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Anotace 
 

Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Ostroj – Hansen + 

Reinders, spol. s r. o., se sídlem v Opavě, a její následné zhodnocení. V práci je zpracován 

profil společnosti, teoretické vymezení finanční analýzy a následná aplikace na vybranou 

společnost v období let 2005 - 2009. Byly pouţity především tyto způsoby finanční 

analýzy: poměrové ukazatele, Du-pontův pyramidální rozklad a Altmanův model.  

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-pontův pyramidální rozklad, 

Altmanův model 

 

 

 

 

 

Summary 

 
 This thesis focuses on financial analysis of the Ltd Company, Ostroj – Hansen + 

Reinders established in Opava, and its evaluation. In this thesis is processed company 

profile, theoretical definition of financial analysis and subsequent application on this 

company in the period from year 2005 to year 2009. There were primarily used these 

methods of financial analysis: ratio indicators, Du-pont pyramidal decomposition and 

Altman model. 

 

Keywords: financial analysis, ratio indicators, Du-pont pyramidal decomposition and 

Altman model. 
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Seznam použitých zkratek 

 

a.s.   Akciová společnost 

aj.   A jiné 

ATEX   ATmosphere EXplosive 

CA   Celková aktiva 

CQS   Sdruţení pro certifikaci systémů řízení jakosti 

CZMT   Czech Mining Technology 

č.   Číslo 

ČPK   Čistý pracovní kapitál 

ČR   Česká republika 

ČSA   Československé armády 

ČSM   Československý svaz mládeţe 

ČSN   České technické normy 

DM   Dlouhodobý majetek 

EN   Evropské normy 

ES   Evropské společenství 

EU   Evropská unie 

GmbH   Německá zkratka společnosti s ručením omezeným 

HV   Hospodářský výsledek (resp. výsledek hospodaření) 

H + R   Hansen & Reinders GmbH & Co 

IEC   International Electrotechnical Commission 

IQNET   Mezinárodní síť certifikačních orgánů pro certifikaci systémů řízení 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (z anglického International 

Organization for Standardization) 

Kč   Koruna česká 

krátk.   Krátkodobé 

kV   Kilovolt 

Ltd.   Anglická zkratka společnosti s ručením omezeným 

např.   Například 

OHR   Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s r. o. 

OKD   Ostravsko – karvinské doly 



  

pohl.   pohledávka 

popř.   Popřípadě 

resp.   Respektive 

ROA   Rentabilita aktiv (z anglického Return on Assets) 

ROE   Rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return on Equity) 

ROS   Rentabilita trţeb (z anglického Return on Sales) 

s. p.   Státní podnik 

S + H   SIB-HANSEN 

sp. z o. o.  Polská zkratka společnosti s ručením omezeným  

spol. s r. o.  Společnost s ručením omezeným 

tzn.   To znamená 

tzv.   Tak zvaná 

USA   Spojené státy americké 

viz   Odkaz 
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1 Úvod, cíl práce 
 

Pro kaţdou společnost je důleţité být úspěšnou a konkurence schopnou. Pro kaţdé 

úspěšné rozhodnutí prováděné v podnikatelské činnosti je důleţité mít správné informace o 

hospodaření podniku. Tyto informace nám poskytuje finanční analýza. 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení firmy. Finanční analýza 

představuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným plánem a skutečností. Cílem finanční 

analýzy je zhodnotit a posoudit finanční zdraví vybrané společnosti a poukázat na silné a 

slabé stránky firmy. Finanční analýza sleduje vývoj společnosti a ta je pak schopna 

reagovat na případné změny, v některých případech je společnost dokonce schopna změny 

předvídat a vyuţít je ve svůj prospěch. Výsledky hospodaření se stávají jedním ze 

základních kritérií pro ekonomické rozhodnutí.  

Finanční analýza se dostává stále více do popředí, zvláště ty ukazatele, které 

poukazují na finanční zdraví podniku. Jiţ z letmého pohledu na účetní výkazy společnosti 

je zřejmé, ţe finanční stabilita i výnosová situace je na velmi dobré úrovni. Z analýzy však 

jistě zjistíme a vyvodíme doporučení ke zlepšení stavu. Finanční analýza se provádí 

pomocí různých rozborových technik, jako je např. Du Pontův pyramidální rozklad, 

poměrové ukazatele. 

 

Cílem diplomové práce je vypracování a zhodnocení finanční analýzy společnosti 

Ostroj – Hansen + Reinders spol. s r. o. a její následné zhodnocení, na základě 

poskytnutých podkladů. Vybraná společnost se zabývá výrobou elektrických nevýbušných 

zařízení.  

Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly. První kapitola je věnována 

profilu vybrané společnosti, je zde uvedena historie, organizační struktura, klienti v České 

republice i v zahraničí a certifikáty udělené společnosti. V druhé kapitole je teoretické 

vymezení zdrojů vstupních dat, finanční analýzy a jednotlivých ukazatelů. Praktická 

realizace finanční analýzy je uvedena ve třetí kapitole. Tato kapitola dává přehled o 

vývojových trendech za období 2005 aţ 2009. Poslední čtvrtá kapitola se věnuje 

celkovému zhodnocení analýzy a případným doporučením a opatřením, které by 

společnosti pomohly k dosaţení ještě lepších výsledků.  
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2 Charakteristika vybrané společnosti 
 

Úvodní kapitola seznamuje s historií vybrané společnosti, tedy se společností 

Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s r. o. (dále jen OHR), dále seznamuje s organizační a 

personální strukturou firmy, s klienty v České republice, tak i s klienty v zahraničí a 

s certifikáty, jejichţ drţiteli společnost OHR je. 

 

2.1 Historie společnosti 
 

Začátky výroby nevýbušných elektrických zařízení v opavském podniku Ostroj se 

datují od roku 1958. Mezi základní prvky výrobního plánu patřila elektrická vybavení k 

důlním strojům pro vyuţití v hlubinných dolech tehdy ještě v Československé republice. 

V roce 1990 došlo ke spojení Divize elektrozařízení Ostroj Opava, s. p., se 

zahraničním partnerem Hansen & Reinders GmbH & Co. (dále jen H + R). V roce 1992 

byla zaloţena oběma partnery obchodní společnost s názvem Ostroj – Hansen + Reinders, 

spol. s r. o. a její činnost byla zahájena 1. 3. 1993. Jednatelem, a také statutárním orgánem 

a výkonným ředitelem, této dceřiné společnosti se stal Ing. Josef Šimeček, který stojí 

v jejím čele dodnes [9]. 

 

Zprvu společnost OHR sídlila v prostorách Ostroje, a. s., ale v roce 2001 došlo 

k odkupu pozemku od této společnosti, včetně stávajících objektů. V roku 2001 došlo i 

k zahájení výstavby nové haly pro strojní výrobu a skladu elektromateriálu [9]. 

 

OHR je součástí holdingu H + R GmbH se sídlem v Mnichově. V rámci holdingu je 

společnost OHR vzhledem k počtu zaměstnanců největší společností a dosahuje také 

nejlepších a nejstabilnějších ekonomických výsledků (ekonomické výsledky vybrané 

společnosti budou analyzovány v rámci této práce). Mezi její dceřiné společnosti patří: 

 

 Elgór + Hansen sp. z o. o., Chorzów, Polsko; 

 Genwest + Hansen Flameproof Ltd., Johannesburg, Jihoafrická republika; 

 Hansen & Reinders GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Gelsenkirchen, 

Německo; 
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 Hansen + Reinders CS, s. r. o., Ostrava, Česká republika; 

Ostroj - Hansen + Reinders, spol. s r. o., Opava, Česká republika [9]. 

