
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

FINANČNÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ŽADATELŮ O FIREMNÍ 

BANKOVNÍ ÚVĚR 

 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Martin Motl 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Jana Bartoňová 

 

 

Ostrava 2011 

 







 

Anotace 

 

V předložené práci je zpracována bankovní finanční analýza třech majetkově na sobě 

nezávislých klientů banky a to zejména z pohledu eventuelního uspokojení jejich poptávky 

po firemním úvěru. První část popisuje obecné postoje a metody bank k úvěrování, stejně 

tak odkrývá nejdůležitější pohledy na bonitu klienta. Hlavním obsahem práce je rozbor 

finančního zdraví každého z  klientů zvlášť se zvýrazněním slabých a silných stránek 

výsledků hospodaření za období 2 roků zpětně. Na závěr práce je zařazeno doporučení 

a návrhy hodnocení. 
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Summary 

 

The submitted thesis represents the banking financial analysis of three clients of the bank 

who are mutually independent from property point of view. The possible satisfaction of 

their demand for company loan is especially addressed. The first part describes the general 

procedures and methods in providing loans and focuses on the most important aspects of 

financial evaluation of the client. The crucial part analyses the financial health of each 

client and stresses strengths and weaknesses of financial results for the period of two past 

years. The conclusion contains the recommendation and proposals how to cope with their 

situation. 
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1. ÚVOD 
 

Je nesporné, že téma finanční analýzy hospodářských výsledků společností 

je tématem řešeným již nesčetněkrát a při prostých matematických počtech stran příjmů, 

výdajů, nákladů i výnosů je tématem, kde nelze jistě nalézt překvapující směry 

matematických úvah. 

Tato práce tak chce posunout zmíněné exaktní výpočty do roviny odlišné, tedy 

do roviny interpretace těchto výpočtů v praxi a to zejména směrem k věřitelům a bankám, 

které při posuzování a přepočítávání těchto výstupů vnášejí do rozhodování ještě rozměr 

odhadu míry rizika.  

Odhadem míry rizika rozumějme profesionální posouzení informací z hospodářských 

výsledků žadatelů o úvěr, které nemusí být na první pohled zřejmé ani samotnému 

potencionálnímu dlužníkovi a jejichž poznání, přestože je nazýváme odhady, odlišují 

věřitele na úspěšné a na ty, kteří během účetního období vytvářejí opravné položky 

na nesplácené úvěry a krátí tím své potencionální příjmy anebo potencionální příjmy svých 

akcionářů. 

Úkolem a cílem této práce je vyhodnotit výsledky několika náhodně vybraných 

společností, které žádají o firemní úvěr. Posoudit jejich ekonomickou stabilitu a míru rizika 

pro poskytovatele úvěru. 

Byly vybrány 3 rozdílné společnosti s odlišným předmětem činnosti a s různými 

požadavky na financování ve smyslu typu a výše úvěru. 

Výsledky hospodaření společností jsou podrobeny analýze z pohledu poskytovatele 

úvěru. Je hledána jejich optimální míra rizika. Každá jednotlivá společnost, respektive 

hodnoty ekonomických výkazů jsou hodnoceny zvlášť avšak za použití stejnými postupů. 

I výsledné hodnocení je prováděno stejnými kritérii. 

V komentářích této práce k jednotlivým položkám výkazů je kladen důraz zejména 

na ty informace, které jsou pro poskytnutí nebo zamítnutí úvěru zásadní. Výsledky těchto 

rozhodovacích procesů jsou detailně popsány. Pro analýzu rozhodných hodnot byly použity 

matematické modely získané z odborné literatury, jež jsou velmi podobné hodnotícím 

modelům v bankovnictví. Nebyly použity přímo algoritmy hodnotících modelů banky, 

jelikož jsou považovány za přísně důvěrné a nelze je zveřejnit mimo bankovní půdu.  
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2. TYPY FIREMNÍHO FINANCOVÁNÍ 

 

V celé práci jsou opominuty možnosti financování firmy z vlastních zdrojů, tedy ze 

zisku vytvořeného v minulých obdobích, případně financování z dalších možných variant, 

například půjčkou společníka nebo úpisem nové emise akcií apod. 

V dalších kapitolách se tato práce bude zabývat financováním pouze z bankovního 

úvěru. 

Velmi obecně jsou popsány základní typy financování podnikatelských subjektů. 

Popis typu úvěru je velmi stručný s ohledem na rozsah práce. 

 

2.1  Provozní – kontokorentní úvěr 

 

Kontokorentní úvěr je ve vyspělých ekonomikách jedním z nejvýznamnějších 

krátkodobých bankovních úvěrů. Účelem úvěru je financování krátkodobých provozních 

potřeb dlužníka souvisejících s jeho hlavními podnikatelskými aktivitami. [3] Účel úvěru 

musí vyplývat z běžné činnosti žadatele a musí být v souladu s jeho hlavním předmětem 

podnikání. Účel úvěru nemusí být prokazován ani dokladován. 

 

Výše úvěru je dána dohodnutým úvěrovým rámcem, který se v retailovém 

bankovnictví pohybuje v intervalu od 50.000,- CZK do 13.000.000,- CZK, maximálně však 

do 25 % z obratu za ukončené účetní období dlužníka. [7] Dlužník může čerpat úvěr 

automaticky z tohoto předem dohodnutého úvěrového rámce přednastaveném na svém 

běžného účtu. Smluvně dohodnutý úvěrový rámec tak zároveň stanovuje maximálně 

přípustný debet na kontokorentním (běžném) účtu. 

Splatnost úvěru je v zásadě krátkodobá a nepřesahuje období 1 roku.  

Úroková sazba je variabilní a je vyhlašována pro určité konkrétní období. 

Konstrukce úrokové sazby může být následující. Sazba PRIBOR (Prague Interbank Offered 

Rate) plus individuální riziková marže plus obchodní marže. Nejčastěji užívanou hodnotou 

pro tvorbu úrokové sazby bývá jednoměsíční PRIBOR (1M PRIBOR). 

PRIBOR je pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, za 

kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. [6] Termín sazby 

může být od  1 dne  (1 D), přes 1 měsíc (1 M), k termínu sazby 1 rok (1 Y). 
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Zajištění úvěru je odvislé od výše kontokorentního rámce a bonity dlužníka. Pokud 

banka vyžaduje zajištění, využívají se všechny formy, tedy od vystavení avalované 

bianko směnky vlastní, přes tichou a otevřenou cesi pohledávek z obchodního styku, 

k nejbonitnějšímu zajištění (pro banku nejvýhodnějšímu), kterým je zástava nemovitosti. 

Výhodou kontokorentního úvěru pro klienta je čerpání úvěru podle jeho momentální 

potřeby a placení úroků pouze ze své aktuálně čerpané výše úvěru. Úrok je počítán na denní 

bázi a účtován na vrub kontokorentního účtu na konci každého kalendářního měsíce. 

 

Rozdíly v praktikách a obchodní politice bank lze mimo jiné spatřovat v účtování 

takzvané závazkové provize, tedy úroku z nečerpané části kontokorentního rámce. Výše 

tohoto úroku činí do 0,5 % p.a. Úroková sazba je dlužníkům účtována jako, a to zejména, 

odměna za řízení likvidity v případě nečerpání předpokládané výše úvěru. 

 

Tabulka č.1 - Vzor podmínek nabídky kontokorentního – provozního úvěru [3] 

Účel Krátkodobé překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků 

Měna České koruny – CZK 

Limit úvěru 10 % z obchodního obratu společnosti žadatele – 2.450.000,-- CZK 

Splatnost 1 rok od podpisu smluvní dokumentace 

Úročení 1M PRIBOR + 4,50 % p.a. z nečerpaného rámce úvěru 

Účtování úroků 
Na denní bázi z výše čerpaného rámce, báze rok o 360 dnech a měsíc o skutečném 

počtu kalendářních dnů 

Splatnost úroků K ultimu kalendářního měsíce 

Závazková provize 0,55 %  

Poplatek              za          

vyhodnocení  úvěru 

0,3 % z poskytnutého úvěrové rámce, minimálně 3.000,- CZK, maximálně 15.000,- 

CZK 

Poplatek za správu 

úvěru 
300,- CZK měsíčně 

Zajištění  Bianko směnka vlastní avalovaná společníky žadatele 

 

2.2 Hypoteční úvěr pro podnikatele a malé firmy 

 

Tento typ úvěru je charakterizován jako účelový úvěr pro fyzickou osobu 

podnikatele anebo právnickou osobu určený k financování dlouhodobých investičních 

potřeb klient souvisejících s jeho předmětem podnikání zajištěný nemovitostí. 
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Účelem úvěru může být koupě, rekonstrukce anebo modernizace komerčních 

případně administrativních nemovitostí. Tento typ úvěru může být použit i na refinancování 

vlastních zdrojů klienta vynaložených na účely uvedené v předchozí větě. Refinancování 

vlastních zdrojů je vždy časově omezeno a tak v průměru lze tyto náklady zpětně proplácet 

tehdy, pokud byly vynaloženy před 2 lety od podání žádosti o úvěr. 

