývoji a v souvislostech tak, aby výsledek hodnocení 

zobrazoval celkovou ekonomickou situaci podniku a umožňoval vytipovat příčiny dané 

situace.  

 Podnik lze hodnotit jako finančně zdravý, pokud je jeho stav ve všech oblastech 

(zadluženost, likvidita, rentabilita a aktivita) bezproblémový a ukazatele jak Du Pontova 

pyramidálního rozkladu, tak i bankrotních a bonitních modelů dosahují přijatelných hodnot. 

 Sledovala jsem hospodaření ve společnosti TROJEK a.s. v období od roku 2004 - 

2009. Finanční analýza tohoto šestiletého období, byla provedena pomocí dostupných vzorců, 

které uvádějí odborné literatury. 

Podívejme se nyní zpět a pokusme se zhodnotit společnost na základě provedených 

analýz.  

 

Finanční stabilita podniku 

  

Podíl vlastního a cizího kapitálu je v různých oborech podnikání dosti odlišný. Obecně 

vyšší podíl vlastního kapitálu je dobrým signálem pro věřitele, naopak vlastníci preferují vyšší 

podíl kapitálu cizího a tím využití finanční páky. Z hlediska stability by podíl kapitálu 

vlastního měl být vyšší než podíl kapitálu cizího. 

Oblast, na kterou by se měl management více zaměřit je problém úrokové zatížení 

podniku. Bankovní úvěry ve sledovaném období byly postupně navyšovány a nahrazovaly tím 

nižší tvorbu čistého zisku a zároveň vyšší potřebu financování společnosti při rostoucí bilanci. 

Společnost se stává postupně více závislá na externích zdrojích financování.  

 

 

Likvidita podniku 

 

Likvidita je ukazatel vypovídající o platební schopnosti podniku. Její hodnota je 

nejdůležitější pro věřitele a ovlivňuje je také při rozhodování o poskytnutí úvěru. Obecně lze 

říci, že čím vyšší jsou hodnoty ukazatelů likvidity, tím je větší naděje na zachování platební 

schopnosti podniku a menší riziko pro věřitele z hlediska jejich krátkodobých investic. Na 

druhou stranu je však třeba si uvědomit, že přehnaně vysoká likvidita může naznačovat 

neefektivnost využívání kapitálu. 
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Celkově mohu ukazatel likvidity u této společnosti hodnotit na dostatečné úrovni 

vzhledem k oboru podnikání, ve kterém se společnost pohybuje. 

 

Rentabilita podniku  

 

Můžeme říct, že rentabilita vyjadřuje míru zisku z investic vložených do podnikání. 

Rentabilita podniku má klesající trend, a to díky dvou důležitým situacím, které v podniku 

během posledních let nastaly – hospodářská krize a uzavření dvou opčních strategií mezi 

měnovými páry CZK a PLN na asymetrickém principu 1:2. 

Společnost TROJEK a.s. uzavřela tyto dvě opční strategie, protože nakupuje šrot 

v Polsku a tímto si chtěla zajistit vždy výhodný kurz polského zlotého, nepočítala však 

s nevýhodným vývojem kurzu středoevropských měn v období krize, který se projevil zcela 

zásadním oslabením PLN vůči CZK. Tímto docházelo k velice významným finančním 

ztrátám.  Navrhuji vedení společnosti uzavření opcí. Opce se ocení a pak se prodají se ztrátou, 

tím pádem se opce definitivně uzavřou a společnost bude dále fungovat bez těchto citlivých 

produktů. Navrhuji čerpání dalšího úvěru za účelem vypořádání opcí, tímto se nám ve VZZ 

prohloubí sice další nákladová položka, ale firma se tímto ustálí.  

 

Úspora nákladů 

 

Hospodářský výsledek v letech 2004 - 2009 nabýval kolísavých hodnot. V roce 2004 byl 

nejvyšší v celém sledovaném období. Pokles na nejnižší hodnotu v roce 2009 byl způsoben 

působením hospodářské a celosvětové ekonomické krize. S tím souvisí snižovaní rentability. 

Aby rentabilita dosahovala doporučených hodnot, je třeba zvýšit hospodářský výsledek. 