 

Společnost OHR je členem Sdruţení důlních a strojírenských technologií se sídlem 

v Opavě [9]. 

 

Společnost se zabývá koupí zboţí za účelem jeho dalšího prodeje, projektováním 

elektrických zařízení a výrobou, instalací a opravou elektrických strojů a přístrojů [9]. 

 

2.2 Organizační struktura 
 

V rámci organizační struktury je nutno zmínit vývoj počtu zaměstnanců, který je 

uveden v Tabulce 1. a graficky znázorněn v Grafu 1. Počet zaměstnanců se začal po roce 

2007 sniţovat z důvodu sníţení výroby. Společnost v roce 2009 zaměstnávala  

187 pracovníků, z toho 49 techniků a 138 dělníků. Většina pracovníků dosáhlo vyučení se 

základním vzděláním, a to 112 zaměstnanců, 57 pracovníků má středoškolské vzdělání a 

18 jich dosáhlo vysokoškolského titulu [9]. Organizační struktura společnosti je patrná 

z Obrázku 1. 

 

Tabulka 1. Průměrný počet zaměstnanců v letech 2005 – 2009 

 

Rok Počet zaměstnanců 

2005 180 

2006 187 

2007 192 

2008 190 

2009 187 

 
Pramen: [7 + vlastní zpracování] 
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Graf 1. Průměrný počet zaměstnanců v letech 2005 – 2009 

 

 
 
Pramen: [7 + vlastní zpracování] 
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Obrázek 1. Organizační struktura společnosti OHR 

 

 
 

Pramen: [9 + vlastní zpracování] 

 

2.3 Klienti v ČR 
 

Klienti v České republice jsou rozděleni dle toho, jaké mají na společnost OHR 

poţadavky. Jedná se především o : 

 

 vývoj výrobků; 

 nákup výrobků; 

 montáţní a servisní činnost [9]. 

 

Vývoj výrobků 

Společnost OHR má vlastní vývojové a konstrukční oddělení. Vývojovou a 

konstrukční kapacitu společnosti vyuţívá i sesterská společnost Elgór + Hansen v 

Chorzowě a mateřská společnost H + R. OHR v této oblasti úzce spolupracuje s 

Technickými laboratořemi Opava, a. s. a Fyzikálně technickým zkušebním ústavem 

v Ostravě - Radvanicích [9]. 

 

 



Bc. Michaela Hulvová: Finanční analýza podniku OHR spol. s r. o. 

 

2011 6 

Nákup výrobků 

Mezi nejvýznamnější tuzemské odběratele výrobků patří OKD, a. s., člen koncernu 

KARBON INVEST, a. s., a jeho vnitřní organizační sloţky: Důl Darkov a Důl ČSA v 

Karviné, Důl Lazy v Orlové, Důl Paskov na Paskově. K dalším odběratelům patří Důl 

ČSM ve Stonavě [9]. 

 

Montážní a servisní činnost 

Pro montáţní a servisní činnost vznikl v roce 2001 nový útvar Elektromotory, který 

zajišťuje opravu důlních nevýbušných elektromotorů. Tento útvar se specializuje také na 

opravu elektrických generátorů, elektrických ventilátorů a těţních strojů pro důlní vyuţití. 

Mezi jeho další aktivity patří opravy generátorů vodních elektráren. Významnými klienty 

jsou také např. vodní elektrárna Kadaň, vodní elektrárna Meziboří a vodní elektrárna 

Kruţberk [9]. 

 

2.4 Klienti v zahraničí 
 

V této podkapitole jsou popsány pouze ti nejdůleţitější zahraniční odběratelé, kteří 

byli vybráni podle objemu nakupovaného zboţí. Všichni zahraniční klienti jsou uvedeni 

v Obrázku 2, který je součástí této podkapitoly. 

 

Polsko 

Pro sesterskou společnost Elgór + Hansen Sp. z o. o., sídlící v Chorzowě, OHR 

zabezpečuje výrobu nevýbušných závěrů, dodávky vakuových stykačů a různých dalších 

komponentů. OHR dodává prostřednictvím této společnosti na polský důlní trh automatiku 

k pásovým dopravníkům typu APD1 [9]. 

 

Německo 

Pro další sesterskou společnost zabezpečuje výrobu nevýbušných závěrů, v 

některých případech s nástřikem a předmontáţí. Jedná se o společnost Hansen + Reinders 

GmbH, která sídlí v Porůří v Gelsenkirchenu. Společnost odebírá rovněţ některé 

elektronické stavební prvky, někdy i celé zařízení. Jde především o výrobky, které nejsou 

ve výrobním programu společnosti H + R, nebo se jedná o zařízení pro dobývací 

technologie do Ruské federace [9]. 
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Ruská federace 

Nejdůleţitější dodávky jsou realizovány především na Kuzbase a ve Vorkutě. OHR 

zaloţila ve městě Leninskkuzněckij, ve spolupráci se společností Sib – Damel - Novomag, 

dceřinou společnost SIB - HANSEN (dále jen S + H). Firma zde dodává především 

elektronické zařízení. Tyto dodávky mají trvale rostoucí trend, a to především v oblasti 

spínací techniky [9]. 

 

Kazachstán 

Do Kazachstánu společnost dodává jiţ od roku 2001. V posledních letech proběhlo 

jednání s nadnárodní společností ISPAT - KARMET JSC, která vlastní v Kazachstánu       

8 velkých dolů. Tím si společnost zajistila odběr další elektrické spínací techniky [9]. 

 

Ukrajina 

Elektrické zařízení společnosti OHR dnes na Ukrajinu dodává prostřednictvím 

společnosti CZMT, a. s., Ostrava. Jedná se především o spínací techniku a frekvenční 

měniče pro pojezd důlních kombajnů [9]. 

 

Španělsko 

Ve Španělsku probíhá spolupráce s firmou Emcor, která je dodavatelem důlní 

technologie pro španělské doly. První zařízení bylo dodáno do Emcoru jiţ v listopadu roku 

2000 [9]. 
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Obrázek 2. Mapa zahraničních klientů společnosti OHR 

 

 
 
Pramen: [9] 

 

2.5 Certifikáty 
 

Společnost OHR je drţitelem Certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Od roku 

2001 je firma certifikována podle ATEXU
1
, coţ ji opravňuje dodávat vyráběná zařízení do 

Evropské unie i do ČR v souladu s nově platnými zákony a nařízeními vlády. 

Firma je také oprávněná provádět montáţe, provoz a údrţbu vyhrazených 

elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů do 6 kV (včetně nevýbušných), vývoj a 

projektování elektronických zařízení pro plynující doly a poradenskou činnost v oblasti 

elektronických zařízení pro plynující doly. Toto oprávnění ji udělil Obvodní báňský úřad 

v Ostravě, který vydal i Osvědčení o odborné způsobilosti všem vedoucím pracovníkům 

společnosti. 

                                                 
1
 Certifikace Atex se provádí podle harmonizovaných mezinárodních EN norem, IEC norem a norem ISO. 

Jako jediná autorizovaná instituce v České republice je Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik 

[10]. 
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Kaţdý výrobek má vydán ES prohlášení o shodě a ES certifikát o přezkoušení typu, 

který platí pro trh ČR a EU. Znaky jednotlivých certifikátů jsou uvedeny v Obrázku 3.  

Výrobky pro trhy mimo EU mají schválení a certifikáty platné v příslušném státě [9].  

 

V příloze č. 1. je ukázka certifikátů CQS
2
, který společnost opravňuje k výrobě 

elektrických zařízení do prostoru s nebezpečím výbuchu. 