Splatnost úvěru je od 10 do 15 let. 

Splatnost je počítána od ukončení čerpání úvěru. Čerpání úvěru není do této doby zahrnuto 

 a může trvat i 18 měsíců. 

Maximální výše úvěru je stanovena: 

a) na schopnosti žadatele vytvářet dostatek zdrojů pro splácení jistiny a úroků 

b) na výši investičních nákladů, kdy banky poskytují určitě procento z výše investičních 

nákladů 

c) LTV 

ad c) banky uplatňují při stanovení maximální výše úvěru hodnotu zvanou LTV, 

neboli „loan to value“, v českém překladu „poměr výše úvěru k tržní hodnotě předmětu 

zajištění“.[7] 

Na krátkém příkladu lze vysvětlit použití třech výše uvedených hodnot. 

Celková výše investice:      10.000.000,- CZK 

Maximální výše úvěru 80 % z celkové výše investice:    8.000.000,- CZK 

Vlastní zdroje klienta 20 % z celkové výše investice:    2.000.000,- CZK 

Předmět úvěru:       nákup administrativní budovy 

LTV pro administrativní budovy 70 %, tedy hodnota uznatelného zajištění 7.000.000,- CZK 

Nezajištěno:          1.000.000,- CZK 

Banka neposkytne více než je hodnota LTV, pokud klient nenabídne další dozajištění úvěru 

vyjma nakupované nemovitosti, přestože je schopna financovat až 80 % z celkových 

nákladů investice. 

Splácení buď anuitní anebo rovnoměrné, to je s konstantní splátkou jistiny. 
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2.3 Investiční úvěr 

 

Investičním úvěrem užívaným zejména na financování technologií a výrobních 

prostředků se nadále nebudeme zabývat. Důvodem tohoto přístupu je fakt, že tento typ úvěru 

se v retailovém bankovnictví dostává do pozadí a je nahrazován leasingem. Příčinu hledejme 

v přístupu bank, které ve svém přístupu k potencionálnímu kreditnímu selhání dlužníka 

nemohou konkurovat leasingovým společnostem. Pohled leasingových společností je méně 

rigidní zejména s ohledem na to, že přihlížejí více k hodnotě financované věci než banky 

při výpočtech nákladů rizika.  

Stejně tak jsou leasingové společnosti metodicky a procesně lépe vybaveny 

na případné zpeněžování financovaných výrobních prostředků u dlužníků v selhání. 

Bankovní skupiny však moderně vyřešili tuto  skutečnost nákupem leasingových společností 

do majetků skupiny. Tyto leasingové společnosti pak aktivně spolupracují s bankami 

na řešení finančních poptávek svých mnohdy vzájemných klientů. 
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3. FINANČNÍ ANALÝZA ŽADATELE O ÚVĚR 

 

Definujme si finanční analýzu jako disciplínu, která tvrdí, že finanční analýza 

představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou především obsaženy v účetních 

výkazech. Finanční analýza v sobě zahrnuje firemní hodnocení minulosti, současnosti 

a předpovídání budoucích finančních podmínek. [2] 

Základními uživateli výstupů z finanční analýzy podniku jsou: 

- management 

- vlastník 

- věřitel 

Dále se budeme věnovat pouze pohledu věřitele, kterého z výsledků finanční analýzy bude 

zajímat, mimo jiné, zejména likvidita a zadluženost. 

 

Obecný pohled věřitele na finanční analýzu dlužníka a na jeho potřebu poskytnutí 

úvěru je formován v prvopočátku typem věřitele. Považujme bankovnictví za jeden 

ze standardních oborů činnosti tržně orientované společnosti, kdy o výsledcích rozhoduje 

zisk a způsob, jakým je tento zisk tvořen. 

Jednotlivé banky lze na základě této zásady rozdělit na banky, které akceptují vyšší 

míru rizika, tu si však nechávají zaplatit jak v obchodních tak v rizikových maržích svých 

úrokových sazeb, tak na banky, jejichž obchodní politikou je snižovat riziko selhání 

dlužníka na co nejnižší minimum. Je zřejmé, že tyto banky poté na trhu peněz nabízejí 

odlišné úrokové sazby. 

Finanční výstupy, které dále v této práci budou analyzovány byly získány od banky, 

která reprezentuje druhou zmiňovanou skupinu bank. Tedy banku rigidní v přístupu 

k úvěrování svých klientů. 
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3.1 Metody elementární analýzy 

 

U finanční analýzy sehrává nejdůležitější roli časové hledisko. Je proto důležité rozlišování 

stavových a tokových veličin. 

- stavové veličiny – vztahují se k určitému časovému okamžiku - data  z rozvahy 

- tokové veličiny – vztahují se k určitému časovému intervalu – data z výkazu 

zisku a ztrát 

Standardní členění ukazatelů je na ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové. 

Absolutní ukazatele –  nezpracovávají žádnou matematickou metodu a tak se jimi i nadále 

nebudeme zabývat. 

Rozdílové ukazatele –  vypočítávají se jako rozdíl určité položky aktiv s určitou položkou 

pasiv. 

Poměrové ukazatele –  jsou nejvyužívanější skupinou ukazatelů. Jsou definovány jako 

podíl dvou položek základních účetních výkazů. Hodnot ukazatele 

pak vyjadřuje velikost ukazatele vyjadřuje velikost ukazatele v 

čitateli na jednotku ukazatele ve jmenovateli. [2] 

 

Analýza stavových ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. 

Horizontální analýza (analýza trendů) se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. 

Vertikální analýza (procentní rozbor) se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Jde 

o souměření jednotlivých položek základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv a pasiv. 

Aplikace této metody usnadňuje srovnatelnost účetních výkazů s předchozím obdobím 

a usnadňuje srovnání analyzovaného žadatele o úvěr s jiným žadatelem ze stejného oboru 

podnikání. 

Oba tyto uvedené typy analýz obsahují tabulky posuzovaných žadatelů o úvěr hned za jejich 

finančními výsledky hospodaření uvedených v tabulkách.  
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3.2 Bankovní hodnocení schopnosti splácet 

 

Analýza schopnosti splácet. [7] 

Schopnost splácet poukazuje na to, zda společnost vykazuje dostatek zdrojů na splácení 

úvěrů.  

EBITDA Ukazatel krytí dluhové služby                 

( KDS ) = Roční splátky 

 

EBITDA – zisk před započtením úroků, daní a odpisů 

Vyjádření této hodnoty: 

Ernings = Zisk, Before = Před, Interest = Úroky (úrokové náklady), Taxes = Daněmi, 

Depreciation = Odpisy (hmotný majetek), Amortization = Odpisy (nehmotný majetek) 

KDS = Dept service coverage 

 

Zisk musí být vždy očištěný o jednorázové a mimořádné vlivy. K hodnotě EBITDA lze 

přičíst úspory po realizaci úvěrovaného projektu (například nájemné) a částečně (cca 20 %) 

výnosů po realizaci. Ve výjimečných případech lze zahrnout i část osobních příjmů, 

například výnosy z nájmů nemovitostí. 

 

Roční splátky 

U investičních nebo hypotečních úvěrů započítáváme jistinu a úrok u provozních 

(kontokorentních) úvěrů 40 % objemu celého úvěrového rámce. Pro existující úvěry 

(v případě refinancování) započítáváme 100 % objemu celého úvěrového rámce. 

 

Výsledek hodnocení klienta posouzením schopnosti splácet 

Pokud hodnota KDS = < 1, klient nemá na splácení. KDS = 1, klient se pohybuje na hraně 

své bonity pro banku. KDS > 1, klient je schopen splácet požadovaný úvěr. 

Pozn. Banka, jejíž žádosti byly v této práci posuzovány, nezapočítává daň do výpočtu. 
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3.3 Bankovní hodnocení zadluženosti  

 
Zadluženost poukazuje na úroveň finančního rizika, které snášejí věřitelé v porovnání s tím, 

které nesou společníci firmy. [7]           

 

Cizí zdroje + Časové rozlišení (pasiva) 
Celková zadluženost =   

Celkový majetek 
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4.HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZ A ZKOUMÁNÍ PŘÍJATELNÉ MÍRY RIZIK 

 

Náhodně byly vybrány hospodářské výsledky třech uchazečů o podnikatelský úvěr, které 

v další práci budou analyzovány a porovnávány.  

Záměrně, a to zejména z důvodu ochrany bankovního tajemství, byly jednotlivé společnosti 

přejmenovány. Jedná se tedy o aktivní klienty banky, kteří buď úvěr získali anebo, jak si 

ukážeme dále, jejich žádost byla zamítnuta. Přejmenování neproběhlo z důvodu pouhé 

prezentace hospodářských výsledků jednotlivých žadatelů o úvěr v této práci, neboť jak je 

obecně známo zveřejňování hospodářských výsledků je zákonnou povinností jednotlivých 

společností, ale již výše poptávaného úvěru, a v neposlední řadě další detaily o společnosti, 

můžou být hodnoceny jako informace citlivé na dodržování bankovního tajemství.  