Pokles hospodářského výsledku způsobily také náklady, které se každým rokem zvyšují. Je to 

celkem logické, poněvadž dochází ke zdražování materiálů, cen energií a zvyšování mezd 

zaměstnanců. Pokud chce společnost zvyšovat ziskovost, měla by se zaměřit na snížení 

výkonové spotřeby, která se ve sledovaném období pohybuje v průměru okolo 80% celkového 

objemu nákladů. Je potřeba vyvíjet neustálý tlak na snižování nákladů, tedy vyjednávání co 

nejvýhodnějších cen u dodavatelů jak materiálu, tak případně u dodavatele energie. 

 

Aktivita podniku 

Tento ukazatel nám říká, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Obecně čím 

vyšší počet obrátek aktiv, tím vyšší ziskovost podniku. S vyšším počtem obrátek aktiv také 

klesají náklady na skladování zásob 
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 Z hlediska aktivity je podle mého názoru společnost TROJEK a.s. finančně zdravá, 

nevykazuje žádné větší meziroční kolísání ukazatelů ve sledovaném období. Co se týče obratu 

zásob, podnik nemá žádné zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovali nadbytečné 

financování. Problémy bych viděla v době obratu pohledávek.  

 

Řízení pohledávek 

 

Krátkodobé pohledávky tvoří ve sledovaném období od roku 2004 do roku 2009 vždy 

minimálně 50% oběžných aktiv. Od svých odběratelů akciová společnost TROJEK inkasovala 

v průměru za 75 dnů. To znamená, že společnost dříve splácela své závazky, než inkasovala 

pohledávky. 

Pokles těchto pohledávek je možné urychlit. K tomu, aby bylo možné snížit počet 

krátkodobých pohledávek, je třeba pečlivěji vybírat zákazníka, kterému se bude dodávat na 

úvěr, poněvadž nekvalitní pohledávky pro společnost znamenají často majetek blížící se k 

nule. U nových zákazníků by měl podnik zjistit nejdříve zákazníkovu bonitu, aby poté 

nedocházelo k nedobytným pohledávkám, které by mohly znamenat krizové situace v 

hospodaření společnosti. Bonitu odběratele lze zjistit z externích informací jako jsou zjištění 

jeho kapitálu, cash flow, jeho pověsti na trhu atd. Pokud by zákazník spolupracoval již v 

minulosti se společností, tak i tyto informace jsou cenné k zjištění jeho bonity.  

Doporučila bych tedy prevenci u nových zákazníků, nikoliv u stávajících zákazníků, u 

kterých, jak již je uvedeno výše, je prevence aktivně využívána a řešena. 

Dále navrhuji vedení společnosti provést analýzu platební morálky jednotlivých 

zákazníků, tzn. zda platí své pohledávky včas a ve stanovené výši. Pokud zákazník neplatí 

opakovaně v předem domluveném termínu a v předem určené výši, mělo by vedení 

společnosti přistoupit k sankcím a pokutám za pozdní platby.  

Pokud zákazníci dlouhodobě nesplácejí své závazky včas, může to společnost ohrozit 

do budoucna. Znamenalo by to určité nebezpečí nárůstu platební neschopnosti podniku.  

 

Práce ukázala, že použití různých metod finanční analýzy nám dává podobné 

výsledky. Hodnocení finančního zdraví podniků podle poměrových ukazatelů, podle 

bonitních a bankrotních modelů, stejně tak i hodnocením pomocí Du Pontova pyramidálního 

rozkladu vypovídá o tom, že nejlepšímu zdraví se těšila společnost TROJEK a.s. v roce 2004.  

V posledních dvou letech se hospodaření společnosti významným způsobem zhoršilo a 

podnik se přibližuje k bankrotní situaci. 
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8 Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo dospět k určitým závěrům o celkové hospodářské a 

finanční situaci podniku TROJEK a.s., identifikovat slabé stránky, které by mohly firmě 

v budoucnu působit menší či větší problémy a naopak stanovit její silné stránky o které by 

mohla v budoucnu opírat svojí činnost. Zhodnocení ekonomické výkonnosti vybraného 

podniku bylo provedeno prostřednictvím moderních metod finanční analýzy.  

Práci jsem rozdělila na dvě základní části – část teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část popisuje především jednotlivé metody analýzy finančního zdraví podniku, jak 

ostatně napovídá i název její kapitoly. Praktická část je pak zaměřena konkrétně na mnou 

sledovaný podnik a zhodnocení jeho finanční situace pomocí výše zmiňovaných metod 

finanční analýzy.  