  

Obrázek 3. Znaky jednotlivých certifikátů 

 

 
 
Pramen: [9] 

                                                 
2
 Sdruţení pro certifikaci systémů řízení jakosti. 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 
 

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané informace mezi 

sebou a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umoţňuje získat informace o celkovém 

hospodaření firmy, majetkové a finanční situaci podniku a na základě těchto informací 

přijmout různá opatření nebo můţe vyuţít tyto informace pro řízení a rozhodnutí. Finanční 

analýza představuje systematický rozbor dat, které jsou uvedeny především v účetních 

výkazech. Hlavním účelem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodnutí. 

Kaţdé finanční rozhodnutí by mělo být podloţeno finanční analýzou. Původ finanční 

analýzy je stejně starý jako vznik prvních peněz. Finanční analýzy se vyvíjely podle 

prostředí a času. Největší zlom přišel s počátky vyuţívání počítače, který urychlil a 

zjednodušil proces finanční analýzy. Základními cíli finančního řízení je schopnost 

vytvářet zisk a zajistit platební schopnost podniku [2, 3, 4]. 

Cílem finanční analýzy je získání poznatků a z nich vyvozené opatření, které lze 

pouţít v rozhodovacím procesu. Jedná se o hodnotící proces, který hodnotí minulé a 

současné období, z nichţ lze vyvodit budoucí finanční stav společnosti. Mezi další cíle 

finanční analýzy patří poznání finančního zdraví, určení silných a slabých stránek 

společnosti. Postup dosaţení tohoto cíle je: 

 

1. zobrazení finančního vývoje a finančního hospodaření v minulosti; 

2. určení příčin, za kterých došlo ke zhoršení nebo ke zlepšení situace; 

3. volby nejvhodnějšího směru postupu činnosti, usměrňování finančního 

hospodaření a finanční situace [1, 5].  

 

Pomocí finanční analýzy můţe firma dojít k poznání, co podnikové finance 

„vydrţí“. Nejde jen o hodnocení minulého vývoje, ale především o prognózu finanční 

perspektivy společnosti. Účelem finanční analýzy je tedy především vyjádření majetkové a 

finanční situace podniku. Finanční analýzu nejvíce vyuţívá management, věřitelé a 

investoři.  

Kaţdá analýza musí být uzavřena hodnotícím soudem. Výsledkem finanční analýzy 

je tedy úsudek o finanční důvěryhodnosti a spolehlivosti podniku. Tento úsudek se opírá o 
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názory finančního analytika, které vyplývají z jeho zkušeností. Prvotním zájmem podniku 

a investorů je výnosnost vloţeného kapitálu [3, 4]. 

 

Uţivatele finanční analýzy dělíme na externí a interní. K externím uţivatelům 

patří:  

 

 investoři (akcionáři, vlastníci); 

 banky a jiní věřitelé; 

 obchodní partneři (dodavatelé, odběratelé); 

 stát a jeho orgány; 

 konkurenti. 

 

Mezi interní uţivatele patří: 

 

 manaţeři; 

 zaměstnanci; 

 odbory [4]. 

 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 
 

Údaje pro finanční analýzu lze čerpat z různých zdrojů. Tyto zdroje lze dělit na tři 

hlavní skupiny: 

 

1. finanční informace – účetní výkazy, informace finančních analytiků a 

manaţerů podniku, výroční zprávy, vnější finanční informace (prospekty 

cenných papírů, burzovní zpravodajství aj.); 

2. kvantifikované nefinanční informace – ekonomická a podniková statistika, 

podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace, podniková evidence
3
, rozbory 

budoucího vývoje techniky a technologie;  

3. nekvantifikované informace – zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, 

odborný tisk, hodnocení a prognózy společnosti.  

                                                 
3
 Evidence produkce, poptávky, odbytu, zaměstnanost. 
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Převáţnou část údajů potřebnou pro finanční analýzu poskytuje finanční účetnictví. 

Účetnictví tvoří základní datovou bázi [6].  

Kvalita informací závisí na pouţitých vstupních informacích. Informace by měly 

být kvalitní, ale také komplexní. Základními prameny pro finanční analýzu jsou tedy 

finanční výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o cash flow. Účetní výkazy, 

zachycují pohyb financí ve všech podobách a ve všech fázích podnikání, patří mezi 

výchozí a základní zdroje informací pro finanční analýzu. Tyto výkazy pracují s údaji 

z minulosti a s těmito minulými údaji musí pracovat i finanční analýza. Proto se můţe stát, 

ţe data nemusí být jiţ aktuální a nebo jsou příliš zkreslená, pokud jsou ze vzdálenější 

minulosti. Účetní výkazy slouţí především externím pracovníkům. Dávají přehled o stavu 

majetku podniku, zdrojích jeho krytí a tvorbě hospodářských výsledků. Finanční analýza 

podniku se provádí pomocí jednotlivých analytických metod, aplikovaných na finanční 

výkazy podniku [1, 2, 3, 5]. 

 

3.1.1 Rozvaha 

 

Rozvaha je účetní výkaz, který dává přehled o majetku podniku a zdrojích jeho 

krytí vţdy k určitému datu. Zpravidla se sestavuje k poslednímu dni v roce. Sestavuje se ve 

formě bilance, jejíţ majetková stránka se nazývá „aktiva“ a kapitálová stránka „pasiva“. 

Rozvaha by měla být konstruována tak, aby přehledně ukazovala, co podnik vlastní, 

z jakých zdrojů majetek pořídil, jaká je jeho finanční situace aj. Rozvaha poskytuje přehled 

o majetkové situaci podniku, ukazuje v kterých konkrétních poloţkách je vázáno nejvíce 

financí a z čeho je tento majetek financován, zda se jedná o zdroje vlastní či cizí [2, 3].  

Aktiva se člení na stálá a oběţná podle toho zda si zachovají ve výrobním procesu 

svou podobu. Dále se dělí na krátkodobá a dlouhodobá podle časové vázanosti a 

vyuţitelnosti v podniku (kratší nebo delší neţ 1 rok). Pasiva se dělí na vlastní a cizí, 

krátkodobá a dlouhodobá [6].  

Rozvaha je účetní výkaz, jehoţ struktura je pevně dána Ministerstvem financí [3].  

 

Porovnání dvou za sebou jdoucích rozvah umoţňuje zjistit, jak se finanční situace 

podniku vyvíjela a vyvodit krátkodobé nebo dlouhodobé opatření k efektivnějšímu rozvoji 

podniku [2]. 
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Při zaloţení podniku se sestavuje počáteční rozvaha. Kaţdá hospodářská operace 

vyvolá změnu v rozvahových poloţkách. Aby podnik nemusel po kaţdé operaci měnit 

celou rozvahu pouţívá se soustava účtů – podvojné účetnictví. Základní rovnice rozvahy 

je, ţe „aktiva“ = „pasiva“. Další rozvahy se sestavují v rámci výsledků jednotlivých účtů. 

Tyto rozvahy se nazývají řádné. Rozvaha sestavena ke konci období se označuje jako 

konečná neboli výroční. Podnik můţe sestavit také mimořádnou rozvahu a to ve zvláštních 

případech jako je např. fúze, rozdělení podniku, likvidace [2]. 

 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

Tento účetní výkaz je písemným přehledem o výnosech, nákladech a 

hospodářských výsledcích společnosti, stručně označovaný jako výsledovka. Výkaz zisku 

a ztráty informuje o úspěšnosti podnikatelské činnosti. Konkretizuje, které výnosy a 

náklady se podílely na tvorbě hospodářského výsledku. Zachycuje vztahy mezi výnosy a 

náklady spojené s jejich vytvořením. Stejně jako rozvaha i tento výkaz je strukturován dle 

Ministerstva financí. Sestavuje se pravidelně v ročních nebo kratších intervalech. Při 

analýze výkazu zisku a ztráty se analyzuje struktura jednotlivých poloţek. Informace 

získané z tohoto účetního výkazu jsou podkladem pro hodnocení ziskovosti firmy [2, 3, 4]. 