Pokud není uvedeno jinak, číselné hodnoty v tabulkách jsou v tisících Kč. 

 

 

4.1  Rozbor výsledků hospodaření společnosti ALFA-ALFA s.r.o. 

 

Všechny níže uvedené výchozí číselné hodnoty byly získány z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty za roky 2009 a 2010.  

Název:    ALFA – ALFA s.r.o. 

Sídlo společnosti:   Ústecký kraj 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:  01.01. 2006 

Obor působnosti:  Kovovýroba 

Počet let finanční analýzy: 2  

Požadovaný úvěr:  Hypoteční úvěr na refinancování dříve vydaných finančních 

prostředků na nákup předmětné nemovitosti -  výrobní haly - 

ve výši 5.054.000,- CZK. 

Požadovaná splatnost 10 let, zajištění zástavním právem k financované nemovitosti. 
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Rozvaha společnosti ALFA – ALFA s.r.o. 

 

Tabulka č. 2 - Horizontální a vertikální analýza rozvahy ALFA-ALFA 

        horizontální       vertikální 
        analýza              analýza 

AKTIVA 2009 2010 absolutně 
podíl 

2010/2009 
2009 2010 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 34 34 0 0 0,25% 0,23% 

Stálá aktiva       

Dlouhodobý hmotný majetek 12128 12540 412 1,034 88,31% 84,46% 

Pozemky 3449 3449 0 1 25,11% 23,23% 

Stavby 8331 8110 -221 0,9735 60,66% 54,62% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   337 421 84 1,2493 2,45% 2,84% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 560 549 50,9091 0,08% 3,77% 

Oběžná aktiva 1560 2263 703 1,4506 11,36% 15,24% 

Zásoby 61 45 -16 0,7377 0,44% 0,30% 

Materiál 16 0 -16 0 0,12% 0,0% 

Zboží 45 45 0 1 0,33% 0,30% 

Dlouhodobé pohledávky 0 -9 -9  0,0% -0,06% 

Jiné pohledávky 0 -9 -9  0,0% -0,06% 

Krátkodobé pohledávky 1383 1991 608 1,4396 10,07% 13,41% 

Pohledávky z obchodních vztahů 1346 1745 399 1,2964 9,8% 11,75% 

Stát – daňové pohledávky 0 209 209  0,0% 1,41% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 37 37 0 1 0,27% 0,25% 

Krátkodobý finanční majetek 116 236 120 2,0345 0,84% 1,59% 

Peníze 107 124 17 1,1589 0,78% 0,84% 

Účty v bankách 9 112 103 12,4444 0,07% 0,75% 

Časové rozlišení 12 10 -2 0,8333 0,09% 0,07% 

Náklady příštích období 12 10 -2 0,8333 0,09% 0,07% 

Aktiva celkem 13734 14847 1113 1,0810 100% 100% 
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PASIVA 2009 2010 absolutně podíl 2010/2009 2009 2010 

Vlastní kapitál 7131 8540 1404 1,1967 51,92% 57,52% 

Základní kapitál 136 136 0 1 0,99% 0,92% 

Kapitálové fondy 6209 6209 0 1 45,21% 41,82% 

Ostatní kapitálové fondy 6209 6209 0 1 45,21% 41,82% 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze  zisku 670 671 1 1,0015 4,88% 4,52% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 31 32 1 1,0323 0,23% 0,22% 

Statutární a ostatní fondy 639 639 0 1 4,65% 4,30% 

Výsledek hospodaření minulých let -1189 116 1305 -0,0976 -8,66% 0,78% 

Nerozdělený zisk minulých let 1309 2614 1305 1,9969 9,53% 17,61% 

Neuhrazená ztráta minulých let -2498 -2498 0 1 -18,19% -16,82% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1305 1408 98 1,0748 9,50% 9,48% 

Cizí zdroje  6603 6307 -291 0,9559 48,08% 42,48% 

Dlouhodobé závazky 456 365 -91 0,8004 3,32% 2,46% 

Závazky z obchodních vztahů 256 256 0 1 1,86% 1,78% 

Závazky ke společníkům 200 100 -100 -0,5000 1,46% 0,67% 

Krátkodobé závazky 697 492 -205 0,7059 5,07% 3,31% 

Závazky z obchodních vztahů 88 420 332 4,7727 0,64% 2,83% 

Závazky k zaměstnancům 13  -13  0,09%  

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 5  -5  0,04%  

Stát – daňové závazky a dotace 591 72 -519 0,1218 4,30% 0,48% 

Bankovní úvěry a výpomoci 5450 5450 0 1 39,68% 36,71% 

Krátkodobé finanční výpomoci 5450 5450 0 1 39,68% 36,71% 

Pasiva celkem 13734 14847 1113 1,0810 100% 100% 

 

Výsledky vertikální a horizontální analýzy rozvahy společnosti ALFA-ALFA s.r.o jsou 

uvedeny v tabulce č.2 
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Výkaz zisku a ztráty společnosti ALFA – ALFA s.r.o. 

 

Tabulka č. 3 – Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty ALFA-ALFA 

  horizontální      vertikální 
          analýza              analýza 

 2009 2010 absolutně 
Podíl 

2010/2009 
2009 2010 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané zboží 23 0 -23 0 0,62% 0 

Obchodní marže -23 0 23 0 -0,62% 0 

Výkony 3739 4302 563 1,1506 100% 100% 

Tržby za prodej výrobků a služeb 3739 4302 563 1,1506 100% 100% 

Výkonová spotřeba 1363 1215 -148 0,8914 36,45% 28,24% 

Spotřeba materiálu a energie 980 738 -242 0,7531 26,21% 17,15% 

Služby 383 477 94 1,2454 10,24% 11,09% 

Přidaná hodnota 2353 3087 734 1,3119 62,93% 71,76% 

Osobní náklady 116 785 669 6,7672 3,10% 18,25% 

Mzdové náklady 100 586 486 5,8600 2,67% 13,62% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 16 199 183 5,8600 0,43% 4,63% 

Daně a poplatky 2 207 205 103,5000 0,05 % 4,81% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 297 377 80 1,2694 7,94% 8,76% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 20 92 72 4,6000 0,53% 2,14% 

Změna stavu rezerv a opravných položek 25 -6 31 -0,2400 0,67% -0,14% 

Ostatní provozní výnosy 0 2 2 0 0 0,05% 

Ostatní provozní náklady 21 72 51 3,4286 0,56% 1,67% 

Provozní výsledek hospodaření 1893 1746 -147 0,9223 50,63% 40,59% 

Nákladové úroky 172 329 157 1,9128 4,60% 7,65% 

Ostatní finanční náklady  9 9 0 1 0,24% 0,21% 

Finanční výsledek hospodaření -181 -338 -157 1,8674 -4,84% -7,86% 

Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 407 0 -407 0 10,89% 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1305 1408 103 1,0789 34,90% 32,73% 

Výsledek hospodaření za účetní období 1305 1408 103 1,0789 34,90% 32,73% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1712 1408 -304 0,8224 45,79% 32,73% 

 

Výsledky horizontální a vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát společnosti ALFA-ALFA 

s.r.o jsou uvedeny v tabulce č.3. 
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Tabulka č. 4 – poměrové ukazatele ALFA-ALFA[4] 

Název ukazatele Výpočet Žádoucí parametr Jednotka 2009 2010 

Ukazatele rentability           

ROA - rentabilita celkových aktiv EBIT / AKTIVA růst; = hodnoty fin.plánu - 13,86% 11,70% 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu EAT / VK růst; = hodnoty fin.plánu - 18,55% 16,49% 

ROS - rentabilita tržeb EAT / T růst; = hodnoty fin.plánu - 35,41% 32,73% 

Ukazatele aktivity (doby obratu)           

Obrat celkového majetku (aktiv) T/majetek celkem růst; = hodnoty fin.plánu - 0,27 0,29 

Obrat dlouhodbého majetku T/DLM růst; = hodnoty fin.plánu - 0,31 0,34 

Doba obratu celkových zásob prům.stav zásob/(T/360) pokles;hodnoty fin.plánu dny 5,87 3,77 

Doba obratu (inkasa) celkových 

pohledávek prům.stav pohled./(T/360) pokles;hodnoty fin.plánu dny 133,16 165,86 

Doba splatnosti celkových závazků prům.stav závazků/(T/360) růst;hodnoty fin.plánu dny 110,53 71,72 

Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti)      

Zadluženost cizí kapitál /celkový kapitál 

pokles;=;<50 %;hodnoty 

fin.plánu - 48,04% 42,48% 

Poměr cizího a vlastního kapitálu cizí kapitál / VK 

pokles;=,<100 %;hodnoty 

fin.plánu - 92,46% 73,85% 

Úrokové krytí  z EBIT  EBIT / NÚ růst;=,>3;hodnoty fin.plánu - 11,06 5,28 

Úrokové krytí z EBITDA EBITDA / NÚ růst;hodnoty fin.plánu - 12,79 6,43 

Ukazatele platební schopnosti (likvidity)         