Zatímco první část jsem čerpala především z odborné literatury, jejíž seznam je 

uveden na konci této práce, zdrojem pro praktickou část byly výroční zprávy akciové 

společnosti TROJEK a.s., kde jsem získala veškeré finanční výkazy. 

V rámci finanční analýzy byla provedena analýza poměrovými ukazateli, zejména 

ukazateli rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity, analýza pyramidovými soustavami, ze 

kterých byl vybrán Du Pontův rozklad ROE, a analýza soustav ukazatelů, které zde 

reprezentují index IN01 a Kralického Quicktest. Ke zpracování byly použity hodnoty z 

výkazu zisku a ztráty a rozvahy za roky 2004 až 2009. 

Sledovaný podnik má na trhu stále silnější pozici, avšak jeho finanční postavení není 

zrovna silné, jak již vyplívá z práce samotné. Společnost TROJEK a.s. vykazuje 

charakteristiky upadající a krachující společnosti.  

Z analýzy účetních výkazů je nejvýznamnější pokles výsledku hospodaření, a to až do 

vysokých hodnot záporných čísel. Hospodářský výsledek během sledovaného období přechází 

z kladných hodnot do záporných, což není pozitivní jev. Toto se dělo v důsledku působení 

hospodářské a celosvětové ekonomické krize a uzavřením dvou opčních strategií mezi 

měnovými páry CZK a PLN na asymetrickém principu 1:2. V neposlední řadě, je zde 

viditelné financování z cizích zdrojů, což má za následek nárůst bankovních úvěrů. Cizí 

zdroje zaujímají v podniku velkou roli. Z ukazatelů rentability jsem dospěla k závěru, že 

podnik je každým rokem méně a méně rentabilnější. Veškeré hodnoty se během posledních 

dvou let (2008 – 2009) pohybují hluboko pod průměrem, jakož to i u ostatních poměrových 

ukazatelích. Co se týče likvidity, tak mohu celkově ukazatel likvidity u této společnosti 
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hodnotit na dostatečné úrovni. Zadluženost podniku je dosti vysoká. Podle bonitního modelu 

se podnik pohybuje během let 2004 – 2007 v tzv. šedé zóně, tím pádem nelze společnost 

posoudit jako naprosto bezproblémovou. V letech 2008 – 2009 je patrné, jak podle Kralického 

Quicktestu, tak i z výsledku indexu IN01, že podnik ničí hodnotu, kdy se blížil k bankrotu.   

Praktická část práce prokázala, že finanční analýza dává velké množství informací pro 

posouzení finanční situace v podniku, upozorňuje na problémové oblasti hospodaření a vede 

k zamyšlení nad jejich příčinami, i když její výsledky nelze považovat  bez výjimky za 

spolehlivé. 

Na situaci a vývoj podniku totiž působí i faktory, které podnik svou činností není 

schopen ovlivnit a finanční analýza je nemůže vždy zachytit do výpočtů. Do této skupiny 

vlivů patří například výkyvy v hospodářském cyklu, apreciace nebo depreciace domácí měny, 

či změny cen v zahraničí a to v případě, že podnik dováží suroviny ze zahraničí, nebo je část 

jeho produkce exportována. Výsledky hospodaření a finanční zdraví podniku se v důsledku 

působení těchto vlivů mohou vyvíjet odlišně od stavu predikovaného finanční analýzou. 

Navzdory skutečnosti, že finanční analýza nepřináší dokonalou odpověď na všechny 

otázky, které si podnik klade, je velkým přínosem v hodnocení minulého vývoje, objevení 

problematických oblastí a předpovědi vývoje budoucího. 

V závěru lze říci, že hodnocení finančního zdraví je důležitou analýzou, která 

poskytuje informace o celkové situaci hospodaření podniku a umožňuje i jakýsi pohled do 

budoucnosti.  

Doufám, že cíle mé práce – poskytnout stručnou charakteristiku finanční analýzy a 

aplikovat ji na společnosti TROJEK a. s. – se podařilo dosáhnout, a že čtenář může získat 

základní přehled o finančním zdraví tohoto podniku. 

Při zpracovávání této práce jsem měla možnost seznámit se detailněji s jednotlivými 

položkami výkazů, s jejich vypovídající hodnotou a vyzkoušet si hodnocení podniku, který v 

praxi reálně funguje. Získala jsem tak mnoho cenných poznatků, které jistě uplatím i do 

budoucna, a doufám, že tato práce bude přínosem i pro společnost TROJEK a.s. 
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