Ve výkazu zisku a ztráty lze nalézt několik stupňů hospodářských výsledků, ty se 

od sebe liší podle toho, jaké výnosy a náklady do nich vstupují. Výnosy podniku jsou 

provozní, finanční a mimořádné a náklady podniku tvoří provozní náklady, odpisy, 

finanční a mimořádné náklady. Členění hospodářského výsledku je tedy následující: 

 

 HV provozní; 

 HV z finanční činnosti; 

 HV za běţnou činnost; 

 HV mimořádný; 

 HV za účetní období; 

 HV před zdaněním [2, 3]. 

 

Rozdíl mezi provozními výnosy a náklady se nazývá provozní výsledek 

hospodaření. Rozdíl mezi finančními výnosy a náklady tvoří finanční hospodářský 
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výsledek. Tyto dva hospodářské výsledky dohromady tvoří hospodářský výsledek za 

běţnou činnost. Kdyţ odečteme od hospodářského výsledku před zdaněním daně z příjmu, 

dostaneme hospodářský výsledek po zdanění. Hospodářský výsledek můţe vykazovat zisk 

(jestliţe jsou výnosy větší neţ náklady), nebo ztrátu (kdyţ výnosy jsou menší neţ náklady). 

Nejdůleţitější výsledek hospodaření je z provozní činnosti, protoţe odráţí schopnost 

podniku vytvářet zisk ze své hlavní činnosti. Velmi důleţitá část provozního 

hospodářského výsledku je přidaná hodnota, která ukazuje vztah mezi trţbami a úzce 

souvisejícími náklady (např. spotřeba materiálu) bez vlivu dalších nákladových poloţek, 

zjednodušeně řečeno je to schopnost podniku „vydělat“ v nejuţším slova smyslu [2, 3, 4]. 

Nevýhodou je, ţe náklady a výnosy se neopírají o skutečné peněţní toky (příjmy a 

výdaje), proto výsledný zisk neobsahuje skutečnou hotovost získanou z hospodaření. Pro 

finanční analýzu mají největší význam výnosy, trţby a výsledek hospodaření za účetní 

období [3, 6]. 

 

3.2 Rozborové techniky a finanční ukazatelé 
  

Podstatou finanční analýzy je prověřit finanční zdraví podniku a vytvořit základ pro 

finanční plán. Finanční ukazatelé jsou základními nástroji vytvářející finanční analýzu, 

jelikoţ odpovídají na otázky týkající se finančního zdraví firmy. Jelikoţ ukazatelů 

pouţívaných pro finanční analýzu je mnoho, je třeba je třídit. Základní rozborové techniky 

dělíme na procentní rozbor a poměrovou analýzu. Technika procentního rozboru 

vyčísluje podíl jednotlivých poloţek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v procentech. 

Poměrová analýza pracuje s poměrovými ukazateli. Ukazatelé se vypočtou v podobě 

koeficientu nebo procentního vyjádření. Mezi základní metody patří:  

 

 analýza stavových ukazatelů; 

 analýza rozdílových a tokových ukazatelů; 

 analýza jednotlivých poměrových ukazatelů; 

 analýza soustav ukazatelů [1, 2, 3, 5]. 
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3.3 Analýza stavových ukazatelů 
 

Jedná se především o analýzu trendů (horizontální analýza) a procentní rozbor 

(vertikální analýza). Horizontální a vertikální analýza je základem rozboru účetních 

výkazů, pomáhá snadněji nahlédnut do těchto výkazů. Obě analýzy umoţňují vidět 

hodnoty jednotlivých poloţek a výkazů v souvislostech. Představují základní východisko 

finanční analýzy a slouţí k prvotní orientaci v hospodaření podniku  [4]. 

 

3.3.1 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza se aplikuje na základní účetní výkazy jako je rozvaha a výkaz 

zisku a ztrát. Postupuje se po řádcích, proto se tato analýza označuje jako horizontální. 

Z výchozích údajů, získaných z účetních výkazů, lze vyčíslit procentní změnu dané 

poloţky. Jedná se tedy o porovnání jednotlivých ukazatelů v čase. Odpovídá firmám na 

otázku, o kolik procent se změnily jednotlivé poloţky v čase. Z těchto údajů lze odvodit i 

budoucí vývoj ukazatelů. Záleţí ale také na tom, zda se bude podnik v budoucnosti chovat 

stejně jako v minulosti. K dosaţení dostatečné vypovídací schopnosti je nutné mít 

k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu údajů, vyloučit údaje, které jsou pouze 

náhodné a ovlivňují vývoj určité poloţky (např. přírodní katastrofa). Při odhadování 

budoucího vývoje je nutné zahrnout předpokládané změny (inflace, regulace cen aj.). 

Cílem horizontální analýzy je změřit pohyb jednotlivých poloţek minimálně za dvě po 

sobě jdoucí období [1, 3, 4, 5]. 

 

3.3.2 Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza zjišťuje procentní podíl jednotlivých poloţek ke zvolenému 

základu. Při analýze rozvahy bývají základem celková aktiva resp. celková pasiva. 

Vertikální analýza spočívá v tom, ţe se údaje uvedené v účetních výkazech převedou na 

relativní procentní vyjádření, které má větší vypovídací schopnost. Tato analýza umoţňuje 

srovnání v čase i srovnání s podniky stejného oboru. Jelikoţ analýza pracuje s údaji ve 

výkazech ze shora dolů, označuje se tato analýza jako vertikální. Díky této finanční 

analýze se vytváří struktura podniku např. sloţení aktiv, pasiv atd. Jsou–li vedle sebe údaje 
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minimálně za dva roky, můţe podnik identifikovat trendy jednotlivých poloţek výkazů [1, 

4]. 

 

Vertikální analýza je rozbor kapitálové a majetkové struktury podniku. Kapitálová 

struktura vypovídá o tom, z jakých zdrojů je majetek pořízen. Základním cílem je tedy 

vyhodnotit zdroje financování. Velikost financování závisí např. na velikosti podniku, 

vyuţití techniky, organizaci prodeje. Z hlediska financování je pro podnik lepší vyuţívat 

krátkodobé cizí zdroje, protoţe dlouhodobé cizí zdroje jsou draţší. Krátkodobé cizí zdroje 

jsou ale rizikovější, protoţe se můţe podnik dostat do situace, kdy nemá finanční 

prostředky k dispozici. Kapitálová struktura by měla být taková, aby se podnik nedostával 

do platební neschopnosti. Majetková struktura hodnotí sloţení stálých a oběţných aktiv 

podniku a závisí na předmětu podnikání a finanční politice podniku. Pro firmu je 

výnosnější, kdyţ investuje své prostředky do dlouhodobých aktiv, jelikoţ díky nim můţe 

dosáhnout vyšší výnosnosti. Nezbytné je ale i to, aby podnik zajistil svou likviditu, proto 

jsou důleţitá i oběţná aktiva [3]. 

 

3.4 Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů 
 

Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů patří mezi základní finanční analýzy. 

Poměrový ukazatel vzniká podílem dvou ukazatelů. Poměroví ukazatelé umoţňují srovnání 

s jinými podniky. Poměrové ukazatele patří mezi nejčastěji pouţívané rozborové postupy. 