Celková (běžná) likvidita OM / KZ < 1,5 ; 2,5 > - 2,25 4,62 

Pohotová likvidita OM - zásoby / KZ < 0,8 ; 1,4 > - 2,17 4,53 

Peněžní likvidita 

krátkodobý finanční majetek / 

KZ < 0,2> - 0,17 0,48 

Legenda :     

T = tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

DLM = dlouhodobý majetek + dlouhodobé pohledávky   

OM = oběžný majetek  bez dlouhodobých pohledávek  

VK = vlastní kapitál      

CK =  celkový kapitál     

KZ = krátkodobé závazky (bez krátkodobých úvěrů)   

NÚ = nákladové úroky     

EBITDA = EBIT + odpisy     

 

Výsledky hodnot poměrových ukazatelů společosti ALFA-ALFA s.r.o jsou uvedeny 

v tabulce č.4 

ROE – Return on Equity – návratnost vlastního kapitálu 

Ukazatel návratnosti (výnosnosti, rentability)  vlastního kapitálu rovnající se podílu zisku 

a vlastního kapitálu (tabulka 5). 
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Tabulka č. 5 – Rozklad ROE (rovnice DuPont)ALFA-ALFA [4] 

Položka Výpočet 2009 2010 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu = EAT / VK 18,30% 16,49% 

    

Rentabilita tržeb (ROS)        x EAT / T 34,90% 32,73% 

Obrat celkových aktiv           x T / AKT 0,2722 0,2898 

Finanční páka AKT / VK 1,9260 1,7385 

Index IN05 – bankrotní a bonitní index manželů Neumaierových 

Index IN05 – Je souhrnný index pro hodnocení financování zdraví společnosti 

prostřednictvím  jediného čísla (viz tabulka č.6) 

 

Tabulka č. 6 Hodnocení společnosti za využití indexu IN05 ALFA-ALFA [4] 

Ukazatel Definice ukazatele 2009 2010 

X1 Aktiva / Cizí zdroje 2,08 2,35 

X2 EBIT / Nákladové úroky 9,00 5,28 

X3 EBIT / Aktiva 0,14 0,12 

X4 Výnosy / Aktiva 0,27 0,30 

X5 Oběžná aktiva / (Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci) 0,25 0,38 

IN05 IN05 = 0,13 x X1 + 0,04 x X2 + 3,97 x X3 + 0,21 x X4 + 0,09 x X5 1,26 1,08 

    

Interpretace výsledků   

IN05 >= 1,6: podnik má 92% pravděpodobnost, že nezbankrotuje a 95% pravděpodobnost, že tvoří hodnotu   

0,9 <= IN05 < 1,6: šedá zóna (z 50 % spěje k bankrotu a ze 70 % bude tvořit hodnotu )   

IN05 < 0,9: podnik spěje z 97 % k bankrotu a ze 76 % nebude tvořit hodnotu   
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Graf č. 1. – Analýza rozvahy ALFA-ALFA [4] 

 

Grafická analýza rozvahy společnosti ALFA-ALFA s.r.o uvedená v grafu č.1  

 

Tabulka č. 7 – Analýza zisku dle jeho kategorií ALFA-ALFA [4] 

Kategorie zisku 2009 2010 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 2 200 2 114 

- odpisy 297 377 

= Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 1 903 1 737 

- nákladové úroky 172 329 

=Zisk před zdaněním (EBT) 1 731 1 408 

- daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 

  splatná 0 0 

  odložená 0 0 

- daň z příjmů za běžnou činnost 407 0 

  splatná 407 0 

  odložená 0 0 

=Zisk po zdanění (EAT) 1 324 1 408 

EAT + odpisy = hrubý odhad CF 1 621 1 785 

 

Analýza zisku a jeho trend je znázorněn v tabulce č.7 a v grafu č.2. Z grafu č.2 je čitelný 

trend konstantního vývoje zisku. 
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Graf č. 2 – kategorie zisku ALFA-ALFA [4] 

 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) je ukazatel vyjádřený jako rozdíl oběžných aktiv 

a celkových krátkodobých dluhů. 

Na čistý pracovní kapitál se lze dívat ze dvou pohledů. Z pohledu manažerského je cílem 

disponovat co nejvyšším pracovním kapitálem, protože tento kapitál umožňuje firmě 

pokračovat ve své činnosti i v případě, že bude nucena dostát veškerým svým 

závazkům.Vlastníci firmy na druhou stranu upřednostňují, aby byl oběžný majetek 

financován z krátkodobých zdrojů a pouze stálá aktiva ze zdrojů dlouhodobých, které jsou 

obecně dražší. Z hlediska vlastníka je tak nejlepší čistý pracovní kapitál minimalizovat. [5] 
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Tabulka č. 8 - Analýza pracovního kapitálu ALFA-ALFA [4] 

Položka 2009 2010 

Oběžný majetek  bez dlouhodobých pohledávek 1 560 2 272 

Zásoby 61 45 

Krátkodobé pohledávky 1 383 1 991 

Krátkodobý finanční majetek 116 236 

Krátkodobé závazky bez krátkodobých bankovních úvěrů 692 492 

Čistý pracovní kapitál 868 1 780 

 

Čistý pracovní kapitál roku 2010 v kladné hodnotě 1780 vypovídá o tom, že klient 

nepotřebuje provozní financování ( tabulka 8).  

 

4.1.1 Komentář k hodnocení finančních ukazatelů  

Hodnocení nad rámec tabulkových a grafických výstupů a následné rozhodnutí 
o poskytnutí/zamítnutí poskytnutí úvěru. 

 

Analýza schopnosti splácet – rok 2010 

2353 
Ukazatel krytí dluhové služby =   

1176 + 5450 

 

KDS < 1, klient není schopen úvěr splácet. 

 

Analýza zadluženosti – rok 2010 

6307 
Celková zadluženost   

14847 

 

Výsledek 42 % lze považovat za velmi přijatelný. 

 

Další hodnocení. 

Tržby klienta zůstávají zhruba na stejné úrovni jako v minulém roce. Velká část tržeb 

je realizována příjmem z pronájmu zakoupené nemovitosti. Náklady, hodnoty provozního 
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hospodářského výsledku zůstavají meziročně de facto na stejné úrovni. V roce 2009 

je vlastní kapitál kladný.  

V kapitálových fondech uváděna položka 6.128.000,- CZK. Vloženy 4 směnky vlastní 

jednoho z obchodních partnerů (vzájemný zápočet pohledávek). 

V krátkodobých finančních výpomocích uvedena položka 5.450.000,- CZK. Jedná se o 

půjčky fyzických osob klientovi. 

Bankovní rating klienta dle vyhodnocení podpůrným scórovacím programem banky 7+. 

Ratingová stupnice 8 stupňová. 

Pro banku neznámý klient. Do dne podání žádosti o úvěr klientem konkurenční banky. 

Z bankovních registrů zjištěn souběžný schvalovací proces u této konkurenční banky. 

Vlastní kapitál v roce 2009 kladný pouze z důvodu existence 4 kusů směnek vlastních 

v kapitálových fondech. V pasivech účtované krátkodobé finanční výpomoci ve výši 

5.450.000,- CZK klient navrhuje podřídit dlouhodobému dluhu poskytnutého na základě 

tohoto návrhu. Nelze akceptovat z důvodu nemožnosti podřídit krátkodobou půjčku jinému 

dlouhodobému úvěru. 

Financovaná nemovitost je na základě rozhodnutí interního znalce banky na okraji 

životnosti, objekt je doposud zanedbaný bez řádné a pravidelné údržby. 

Klient prokazuje svoji bonitu předložením nájemních smluv na pronájem části financované 

nemovitosti dalším podnikatelským subjektů. Tyto nájemní smlouvy nelze bankou 

akceptovat vzhledem k neexistenci budoucího odhadu výnosnosti nemovitosti. 

 

Poskytnutí úvěru bylo zamítnuto. 
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4.2  Rozbor výsledků hospodaření společnosti BETA – BETA s.r.o. 

Všechny níže uvedené výchozí číselné hodnoty byly získány z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty za roky 2009 a 2010. 

 

Název:    BETA - BETA s.r.o. 

Sídlo společnosti:   Karlovarský kraj 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:  01.01. 2006 

Obor působnosti:  Kovovýroba 

Počet let finanční analýzy: 2  

Požadovaný úvěr:  Provozní – kontokorentní úvěr na refinancování jiného 

provozního úvěru ve stejné výši u konkurenční banky 

Výše úvěru:   500.000,- CZK 

Požadovaná splatnost: 1 rok s možností prolongace 

 

Rozvaha společnosti BETA - BETA s.r.o. 