Analýza těchto ukazatelů vychází ze základních účetních výkazů, vyuţívá tedy dostupné 

informace. Vypočítají se jako poměr jedné nebo několika poloţek základních účetních 

výkazů k jiné poloţce nebo poloţkám [2, 3]. Tato analýza zahrnuje analýzu likvidity, 

rentability, aktivity podniku a stability (zadluţenosti). 

 

3.4.1 Analýza likvidity a platební schopnosti podniku 

 

Analýza likvidity se zaměřuje na provozní a finanční rizika platební neschopnosti. 

Likvidita tvoří základní podmínky úspěšné existence podniku. Solventnost je schopnost 

podniku získat prostředky pro úhradu svých závazků. Ukazatelé likvidity vyjadřují 

schopnost podniku vyrovnat své splatné závazky. Obecné vyjádření likvidity je schopnost 

přeměnit jednotlivá aktiva na peníze, a tím zajistit včasné uhrazení dluhu v okamţiku jeho 
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splatnosti. Všechny aktiva se působením provozní činnosti transformují na peníze.            

U jednotlivých druhů aktiv trvá proces přeměny na hotovost různě dlouhou dobu a navíc 

existuje riziko, ţe některé sloţky aktiv konečné přeměny nedosáhnou nikdy. Likvidnost 

určitého aktiva je tím větší, čím je kratší doba jeho přeměny na hotovost a čím menší ztrátu 

podnik touto transformací utrpí. Jednotlivé sloţky majetku mají tedy jinou likvidnost, tzn. 

různou dobu přeměny na peníze. Z toho je zřejmé, ţe nejlikvidnější jsou peníze v pokladně 

a peníze na běţném bankovním účtu a nejméně likvidní jsou stálá aktiva [1, 2, 4, 5]. 

Nedostatek likvidity vede k tomu, ţe podnik není schopen vyuţít ziskové 

příleţitosti, která se naskytne, nebo není schopen splácet včas své závazky, coţ můţe vést 

aţ k bankrotu. Likvidita je důleţitá z hlediska finanční stability podniku. Vysoká míra 

likvidity není příznivá, protoţe finanční prostředky jsou vázány v aktivech po relativně 

dlouhou dobu a mohly by být vyuţity efektivněji. 

Jedná se tedy o porovnání majetkových sloţek, s kterými je podnik schopen platit 

s tím, co musí zaplatit. Rozlišujeme tři stupně likvidity [1, 3]. 

 

závazky Krátkodobé

prostředky platební Pohotové
likvidita Okamžitá   

 

Tento ukazatel se označuje také jako likvidita 1. stupně, cash ratio. Pohotovými 

platebními prostředky je myšlen krátkodobý finanční majetek uvedený v rozvaze. Vstupují 

do ní jen nejlikvidnější poloţky. Doporučená hodnota okamţité likvidity je v intervalu od 

0,9 do 1,1. Nedodrţení této hodnoty nemusí znamenat finanční krizi, protoţe se i ve 

finančních podmínkách vyskytují kontokorenty
4
, které nemusejí být z údajů v rozvaze 

patrné [1, 3]. 

 

závazky Krátkodobé

pohledávky krátkodobé  prostředky platební Pohotové
likvidita Běžná


  

 

Běţná likvidita je označována jako likvidita 2. stupně, acid test. Krátkodobost u 

pohledávek i u závazků je omezena zpravidla časovým horizontem 1 rok. Měří likviditu po 

odečtení zásob z oběţných aktiv. Zásoby jsou obvykle méně likvidní neţ ostatní oběţná 

                                                 
4
 bankovní sluţba sjednaná k běţnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze i v případě, ţe na 

účtu nemá dostatečnou hotovost [3]. 
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aktiva. Pozornost by tedy mela být věnována krátkodobým pohledávkám. Měly by být 

očištěny o nedobytné pohledávky. Někteří analytici doporučují vyloučit krátkodobé 

pohledávky s určitým limitem po lhůtě splatnosti, tato moţnost je však vzhledem 

k dostupnosti údajů velmi omezená. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v intervalu 

od 1 – 1,5. Pokud je hodnota tohoto ukazatele rovna 1, znamená to, ţe je podnik schopen 

hradit své závazky aniţ by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota běţné likvidity je 

příznivá pro věřitele, nikoliv však pro vedení podniku. Velký objem oběţných aktiv 

vázaný v pohotových platebních prostředcích přináší jen malý nebo ţádný úrok [1, 2, 3, 5]. 

 

závazky Krátkodobé

aktiva Oběžná
likvidita Celková   

 

Celková likvidita, neboli 3. stupeň, current ratio. Tento ukazatel má jen malou 

vypovídací schopnost, jelikoţ můţe obsahovat velkou část poloţek s nízkou likviditou 

nebo dokonce poloţky, které nelze přeměnit na peníze (např. zastaralý materiál, 

jednoúčelové náhradní díly atd.). Má–li podnik oběţná aktiva, která jsou větší neţ 

krátkodobé závazky, je pravděpodobné, ţe podnik vyprodukuje dostatek finančních 

prostředků pro hrazení svých závazků a platební schopnost podniku bude zachována. Vyšší 

hodnota ukazatele signalizuje větší pravděpodobnost zachování platební schopnosti. Je sice 

velmi obecným ukazatelem, ale pro svou jednoduchost je v praxi velmi rozšířen. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1,5 – 2,5. Důleţitější neţ hodnota ukazatele je 

jeho sledování v čase a měl by se porovnávat s běţnou likviditou, tak se nejlépe projeví 

vliv zásob na celkové likviditě. Pokud krátkodobá pasiva rostou rychleji neţ oběţná aktiva, 

ukazatel celkové aktivity se sniţuje, a to můţe znamenat, ţe má podnik problém 

s likviditou. Celková likvidita ukazuje, kolika jednotkami oběţných aktiv je kryta jedna 

jednotka krátkodobých závazků. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své 

závazky, kdyby prodal všech oběţný majetek na hotovost [1, 2, 3, 4, 5]. 

Pro hodnocení jednotlivých stupňů likvidity se pouţívají doporučené hodnoty. 

Podnik by však neměl usilovat o maximalizaci hodnot těchto ukazatelů, neboť vede 

k velkému vázání peněz v podniku. Tyto peníze by mohly být vyuţitý efektivněji [1]. 
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3.4.2 Analýza rentability 

 

Ukazatelé rentability vyjadřují schopnost podniku vytvářet nové zdroje, zisk a 

zhodnocení vloţeného kapitálu. Jsou vyjádřením míry zisku z podnikání. Vstupní údaje 

pro analýzu se získávají z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Obecně lze rentabilitu vyjádřit 

jako poměr zisku k základu, kterým je především vlastní kapitál, celková aktiva a trţby. 

Tento ukazatel zajímá především akcionáře a potencionální investory. Rentabilita by měla 

mít v čase rostoucí tendenci [1, 3, 5]. 

Pokud se ukazatelé vynásobí stem, rentabilita pak vychází v procentech, avšak 

vyjádření desetinným číslem je vhodnější pro pyramidální rozklad [1]. 

Ve finanční analýze se lze setkat s různými formami zisku: 

 

 zisk po zdanění (EAT) – HV za účetní období; 

 zisk před zdaněním (EBT) – HV za účetní období před zdaněním; 

 zisk před úroky a zdaněním (EBIT) – EBT zvýšený o nákladové úroky; 

 zisk před odpisy, úroky, zdaněním (EBITDA) – EBIT zvýšený o odpisy [4]. 

 

kapitál Vlastní

zisk Čistý
(ROE)kapitálu   vlastníhoaRentabilit   

 

Return on Equity (ROE) hodnotí výnosnost vloţeného kapitálu. Měří efektivitu 

vloţeného kapitálu. Udává, kolik korun zisku připadá na 1 korunu vloţeného kapitálu. 

Investoři mohou pomoci ROE zjistit, zda bude jejich kapitál dostatečně zhodnocen 

vzhledem k riziku investice. Růst tohoto ukazatele můţe znamenat zlepšení hospodářského 

výsledku, zmenšení podílu vlastního kapitálu, nebo pokles úročení cizího kapitálu [1, 2, 3]. 

Tento ukazatel není tak přesný, protoţe ze zisku nelze přesně určit tu část, která 

odpovídá pouţití jen vlastního kapitálu. Je však základem pro pyramidální rozklad (viz 

kapitola 3.5 Analýza soustav ukazatelů) [1]. 

 

aktiva Celková

Zisk
(ROA) aktivcekových  aRentabilit   
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Označení ROA vychází z angličtiny (Return on Assets). Tento ukazatel bývá 

povaţován za rozhodující, jelikoţ srovnává zisk s celkovými aktivy vloţenými do podniku. 

Bez ohledu na to, jak jsou tato aktiva financována, zda se jedná o zdroje vlastní či cizí [1]. 

 

Tržby

Zisk
(ROS)  tržebaRentabilit   

 

Rentabilita trţeb se označuje i jako ziskovost, Return on Sales (ROS). Ukazatel 

ziskovosti dává přehled o úspěšnosti podniku na trhu. Ukazatel závisí především na cenách 

poskytovaných sluţeb nebo ceně nabízeného výrobku. Trţby představují trţní ohodnocení 

výkonu firmy za časové období. Ziskovost měří podíl čistého zisku připadající na 1 korunu 

trţeb [1, 2, 4]. 

 

3.4.3 Analýza ukazatelů aktivity 

 

Ukazatelé aktivity jsou vyuţívány především pro řízení aktiv. Vyjadřují, jak podnik 

efektivně vyuţívá svůj majetek. Má–li podnik více aktiv neţ potřebuje, vznikají mu 

zbytečné náklady a tím i niţší zisk. Naopak kdyţ má aktiv málo, přichází o trţby, které by 

mohl získat. Ukazatelé aktivity měří rychlost jejich obratu a počet obrátek. Počet obrátek 

(obrat) vyjadřuje, kolikrát se poloţka za dané období obrátí na peníze. Doba obratu je 

vyjádřena ve dnech a měří dobu, po kterou je majetek vázán v podniku. Vyjadřuje dobu, 

která je nutná pro uskutečnění jednoho obratu [1, 2, 4]. 

 

Zásoby

Tržby
zásobObrat   

 

Obrat zásob je podíl trţeb a celkových zásob. Výsledkem obratu zásob je absolutní 

číslo, které vyjadřuje počet obrátek, tzn. kolikrát se zásoby přemění v jinou formu 

oběţného majetku za časové období (zpravidla za rok). Podniky mají zájem, aby zvyšovaly 

počet obrátek, jelikoţ to vede většinou i ke zvýšení zisku, nebo ke sníţení potřebného 

kapitálu k dosaţení stejného zisku [2, 4]. 

Doba obratu zásob je měřena ve dnech a vyjadřuje dobu, po kterou je kapitál vázán 

v podniku ve formě zásob. Tato doba je zároveň indikátorem likvidity, protoţe udává počet 
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dní, za něţ se zásoby promění v peněţní prostředky. Obecně platí, ţe čím kratší je doba 

obratu zásob, tím je lepší situace podniku. Podniky však nesmí opomenout optimální výši 

zásob (aby v nich nebylo vázáno příliš mnoho finančních prostředků). Ukazatel lze počítat 

i detailněji za jednotlivé druhy zásob [1, 3, 5]. 

 

aktiva Celková

Tržby
aktivcelkových Obrat   

 

Je komplexním ukazatelem, který ukazuje efektivnost vyuţití celkových aktiv. Je 

součástí pyramidového rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu. Je tedy patrné, ţe 

existuje úzká návaznost ukazatelů aktivity na rentabilitě [3, 4]. 

 

majetek Dlouhodobý

Tržby
majetku hodlouhodobéObrat   

 

Tento ukazatel obratu ukazuje efektivnost vyuţití dlouhodobého majetku, 

především budov, strojů aj. Udává, jaká část trţeb byla vyprodukována z 1 koruny 

dlouhodobého majetku. Ukazatel vyjadřuje flexibilitu podniku ve vztahu k poklesu trţeb. 

Pokud ukazatel klesá, znamená to relativní zvýšení fixních nákladů, a tím i zvýšení 

citlivosti podniku na sníţení trţeb. Zvýšení dlouhodobého majetku v rozvaze můţe 

znamenat i nárůst v poloţce investice, které nebyly zatím uvedeny do provozu a tím 

nepřináší ţádný efekt. Můţe dojít ke zlepšování hodnoty ukazatele, i kdyţ trţby klesají 

nebo stagnují, pokud však trţby klesají pomaleji neţ hodnoty dlouhodobého majetku 

v rámci odpisů [4, 5]. 

 

pohledávky Krátkodobé

Tržby
pohledávekObrat   

 

Obrat pohledávek vyjadřuje, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněţní 

prostředky. Doba obratu pohledávek ukazuje, kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve 

formě pohledávek, za jak dlouho jsou pohledávky splaceny, proto se tento ukazatel někdy 

nazývá také inkasním obdobím. Pokles doby obratu pohledávek nemusí znamenat, ţe 

pohledávky jsou hrazeny rychleji. Můţe docházet ke změnám ukazatele, aniţ by se měnila 
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platební schopnost odběratele. Doporučenou dobou je běţná doba splatnosti faktur. Je-li 

doba obratu pohledávek delší neţ je běţná doba splatnosti, pak to znamená, ţe faktury 

nejsou placeny včas ze strany obchodních partnerů. V tomto případě je důleţitá velikost 

firmy, protoţe u malých podniků můţe delší doba splatnosti pohledávek znamenat finanční 

problémy [3, 4, 5]. 

 

závazky Krátkodobé

Tržby
závazkůObrat   

 

Více neţ obrat závazků je důleţitá doba obratu závazků. Doba obratu udává dobu, 

po kterou jsou závazky neuhrazeny, a tudíţ po jakou dobu dodavatel poskytuje odběrateli 

bezplatný obchodní úvěr. Doba obratu závazků je z hlediska finančního řízení velmi 

důleţitá, protoţe je spojena s existencí podniku. Jedná se o peníze, které podnik zadrţuje 

pro svou potřebu. Je však nutné zabezpečit, aby v době splatnosti závazků byl podnik 

likvidní. Doba obratu závazků by měla být delší neţ doba obratu pohledávek [1, 3, 4]. 

 

atd.) aktivcelkových  (zásob,Obrat 

360
atd.) aktivcelkových  (zásob,obratu  Doba      [Dny] [4] 

 

3.4.4 Analýza finanční stability podniku (zadluženost) 

 

Finanční stabilita podniku, nebo také zadluţenost, charakterizuje strukturu zdrojů 

financování. Jeden z nejpouţívanějších ukazatelů pro hodnocení finanční stability podniku 

je podíl vlastních zdrojů na aktivech. 