 

Tabulka č.9 – Horizontální a vertikální analýza rozvahy BETA-BETA 

horizontální         vertikální 
                  analýza               analýza 

            AKTIVA 2009 2010 absolutně 
Podíl 

2010/2009 
2009 2010 

Stálá aktiva       

Dlouhodobý majetek 14010 13692 -318 0,9773 92,43% 91,28% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4660 4660 0 1 30,74% 31,07% 

Software 60 60 0 1 0,40% 0,40% 

Ocenitelná práva 4600 4600 0 1 30,35% 30,67% 

Dlouhodobý hmotný majetek 8940 8622 -318 0,9644 58,98% 57,48% 

Pozemky 16 16 0 1 0,11% 0,11% 

Stavby 8721 8403 -318 0,9635 57,54% 57,48% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  203 203 0 1 1,34% 1,35% 

Dlouhodobý finanční majetek 410 410 0 1 2,71% 2,73% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 410 410 0 1 2,71% 2,73% 

Oběžná aktiva 1117 1273 156 1,1397 7,37% 8,49% 

Zásoby 693 545 -148 0,7864 4,57% 3,63% 

Materiál 363 278 -85 0,7658 2,39% 1,85% 

Nedokončená výroba a polotovary 101 87 -14 0,8614 0,67% 0,58% 

Výrobky 229 180 -49 0,7860 1,51% 1,20% 
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Dlouhodobé pohledávky 24 24 0 1 0,16% 0,16% 

Odložená daňová pohledávka 24 24 0 1 0,16% 0,16% 

Krátkodobé pohledávky 289 644 355 2,2284 1,91% 4,29% 

Pohledávky z obchodních vztahů 289 634 345 2,1938 1,91% 4,23% 

Stát – daňové pohledávky 0 10 10 0 0 0,07% 

Krátkodobý finanční majetek 111 60 -51 0,5405 0,73% 0,40% 

Peníze 111 60 -51 0,5405 0,73% 0,40% 

Časové rozlišení 30 35 5 1,1667 0,20% 0,23% 

Náklady příštích období 30 35 5 1,1667 0,20% 0,23% 

Aktiva celkem 15157 15000 -157 0,9896 100% 100% 

 

     PASIVA 2009 2010 absolutně 
Podíl 

2010/2009 
2009 2010 

Vlastní kapitál 6139 7491 1352 1,2202 40,50% 49,94% 

Základní kapitál 10000 10000 0 1 65,98% 66,67% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 53 54 1 1,0189 0,35% 0,36% 

Zákonný rezervní fond 53 54 1 1,0189 0,35% 0,36% 

Výsledek hospodaření minulých let -2027 -3914 -1887 1,9309 -13,37% -26,09% 

Neuhrazená ztráta minulých let -2027 -3914 -1887 1,9309 -13,37% -26,09% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -1887 1351 3238 -0,7160 -12,45% 9,01% 

Cizí zdroje 9018 7509 -1509 0,8327 59,50% 50,06% 

Dlouhodobé závazky 19 18 -1 0,9474 0,13% 0,12% 

Závazky z obchodních vztahů 19 18 -1 0,9474 0,13% 0,12% 

Krátkodobé závazky 2094 2882 788 1,3763 13,82% 19,21% 

Závazky z obchodních vztahů 786 727 -59 0,9249 5,19% 4,85% 

Závazky ke společníkům 1100 1100 0 1 7,26% 7,33% 

Závazky k zaměstnancům 98 68 -30 0,6939 0,65% 0,45% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 42 40 -2 0,9524 0,28% 0,27% 

Stát – daňové závazky a dotace 68 97 29 1,4265 0,45% 0,65% 

Jiné závazky 0 850 850 0 0 5,67% 

Bankovní úvěry a výpomoci 6905 4609 -2296 0,6675 45,56% 30,73% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 6593 4161 -2432 0,6311 43,50% 27,74% 

Krátkodobé bankovní úvěry 312 448 136 1,4359 2,06% 2,99% 

Pasiva celkem 15157 15000 -157 0,9896 100% 100% 

 

Výsledky vertikální a horizontální analýzy rozvahy společnosti BETA-BETA s.r.o. jsou 

uvedeny v tabulce č.9 
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Výkaz zisku a ztráty společnosti BETA - BETA  s.r.o. 

 

Tabulka č. 10 – Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty BETA-BETA 

horizontální         vertikální 
       analýza                 analýza 

 2009 2010 absolutně 
Podíl 

2010/2009 
2009 2010 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 0 

Výkony 4902 6846 1944 1,3966 104,65% 99,09% 

Tržby za prodej výrobků a služeb 4684 6909 2225 1,4750 100% 100% 

Změna stavu zásob vlastní výroby 218 -63 -281 -0,2890 4,65% -0,91% 

Výkonová spotřeba 3795 3165 -630 0,8340 81,02% 45,81% 

Spotřeba materiálu a energie 1615 1226 -389 0,7591 34,48% 17,74% 

Služby 2180 1939 -241 0,8894 46,54% 28,06% 

Přidaná hodnota 1107 3681 2574 3,3252 23,63% 53,28% 

Osobní náklady 2091 1618 -473 0,7738 44,64% 23,42% 

Mzdové náklady 1347 1040 -307 0,7721 28,76% 15,05% 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 324 297 -27 0,9167 6,92% 4,30% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 420 281 -139 0,6690 8,97% 4,07% 

Daně a poplatky 4 0 4 0 0,09% 0 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 338 318 -20 0,9408 7,22% 4,60% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 125 125 0 0 1,81% 

Tržby z prodeje materiálu 0 125 125 0 0 1,81% 

Ostatní provozní výnosy 141 62 -79 0,4397 3,01% 0,90% 

Ostatní provozní náklady 197 84 -113 0,4264 4,21% 1,22% 

Provozní výsledek hospodaření - 1382 1848 3230 -1,3372 -29,50% 26,75% 

Nákladové úroky 497 438 -59 0,8813 10,61% 6,34% 

Ostatní finanční výnosy 4 -22 -26 -5,500 0,09% -0,32% 

Ostatní finanční náklady  43 37 -6 0,8605 0,92% 0,54% 

Finanční výsledek hospodaření -536 -497 39 0,9272 -11,44% 7,19% 

Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná -31 0 31 0 -0,66% 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1887 1351 3238 -0,7160 -40,29% 19,55% 

Výsledek hospodaření za účetní období -1887 1351 3238 -0,7160 -40,29% 19,55% 

Výsledek hospodaření před zdaněním -1918 1351 3269 -0,7044 -40,95% 19,55% 

Výsledky horizontální a vertikální analýzy zisku a ztráty společnosti BETA-BETA s.r.o. jsou 

uvedeny v tabulce č.10 
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Tabulka č. 11 –Poměrové ukazatele BETA-BETA [4] 

Název ukazatele Výpočet Žádoucí parametr Jednotka 2009 2010 

Ukazatele rentability           

ROA - rentabilita celkových aktiv EBIT / AKTIVA růst; = hodnoty fin.plánu - -9,38% 11,93% 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu EAT / VK růst; = hodnoty fin.plánu - -30,74% 18,03% 

ROS - rentabilita tržeb EAT / T růst; = hodnoty fin.plánu - -40,29% 19,55% 

Ukazatele aktivity (doby obratu)           

Obrat celkového majetku (aktiv) T/majetek celkem růst; = hodnoty fin.plánu - 0,31 0,46 

Obrat dlouhodobého majetku T/DLM růst; = hodnoty fin.plánu - 0,33 0,50 

Doba obratu celkových zásob prům.stav zásob/(T/360) pokles;hodnoty fin.plánu dny 53,26 28,40 

Doba obratu (inkasa) celkových pohledávek prům.stav pohled./(T/360) pokles;hodnoty fin.plánu dny 24,06 34,81 

Doba splatnosti celkových závazků prům.stav závazků/(T/360) růst;hodnoty fin.plánu dny 162,40 151,11 

Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti)           

Zadluženost 
cizí kapitál /celkový 

kapitál 

pokles;=;<50 %;hodnoty 

fin.plánu 
- 59,50% 50,06% 

Poměr cizího a vlastního kapitálu cizí kapitál / VK 
pokles;=,<100 

%;hodnoty fin.plánu 
- 146,90% 100,24% 

Úrokové krytí  z EBIT  EBIT / NÚ 
růst;=,>3;hodnoty 

fin.plánu 
- -2,86 4,08 

Úrokové krytí z EBITDA EBITDA / NÚ růst;hodnoty fin.plánu - -2,18 4,81 

Ukazatele platební schopnosti (likvidity)           

Celková (běžná) likvidita OM / KZ < 1,5 ; 2,5 > - 0,52 0,43 

Pohotová likvidita OM - zásoby / KZ < 0,8 ; 1,4 > - 0,19 0,24 

Peněžní likvidita 
krátkodobý finanční 

majetek / KZ 
< 0,2> - 0,05 0,02 

Výsledky hodnot poměrových ukazatelů společnosti BETA-BETA s.r.o. jsou uvedeny 

v tabulce č.11. 

ROE – Return on Equity – návratnost vlastního kapitálu 

Ukazatel návratnosti (výnosnosti, rentability)  vlastního kapitálu rovnající se podílu zisku 

a vlastního kapitálu (tabulka 12). 