 

100
celkem Aktiva

jmění Vlastní
aktivech nazdrojů   vlastníchPodíl    [%] 

 

Ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech udává, do jaké míry podnik pokryje svá 

aktiva vlastními zdroji (jaká je jeho finanční samostatnost). Hodnota tohoto ukazatele 

závisí např. na oboru podnikání, dostupnosti úvěrů, způsobu odpisování dlouhodobého 

majetku atd. Změna tohoto ukazatele vyjadřuje pouţití cizích zdrojů na financování 

podniku [1]. 
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Poměr mezi vlastními a cizími zdroji nelze jednoznačně určit. Kapitálová struktura je 

ovlivněna zejména: 

 

 vybaveností podniku aktivy – významnou roli hraje typ podniku a jeho 

předmět podnikání, z čehoţ vyplývá vybavenost podniku hmotnými a 

nehmotnými aktivy; 

 hrozbou insolvence, předluženosti a daňovým aspektem – zvýšením podílu 

cizích zdrojů na celkových aktivech se sniţuje objem disponibilního zisku. 

Zadluţená firma je z pohledu věřitele i vlastníka rizikovější. Splácení úroků i 

dluţných částek ovlivňuje peněţní tok podniku s nebezpečím insolvence, která 

můţe vyústit aţ k předluţení; 

 finanční volností – stupeň zadluţení nesmí zamezit přístup podniku k finančním 

zdrojům, tzn., ţe vysoce zadluţená firma obtíţně získává půjčky; 

  praktickou zkušeností z financování úspěšných podniků – nejúspěšnější 

firmy si půjčují nejméně
5
. Úspěšné firmy dávají přednost vnitřnímu financování, 

v případě potřeby prodávají svůj likvidní majetek. V případě nutnosti vnějšího 

financování tyto podniky vyuţívají běţný bankovní úvěr, vydávají dluhopisy a 

emitují nové akcie [1]. 

 

Další ukazatel finanční stability podniku je podíl stálých aktiv. 

 

100
celkem Aktiva

aktiva Stálá
aktivstálých  Podíl    [%] 

 

 Čím niţší je podíl stálých aktiv, tím se můţe podnik lépe přizpůsobovat různým 

stupňům zaměstnanosti v reakci na kolísání poptávky. Při sniţování zaměstnanosti 

nedoléhá na podnik nevyuţití fixních nákladů tak silně. Na druhé straně nízká hodnota 

tohoto ukazatele můţe signalizovat u výrobních podniků nízkou míru investování, a tím 

zaostalost a nízkou technickou úroveň podniku.  

 K posouzení zadluţenosti podniku se také pouţívá ukazatel úrokového zatíţení. 

 

                                                 
5
 Vychází to z empirických výzkumů [1]  
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100



úroky placené Zisk 

úroky Placené
zatížení Úrokové    [%] 

 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, jaká část celkového efektu přichází na úroky. 

Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatíţení, můţe si dovolit zvýšení podílu 

cizích zdrojů [1].  

 

3.5 Analýza soustav ukazatelů 
 

Pyramidové struktury jsou velmi oblíbenou metodou finanční analýzy. Souhrnně 

znázorňuje několik charakteristik finančního zdraví podniku. Nejznámější metodou je     

Du Pontův pyramidální rozklad. Tento název je odvozen od národní chemické společnosti 

Du Pont de Nemours. Znázorňuje závislost rentability vlastního kapitálu na ziskovém 

rozpětí, obratu celkových aktiv a poměru celkových aktiv k vlastním kapitálu. Du Pontův 

pyramidální rozklad se v různých literaturách vyskytuje v různých podobách. Pyramidový 

rozklad se pouţívá k hodnocení podniku v čase nebo k porovnání s jinými podniky. 

Pyramidální rozklad umoţňuje zachytit vzájemnou provázanost těchto ukazatelů. Výhodou 

tohoto rozkladu je, ţe jiţ na základě poměrně malého počtu ukazatelů lze dojít k určitým 

závěrům, které se týkají finančního vývoje celého podniku. Další výhodou je vzájemná 

provázanost jednotlivých ukazatelů tak, ţe lze vyčíslit, jaký vliv měla změna niţšího 

stupně na vrcholový ukazatel [1, 2, 5]. 

Du Pontův pyramidální rozklad vychází z předpokladu, ţe cílem společnosti je 

maximalizovat výnos na vlastní kapitál, protoţe tento ukazatel je kritériem výhodnosti 

investice do daného podniku [1]. 
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Obrázek 4. Du Pontův pyramidální rozklad 

 

 
Pramen: [1 + vlastní zpracování] 

 

Jak je vidět na obrázku 4. vrcholovým ukazatelem pyramidálního rozkladu je podíl 

zisku a vlastního kapitálu (ROE). Rentabilita je vrcholovým ukazatelem efektivního 

hospodaření podniku. Tento ukazatel je ovlivňován mnoha vlivy. Pokud je zapotřebí 

provést finanční analýzu vyjadřující úsudek o finančním zdraví podniku, musí se 

společnost zajímat o faktory, které se podílely na změnách vrcholového ukazatele [1, 4]. 

Jelikoţ aktiva jsou financována jak z vlastních zdrojů, tak i z cizích, je nutné přejít 

k rozkladu, který hodnotí efektivnost celkových aktiv (tzn. poměr zisku a celkových aktiv) 

a poměr vlastních zdrojů na celkový objem aktiv (tzv. multiplikátor). Kdyby podnik 

pouţíval pouze vlastní kapitál, pak by se vlastní kapitál rovnal celkovým aktivům. Většina 

podniků pouţívá i cizí kapitál [1, 2]. 

Další stupeň rozkladu analyzuje ziskovost. Dochází zde k analýze úrovně trţeb a 

zisku a obratu aktiv.  

Pyramidální rozklad tak umoţňuje pohled na finanční situaci podniku a vytváří 

jednotlivé vazby mezi ukazateli.  

Analýza se provádí srovnáváním skutečnosti (popř. přítomného období) se stavem 

ţádoucím (popř. minulým obdobím). Na základě součinových vazeb v pyramidě, je 

v analýze uplatněna metoda rozkladu na základě logaritmů indexu. Na nejniţší úrovni, kde 
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se analyzuje vliv jednotlivých nákladových poloţek a jednotlivých poloţek aktiv se 

pouţívá podíl změny analytického ukazatele k celkové změně [1]. 

 

3.6 Altmanův model 
 

Jedním z nástrojů slouţících k rozpoznání blíţící se finanční krize je kontrola všech 

finančních plánů, sledování odchylek jejich plnění a hledání jejich příčin. K prognóze 

finanční tísně slouţí Altmanův model. Kvantifikace tohoto modelu vznikla při šetření 

rozsáhlého vzorku podniků v USA, vyskytovaly se mezi nimi podniky, které měly finanční 

potíţe, i podniky, které ţádné problémy neměly. Záměrem Altmanova modelu bylo zjistit 

rozdíl mezi bankrotujícími firmami a firmami jejichţ pravděpodobnost bankrotu je 

minimální. Altman pouţil diskriminační metodu
6
. Na základě této statistické metody určil 

váhu jednotlivých ukazatelů. Výsledkem Altmanovy analýzy je rovnice důvěryhodnosti, 

někdy označovaná jako Z – skóre [2, 3, 5].  

Vztah pro vypočet Altmanova modelu je následující: 

 

54321 xxxxx3,3AM  2,14,16,00,1   

 

Kde:  
aktiva Celková

kapitál pracovní Čistý
x5   

aktiva Celková

zdanění poZisk 
x 4    

aktiva Celková

úroky a zdaněním předZisk 
x1    

dluhy Celkové

kapitál Vlastní
x3    

aktiva Celková

Tržby
x 2   

 

Pokud hodnota Altmanova modelu vyjde větší neţ 2,99, pak je podnik finančně 

silný a nehrozí mu v blízké době ţádné nebezpečí. Jestliţe je hodnota mezi 1,81 aţ 2,99, 

                                                 
6
 Přímá statistická metoda, která třídí pozorovaný objekt do dvou nebo více definovaných skupin podle 

určitých kritérií [3]. 
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podnik je v nevyhraněné finanční situaci tzv. šedé zóně, coţ znamená, ţe firmu nelze 

označit jako úspěšnou, ale ani jako firmu s finančními problémy. Je–li ukazatel pod 1,81, 

podnik se nachází v silných finančních potíţích [2, 3]. 