Tabulka č. 12 – rozklad ROE (rovnice DuPont) BETA-BETA [4] 

Položka Výpočet 2009 2010 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu = EAT / VK -30,74% 18,03% 

        

  Rentabilita tržeb (ROS)        x EAT / T -40,29% 19,55% 

  Obrat celkových aktiv           x T / AKT 0,3090 0,4606 

  Finanční páka AKT / VK 2,4690 2,0024 
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Tabulka č. 13 – Hodnocení společnosti za využití Indexu IN05 BETA-BETA[4] 

Ukazatel Definice ukazatele 2009 2010 

X1 Aktiva / Cizí zdroje 1,68 2,00 

X2 EBIT / Nákladové úroky -2,86 4,08 

X3 EBIT / Aktiva -0,09 0,12 

X4 Výnosy / Aktiva 0,33 0,47 

X5 Oběžná aktiva / (Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci) 0,46 0,38 

IN05 IN05 = 0,13 x X1 + 0,04 x X2 + 3,97 x X3 + 0,21 x X4 + 0,09 x X5 -0,16 1,03 

    

Interpretace výsledků   

IN05 >= 1,6: podnik má 92% pravděpodobnost, že nezbankrotuje a 95% pravděpodobnost, že tvoří hodnotu   

0,9 <= IN05 < 1,6: šedá zóna (z 50 % spěje k bankrotu a ze 70 % bude tvořit hodnotu )   

IN05 < 0,9: podnik spěje z 97 % k bankrotu a ze 76 % nebude tvořit hodnotu   

 

Hodnocení dle bankrotního a bonitního indexu IN05 společnosti BETA-BETA s.r.o. je 

uvedeno v tabulce č.13 

Graf č. 3 – analýza rozvahy BETA-BETA[4] 

 

 

Grafická analýza rozvahy společnosti BETA-BETA s.r.o je uvedena v grafu č.3 
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Tabulka č. 14 – Analýza zisku dle jeho kategorií BETA-BETA [4] 

Kategorie zisku 2009 2010 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) -1 083 2 107 

- odpisy 338 318 

= Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) -1 421 1 789 

- nákladové úroky 497 438 

=Zisk před zdaněním (EBT) -1 918 1 351 

- daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 

  splatná 0 0 

  odložená 0 0 

- daň z příjmů za běžnou činnost -31 0 

  splatná 0 0 

  odložená -31 0 

=Zisk po zdanění (EAT) -1 887 1 351 

EAT + odpisy = hrubý odhad CF -1 549 1 669 

  

Graf č. 4 –Kategorie zisku BETA-BETA [4] 

 

Analýza zisku a jeho grafické vyjádření je znázorněno v tabulce č.14 a v grafu č.4. Je zřejmá 

pozitivní změna ve vývoji nárůstu zisku. 
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Tabulka č. 15 –Analýza pracovního kapitálu BETA-BETA [4] 

Položka 2009 2010 

    Oběžný majetek  bez dlouhodobých pohledávek 1 093 1 249 

    Zásoby 693 545 

    Krátkodobé pohledávky 289 644 

    Krátkodobý finanční majetek 111 60 

    Krátkodobé závazky bez krátkodobých bankovních úvěrů  2 094 2 882 

   Čistý pracovní kapitál -1 001 -1 633 

 

Čistý pracovní kapitál roku 2010 v záporné hodnotě – 1633 vypovídá o tom, že klient 

potřebuje provozní financování, neboť částka v této výši je blokována v provozní činnosti 

klienta a klient jí nemůže využívat (tabulka 15). 

 

4.2.1 Komentář k hodnocení finančních ukazatelů  

Hodnocení nad rámec tabulkových a grafických výstupů a následné rozhodnutí 
o poskytnutí/zamítnutí poskytnutí úvěru. 
 

Analýza schopnosti splácet – rok 2010 

3681 
Ukazatel krytí dluhové služby =   

200 

 

200 = 40 % výše požadovaného úvěru [7] 

KDS > 1, klient je schopen úvěr splácet. 

 

Analýza zadluženosti – rok 2010 

7509 
Celková zadluženost   

15000 

 

Výsledek 50 % lze považovat za velmi přijatelný. 

Další hodnocení. 

V roce 2010 došlo k výraznému zlepšení hospodářských výsledků klienta a to zejména 

v navýšení tržeb o 40 %. Pozitivní je pokles výkonové spotřeby. Významně klesají hodnoty 



Bc. Martin Motl: Finanční analýza výsledků hospodaření 
 

2011                                                                                                                                      27 
 

v položce spotřeby materiálu a energie. Přidaná hodnota tak roste více než trojnásobně. Díky 

výše uvedeným hodnotám tak klient po ztrátě v roce 2009 reportuje za rok 2010 významný 

zisk. 

V bance klient již má úvěrovou angažovanost vzniklou poskytnutím dlouhodobého 

investičního (hypotečního) úvěru na financování koupě výrobních prostor. Úvěrová 

angažovanost činí ke dni 31.12.2010 4.161.000,- CZK. Měsíční splátka – (rovnoměrná 

s konstantní splátkou jistiny) - k měsíci prosinci 2010 činí 47.772,- CZK. 

Z rok 2010 bankou velmi kladně hodnocen poměr vlastní kapitál/aktiva ve výši 50 %. 

Požadovaný úvěr ve výši 500.000,- Kč byl schválen a poskytnut a to při snížení obchodní 

marže banky o 0,5 procentního bodu na konečnou hodnotu 7,72 % p.a. Snížení obchodní 

marže banky ovlivnily zejména tyto hodnoty. 

Platební bezhotovostní styk klienta za posledních 12 měsíců činil prostřednictvím účtu 

u banky, u které žádal o úvěr zaokrouhleně 3.800.000,- CZK a za posledních měsíců 

zaokrouhleně 2.577.000,- CZK. Po vyrovnání (splacení) provozního úvěru u konkurenční 

banky tímto poskytnutým úvěrem klient smluvně akceptoval podmínku převedení veškerého 

platebního styku do banky poskytující nový úvěr. 

Je řádně splácen již dříve poskytnutý dlouhodobý investiční úvěr a v roce 2010 byla 

realizována mimořádná splátka ve výši 2.000.000,- CZK. 

 

4.3  Rozbor výsledků hospodaření společnosti GAMA – GAMA s.r.o. 

Všechny níže uvedené výchozí číselné hodnoty byly získány z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty za roky 2009 a 2010. 

Název:    GAMA - GAMA s.r.o. 

Sídlo společnosti:   Ústecký kraj 

Právní forma:   akciová společnost 

Datum vzniku:  01.01. 2006 

Obor působnosti:  Reklamní činnost 

Počet let finanční analýzy:  2  

Požadovaný úvěr:  Hypoteční úvěr na nákup nového sídla společnosti-polyfunkční 

nemovitost - ve výši 2.310.000,- CZK 

Požadovaná splatnost  15 let, zajištění zástavním právem k financované nemovitosti 

Vlastní zdroje:   990.000,- CZK 
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Rozvaha společnosti GAMA – GAMA s.r.o. 

Tabulka č. 16 – Horizontální a vertikální analýza rozvahy GAMA-GAMA 

horizontální         vertikální 
                  analýza              analýza 

AKTIVA 2009 2010 absolutně 
Podíl 

2010/2009 
2009 2010 

Stálá aktiva 121 170 49 1,4050 2,24% 3,60% 

Dlouhodobý majetek 121 170 49 1,4050 2,24% 3,60% 

Dlouhodobý hmotný majetek 84 133 49 1,5833 1,56% 2,81% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   37 32 -5 0,8649 0,69% 0,68% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 47 101 54 2,1489 0,87% 2,14% 

Dlouhodobý finanční majetek 37 37 0 1 0,69% 0,78% 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 37 37 0 1 0,69% 0,78% 

Oběžná aktiva 4994 4429 -565 0,8869 92,58% 93,68% 

Zásoby 14 10 -4 0,7143 0,26% 0,21% 

Zboží 14 10 -4 0,7143 0,26% 0,21% 

Krátkodobé pohledávky 2178 2734 556 1,2553 40,38% 57,83% 

Pohledávky z obchodních vztahů 2163 1934 -229 0,8941 40,10% 40,91% 

Stát – daňové pohledávky 1 0 -1 0 0,02% 0 

Jiné pohledávky 14 800 786 57,1429 0,26% 16,92% 

Krátkodobý finanční majetek 2802 1685 -1117 0,6014 51,95% 35,64% 

Peníze 829 437 -392 0,5271 15,37% 9,24% 

Účty v bankách 1973 1248 -725 0,6325 36,58% 26,40% 

Časové rozlišení 279 129 -150 0,4624 5,17% 2,73% 

Náklady příštích období 279 129 -150 0,4624 5,17% 2,73% 

Aktiva celkem 5394 4728 -666 0,8765 100% 100% 
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     PASIVA 2009 2010 absolutně 
Podíl 

2010/2009 
2009 2010 

Vlastní kapitál 1992 2158 166 1,0833 36,93% 45,64% 

Základní kapitál 1000 1000 0 1 18,54% 21,15% 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze  zisku 102 102 0 1 1,89% 2,16% 

Zákonný rezervní fond 102 102 0 1 1,89% 2,16% 

Výsledek hospodaření minulých let 545 890 345 1,6330 10,10% 18,82% 

Nerozdělený zisk minulých let 545 890 345 1,6330 10,10% 18,82% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 345 166 -179 0,4812 6,40% 3,51% 

Cizí zdroje  3402 2570 -832 0,7554 63,07% 54,36% 

Krátkodobé závazky 3402 2570 -832 0,7554 63,07% 54,36% 

Závazky z obchodních vztahů 2892 1976 -916 0,6833 53,62% 41,79% 

Závazky k zaměstnancům 113 166 53 1,4690 2,09% 3,51% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 69 77 8 1,1159 1,28% 1,63% 

Stát – daňové závazky a dotace 85 128 43 1,5059 1,58% 2,71% 

Dohadné účty pasivní 28 8 -20 0,2857 0,52% 0,17% 

Jiné závazky 215 215 0 1 3,99% 4,55% 

Pasiva celkem 5394 4728 -666 0,8765 100% 100% 

 

Výsledky vertikální a horizontální analýzy rozvahy společnosti GAMA-GAMA s.r.o jsou 

uvedeny v tabulce č.16. 
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Výkaz zisku a ztráty GAMA - GAMA  s.r.o. 

 

Tabulka č. 17 –Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty GAMA-GAMA 

horizontální         vertikální 
       analýza              analýza 

 2009 2010 absolutně 
Podíl 

2010/2009 
2009 2010 

Tržby za prodej zboží 440 387 -53 0,8795 4,27% 4,63% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 280 294 14 1,0500 2,72% 3,51% 

Obchodní marže 160 93 -67 0,5813 1,55% 1,11% 

Výkony 9868 7980 -1888 0,8087 95,73% 95,37% 

Tržby za prodej výrobků a služeb 9868 7980 -1888 0,8087 95,73% 95,37% 

Výkonová spotřeba 7925 5706 -2219 0,7200 76,88% 68,20% 

Spotřeba materiálu a energie 2472 4280 1808 1,7314 23,98% 51,15% 

Služby 5453 1426 -4027 0,2615 52,90% 17,04% 

Přidaná hodnota 2103 2367 264 1,1255 20,40% 28,29% 

Osobní náklady 1672 2224 552 1,3301 16,22% 26,58% 

Mzdové náklady 1255 1652 397 1,3163 12,18% 19,74% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 418 572 154 1,3684 4,06% 6,84% 

Sociální náklady -1 0 1 0 -0,01% 0 

Daně a poplatky 13 14 1  0,13% 0,17% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 33 5 -28 0,1515 0,32% 0,06% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 90 -90 0 0,87% 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek 0 -16 16 0 -0,16% 0 

Ostatní provozní výnosy 17 120 103 7,0588 0,16% 1,43% 

Ostatní provozní náklady 40 33 -7 0,8250 0,39% 0,39% 

Provozní výsledek hospodaření 468 211 -257 0,4509 4,54% 2,52% 

Ostatní finanční náklady  -19 3 -16 0,1579 0,18% 0,04% 

Finanční výsledek hospodaření -19 -3 16 0,1579 -0,18% -0,04% 

Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 104 42 -62 0,4038 1,01% 0,50% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 345 166 -179 0,4812 3,35% 1,98% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 449 207 -241 0,4633 4,36% 2,49ˇ% 

 

Výsledky horizontální a vertikální analýzy zisku a ztráty společnosti GAMA-GAMA s.r.o 

jsou uvedeny v tabulce č.17. 
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Tabulka č. 18 – Poměrové ukazatele GAMA-GAMA [4] 

Název ukazatele Výpočet Žádoucí parametr J 2009 2010 

Ukazatele rentability           

ROA - rentabilita celkových aktiv EBIT / AKTIVA růst; = hodnoty fin.plánu - 8,32% 4,40% 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu EAT / VK růst; = hodnoty fin.plánu - 17,32% 7,69% 

ROS - rentabilita tržeb EAT / T růst; = hodnoty fin.plánu - 3,35% 1,98% 

Ukazatele aktivity (doby obratu)           

Obrat celkového majetku (aktiv) T/majetek celkem růst; = hodnoty fin.plánu - 1,91 1,77 

Obrat dlouhodobého majetku T/DLM růst; = hodnoty fin.plánu - 85,19 49,22 

Doba obratu celkových zásob prům.stav zásob/(T/360) pokles;hodnoty fin.plánu dny 0,49 0,43 

Doba obratu (inkasa) celkových 

pohledávek 
prům.stav pohled./(T/360) pokles;hodnoty fin.plánu dny 76,07 117,63 

Doba splatnosti celkových závazků prům.stav závazků/(T/360) růst;hodnoty fin.plánu dny 118,81 110,58 

Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti)         

Zadluženost cizí kapitál /celkový kapitál 
pokles;=;<50 %;hodnoty 

fin.plánu 
-  54,36% 

Poměr cizího a vlastního kapitálu cizí kapitál / VK 
pokles;=,<100 %;hodnoty 

fin.plánu 
-  119,09% 

Ukazatele platební schopnosti (likvidity)           

Celková (běžná) likvidita OM / KZ < 1,5 ; 2,5 > - 1,47 1,72 

Pohotová likvidita OM - zásoby / KZ < 0,8 ; 1,4 > - 1,46 1,72 

Peněžní likvidita krátkodobý finanční majetek / KZ < 0,2> - 0,82 0,66 

Výsledky hodnot poměrových ukazatelů společnosti GAMA-GAMA jsou uvedeny v tabulce 

č.18. 

ROE – Return on Equity – návratnost vlastního kapitálu 

Ukazatel návratnosti (výnosnosti, rentability)  vlastního kapitálu rovnající se podílu zisku 

a vlastního kapitálu (tabulka 19). 

 

Tabulka č. 19 –Rozklad ROE (rovnice DuPont) GAMA-GAMA [4] 

Položka Výpočet 2009 2010 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu = EAT / VK 17,32% 7,69% 

        

  Rentabilita tržeb (ROS)        x EAT / T 3,35% 1,98% 

  Obrat celkových aktiv           x T / AKT 1,9110 1,7697 

  Finanční páka AKT / VK 2,7078 2,1909 
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Tabulka č. 20 – Hodnocení společnosti za využití Indexu IN05 GAMA-GAMA[4] 

Ukazatel Definice ukazatele 2009 2010 

X1 Aktiva / Cizí zdroje 1,59 1,84 

X2 EBIT / Nákladové úroky 9,00 9,00 

X3 EBIT / Aktiva 0,08 0,04 

X4 Výnosy / Aktiva 1,93 1,80 

X5 Oběžná aktiva / (Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci) 1,47 1,72 

Index IN05 IN05 = 0,13 x X1 + 0,04 x X2 + 3,97 x X3 + 0,21 x X4 + 0,09 x X5 1,43 1,31 

 

Interpretace výsledků 

IN05 >= 1,6: podnik má 92% pravděpodobnost, že nezbankrotuje a 95% pravděpodobnost, že tvoří hodnotu 

0,9 <= IN05 < 1,6: šedá zóna (z 50 % spěje k bankrotu a ze 70 % bude tvořit hodnotu ) 

IN05 < 0,9: podnik spěje z 97 % k bankrotu a ze 76 % nebude tvořit hodnotu 

Hodnocení dle bankrotního a bonitního indexu IN05 společnosti GAMA-GAMA s.r.o jsou 

uvedeny v tabulce č.20 

Graf č.5 – Analýza rozvahy GAMA-GAMA 

 

Grafická analýza rozvahy společnosti GAMA-GAMA s.r.o je uvedena v grafu č.5 
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Tabulka č. 21 – Analýza zisku dle jeho kategorií GAMA-GAMA [4] 

Kategorie zisku 2009 2010 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 482 213 

- odpisy 33 5 

= Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 449 208 

- nákladové úroky 0 0 

=Zisk před zdaněním (EBT) 449 208 

- daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 

  splatná 0 0 

  odložená 0 0 

- daň z příjmů za běžnou činnost 104 42 

  splatná 0 0 

  odložená 104 42 

=Zisk po zdanění (EAT) 345 166 

EAT + odpisy = hrubý odhad CF 378 171 

 

 

Graf č. 6 – kategorie zisku GAMA-GAMA 

 

Analýza zisku a jeho grafické vyjádření je znázorněno v tabulce č. 21 a grafu č.6. Je patrný 

významný pokles zisku způsobený celosvětovou krizí v letech 2007-2010 dotýkající se 

nejen reklamní činnosti. 
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Tabulka č. 22 – Analýza pracovního kapitálu GAMA-GAMA[4] 

Položka 2009 2010 

    Oběžný majetek  bez dlouhodobých pohledávek 4 994 4 429 

    Zásoby 14 10 

    Krátkodobé pohledávky 2 178 2 734 

    Krátkodobý finanční majetek 2 802 1 685 

   Krátkodobé závazky bez krátkodobých bankovních úvěrů  3 402 2 570 

   Čistý pracovní kapitál 1 592 1 859 

 

Čistý pracovní kapitál roku 2010 v kladné hodnotě 1780 vypovídá o tom, že klient 

nepotřebuje provozní financování (tabulka 22). 

 

4.3.1 Komentář k hodnocení finančních ukazatelů  

Hodnocení nad rámec tabulkových výstupu a následné rozhodnutí  o poskytnutí/zamítnutí 
poskytnutí úvěru. 
 

Analýza schopnosti splácet – rok 2010 

2367 
Ukazatel krytí dluhové služby =   

240 

 

KDS > 1, klient je schopen úvěr splácet. 

 

Analýza zadluženosti – rok 2010 

2570 
Celková zadluženost   

4728 

 

Výsledek 54 % lze považovat za velmi přijatelný. 

 

Další hodnocení. 

 

Hospodářský výsledek roku 2010 byl pozitivně ovlivněn přijatými dotacemi od Magistrátu 

města a od Ústeckého kraje v celkové výši 60.000,- CZK. Po očištění o tuto mimořádnou 

položku je hospodářský výsledek ve výši 106.000,- CZK. Po zohlednění dalších zdrojů 
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(odpisy + úspora nájemného) jsou celkové zdroje po splácení hypotečního úvěru ve výši 

240.000,- CZK. Za další zdroj pro splácení hypotečního úvěru je možné uvažovat úsporu 

prostředků, které vzniknou díky ukončeným leasingů na služební osobní automobily. Tyto 

splátky tvoří roční hodnotu 180.000,- CZK. 

Zvýraznění pozitivních hodnot ovlivňující rozhodnutí. 

Přidaná hodnota rok   2009 – 2.080.000,- CZK,  2010 – 2.454.000,- CZK. 

Hrubá zisková marže rok  2009 – 20,17 %,   2010 – 29,3 % 

Vlastní kapitál/aktiva rok  2009 – 36,9 %,   2010 – 45,6 % 

K 31.12.2010 vykázány závazky z obchodního styku 221.000,- CZK, pohledávky 

z obchodního styku 656.000,- CZK. 

S přihlédnutím zejména k úspoře nákladů, která vznikne díky ukončením 3 leasingových 

smluv na služební osobní automobily lze považovat zdroje na splácení úvěru (roční splátka 

úvěru činí 252.000,- CZK) za dostatečné. 

 

Úvěr byl poskytnut v požadované výši a v požadované splatnosti. 

 

Akceptovatelné riziko banky bylo kompenzováno zvýšením rizikové marže 

o 0,34 procentního bodu na hodnotu 2,26 %.  

Odůvodněním pro úpravu rizikové marže byly zejména tyto hodnoty. Meziroční pokles 

obratu o 18,80 %, pokles hospodářského výsledku a zhoršení vnitrobankovního ratingu 

na již zmíněné stupnici z hodnoty 3- na stupeň 5+. 

 

4.4 Návrhy a doporučení 

 

Návrhy a doporučení pro bankovní klienty žádající o bankovní úvěr 

 

Podnikatelský subjekt, který sděluje navenek své hospodářské výsledky má pouze 

dvě základní možnosti jakým způsobem odprezentovat svoji bonitu. Pomineme li fyzické 

osoby podnikající, které ve většině účtují formou daňové evidence (jednoduchého 

účetnictví), právnické osoby umisťují své finanční výsledky na portál místně příslušných 

rejstříkových (obchodních) soudů anebo jsou jejich finanční výsledky součástí výročních 

zpráv. Tyto společnosti nechávají povinně výsledky auditovat nezávislými auditorskými 
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společnostmi. V každém případě se k potencionálním věřitelům dostávají výsledky, 

na jejichž konečných vypovídajících hodnotách velmi aktivně pracují daňoví poradci anebo 

samotní účetní klientů, kteří se v mezích zákona snaží optimalizovat konečnou hodnotu 

zisku v souvislosti s výměrem daně z příjmů. 

V této chvíli se podnikatelský subjekt dostává do rozporu v rozhodování o své 

finanční budoucnosti. Pokud bude správci daně reportovat daňově optimalizovaný zisk, svou 

daňovou povinnost bude snižovat na co nejnižší úroveň, jeho potencionální věřitel v tomto 

případě banka, bude při svých hodnotitelských procesech vycházet z tohoto 

optimalizovaného zisku a klient tak s největší pravděpodobností na úvěr nedosáhne. Pokud 

nedosáhne na další volné úvěrové prostředky od bank, nemůže realizovat svůj růst formou 

expanze ve svém segmentu činnosti. Takový klient sice v první chvíli ušetřil na daních 

částku v řádech desetitisíců, ale díky nedostatku dodatečného kapitálu přichází 

v budoucnosti o statisíce.  

Proto je jistě na zváženou pro každého potencionálního žadatele o úvěr, provést 

si v rámci firmy velmi prostou analýza výše zmíněných proměnných pro relevantní 

rozhodnutí. 

 

Návrhy a doporučení pro banky 

 

Banky při řízení svých nákladů na riziko vycházejí v retailových divizích z předem 

pevně stanovených scóringových (hodnotících) modelů. Váhy jednotlivých veličin 

na vstupu, stejně tak algoritmy výpočtů bonity klienta jsou stanovovány a schvalovány 

v ústředí vlastníků jednotlivých bank, jsou závazné a zejména jsou velmi diskrétní. Nelze 

je zveřejňovat a banky je považují za své know-how.  

Aby výpočty těchto hodnotících modelů byly co nejpřesnější a měly co největší 

vypovídající schopnost, musí být vstupní hodnoty, tedy konečné hospodářské výsledky 

žadatele o úvěr, někým „autorizovány“, schváleny, prohlášeny za odpovídající. U dokladů 

totožností jednatelů, informací z obchodních rejstříků, informací státních úřadů a podobně je 

to jednoduché. Všechny tyto instituce mají úřední výstupy. U finančních výkazů 

jednotlivých žadatelů je to však již problematické. Banky nemohou považovat 

za vypovídající hodnoty finanční výsledky bez ověření od žádné instituce, pouze 

vypracované zástupci žadatele. Logika je jasná. Kde lze hledat možnost získání peněz 
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ve formě úvěru, lze i potencionálně detekovat pokusy o podvod. Jistě by procentu pokusů 

získání úvěru na zfalšované finanční výsledky za hospodářský rok bylo v jednotkách 

případů. Banky však přesto, anebo právě proto, s péčí řádného hospodáře majetku svých 

akcionářů musí eliminovat toto riziko na minimum. 

Z tohoto důvodu jsou pro banku závazné finanční výsledky hospodaření, které jsou 

každoročně předkládány každým z potencionálních žadatelů o úvěr správci daně, tedy 

Finančním úřadům. 

Z logiky, která vychází z doporučení pro žadatele o bankovní úvěr, pokud by všichni 

bankovní žadatelé o úvěr předkládali bankám pouze daňově optimalizované finanční 

výsledky, banky by úvěry přestaly poskytovat a dříve či později by zkrachovaly.  

Proto je minimálně k zamyšlení pro jednotlivé banky, (doporučení pro nadnárodní 

banky by mohlo být považováno za silný výraz), pracovat do budoucnosti na úpravě svých 

hodnotících modelů tak, aby výše probíraná problematika měla na poskytování úvěrů pouze 

odpovídající váhu a nestávala se překážkou v poskytování volných peněz. Přece jenom 

je rolí banky jiná činnost, než hodnotit své klienty dle plnění svých daňových povinností. 

Na tuto činnost je tu jednoznačně správce daně. 

Banka, která laskavě poskytla data pro tuto práci, v aktuálně probíhajících měsících 

zavádí nový produkt pro stávající klienty, kde vypovídající hodnotou pro poskytnutí 

podnikatelského provozního – kontokorentního úvěru je zejména kreditní obrat klienta 

na jeho běžném účtu. Výsledek hodnotícího modelu je pouze veličina doprovodná, bere 

se na ní ohled až jako na hodnotu druhou v řadě. 
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5.  ZÁVĚR 
 
 

Tématem této práce bylo zkoumání přijatelné míry rizika při poskytování firemních 

bankovních úvěrů pro banku a dále finanční analýza hospodářských výsledků z pohledu 

banky. V úvodní fázi je věnována pozornost základním formám podnikového financování 

formou úvěru, zároveň jsou popsány základní prvky finanční analýzy důležité pro 

poskytovatele úvěru. 

Následně jsou samostatně hodnoceny vybrané společnosti dle zadaných parametrů. 

Jsou vyzdviženy nejdůležitější atributy finančního zdraví žadatele o úvěr pro 

potencionálního věřitele. 

V samotném závěru práce je v části „návrhy a doporučení“ zdůrazněna důležitost 

transparentnosti bankovního klienta směrem k bankám, stejně tak jako směrem k ostatním 

institucím, se kterými se během hospodářského roku setkává. Mimo důkladnost a přesnost 

při tvorbě hospodářských výsledků jednotlivých společností představuje transparentnost 

nejdůležitější postoj každého účastníka úvěrového trhu. 
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