 

V poměrovém ukazateli x1 se vyskytuje výraz čistý pracovní kapitál (net working 

cupital), někdy označován jako provozní nebo provozovací kapitál. Tento ukazatel patří do 

skupiny ukazatelů rozdílových. Souvisí také velmi úzce s likviditou. Pracovní kapitál se 

vypočítá jako rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky. Tvoří část oběţných 

aktiv, který je financován z dlouhodobých finančních zdrojů, tedy očištěný o ty závazky, 

které je nutno v nejbliţší době zaplatit [3, 6]. 

Čistý pracovní kapitál souvisí s běţným krátkodobým financováním. Určuje 

optimální výši kaţdé poloţky oběţných aktiv a výběr vhodného financování oběţných 

aktiv. Vyjadřuje disponibilitu oběţných aktiv. Představuje relativně volný kapitál, který je 

vyuţíván pro hladký průběh hospodářské činnosti. Vyjadřuje část dlouhodobého kapitálu 

vázaného v oběţném majetku [6].   

Velikost čistého pracovního kapitálu je důleţitá při hodnocení platební schopnosti 

podniku. Čím vyšší hodnoty dosahuje čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být 

likvidita. Je-li tento ukazatel záporný jedná se o nekrytý dluh. Ne vţdy však musí růst 

čistého pracovního kapitálu znamenat růst likvidity, protoţe mohou být do výpočtu 

zahrnuty nelikvidní poloţky (např. neprodejné zásoby, nevymahatelné pohledávky) [4].  
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4 Aplikace teoretického vymezení finanční analýzy na 

podmínky vybrané společnosti 

 

V rámci finanční analýzy byla pro společnost OHR zpracována horizontální a 

vertikální analýza, poměrové ukazatele, Du Pontův pyramidální rozklad a Altmanův 

bankrotní model. 

 

4.1 Vertikální a horizontální analýza rozvahy 
 

Finanční analýzu a následný rozbor začínáme provádět u rozvahy, jakoţto jednoho 

z nejdůleţitějších účetních výkazů. 

 

Během sledovaného období 2005 – 2009 docházelo k nárůstu celkových aktiv, 

průměrně o 12,19 % za kaţdý rok, viz Příloha č. 6. Nárůst celkových aktiv byl zapříčiněn 

především nárůstem oběţných aktiv, konkrétněji nárůstem zásob, které rostly v důsledku 

zvyšování objemu produkce, pohledávky z obchodních vztahů, které se zvyšovaly, nejen 

díky narůstající poptávce, ale také pozdějšímu splácení a narostly také krátkodobé 

poskytnuté zálohy, kterých začala společnost vyuţívat teprve od roku 2007, z důvodu 

jejich finanční výhodnosti.  

 

Tabulka 2. Procentuální struktura aktiv [%] 

 

 Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Stálá aktiva 21,18 24,78 22,73 21,21 18,88 

Oběţná aktiva 78,72 75,04 77,13 78,62 81,04 

Ostatní aktiva 0,10 0,18 0,14 0,17 0,08 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Pramen: [Vlastní výpočty] 
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Graf 2. Procentuální struktura aktiv 

 

 
Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

Co se struktury aktiv týče (viz Příloha 5.) největší podíl na aktivech mají oběţná 

aktiva (viz Tabulka 2. a Graf 2), která v průměru za sledované období měla 78,11% podíl 

na celkových aktivech. Např. v roce 2009 oběţná aktiva dosáhly hodnoty 81,04 % 

z celkových aktiv, není to však z důvodu vysokého podílu zásob, ale především díky 

krátkodobým pohledávkám – doba splatnosti faktur je obvykle 30 dní. 

Významný podíl na aktivech má dlouhodobý majetek, který v průměru za 

sledované období činil 17,50% podíl na celkových aktivech. Např. v roce 2005 dosáhl 

hodnoty 20,77 % z celkových aktiv. Tato hodnota klesala a v roce 2009 je podíl 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech 13,27 %, z důvodu prodeje výrobního 

zařízení. Společnost vlastní čtyři stavby, ve kterých provozuje svou činnost. Ostatní 

poloţky jsou zanedbatelné.  

 

Stejně tak jako aktiva, během sledovaného období 2005 - 2009 narůstala i celková 

pasiva. Poloţka vlastního kapitálu vzrůstá zejména díky dobrému hospodářskému 

výsledku. Zisk ve sledovaném období 2005 – 2009 nebyl rozdělen, ale byl opět vloţen do 
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podnikání. Procentuální rozloţení pasiv v jednotlivých letech je vidět v Tabulce 3. a 

Grafu 3. 

 

Tabulka 3. Procentuální struktura pasiv 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál 40,32 46,71 41,95 47,26 55,44 

Cizí zdroje 59,63 53,25 58,01 52,70 44,54 

Ostatní pasiva 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Pramen: [Vlastní výpočty] 

 

Graf 3. Procentuální struktura pasiv 

 

 
Pramen: [Vlastní zpracování] 

 

Dlouhodobé závazky společnost drţí na minimu, dokonce v roce 2008 a 2009 

dosáhla tato poloţka nulových hodnot, coţ lze hodnotit kladně, jelikoţ společnost není 

v daném období výrazně zatíţena dlouhodobým úvěrem. Krátkodobé závazky společnost 

drţí na relativně stejné úrovni. Průměrná výše krátkodobých závazků je 52 043 000Kč a 
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průměrně tvoří 14,75 % z celkových pasiv. Na výši krátkodobých závazku se podílejí 

hlavně závazky z obchodních vztahů, které jsou však splatné zpravidla do 30 dnů od přijetí 

faktury. 

 

4.2 Vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 

U analýzy výkazu zisku a ztráty je nejdůleţitější sledovat přidanou hodnotu, trţby, 

náklady, a provozní výsledek hospodaření. Dle potřeby podnik sleduje i ostatní poloţky 

tohoto účetního výkazu. 

Přidaná hodnota v průběhu sledovaného období 2005 – 2009 roste                       

(viz Příloha 6.) s výjimkou roku 2007, kdy její hodnota klesla o 7,37 % ve srovnání 

s rokem 2006. Vývoj přidané hodnoty můţe podnik hodnotit kladně, jelikoţ vypovídá o 

rozdílu mezi výkony podniku a výkonovou spotřebou, která představuje největší 

nákladovou poloţku. Přidaná hodnota vzrostla v roce 2008 a to o 37,44 % ve srovnání 

s rokem 2007. Tento nárůst je zapříčiněn rychlým nárůstem výkonů (o 38,97 % oproti roku 

2007).  

V roce 2006 klesly trţby za prodej zboţí o 16,85 % oproti roku 2005 z důvodu 

změny majitelů důlních podniků, především na Ostravsku. Noví majitelé v roce 2006 

neinvestovali. Pak ale začaly trţby růst aţ do té míry, ţe rozdíl mezi trţbami v roce 2008 a 

2009 je o 97,76% vyšší. Tento narůst je zapříčiněn zvýšením poptávky ze strany 

tuzemských odběratelů, ale také ze strany Ruska, Ukrajiny, Mexika a Kazachstánu. 

Významnou poloţkou provozních nákladů jsou mzdové náklady, které se odvíjejí 

od nárůstu počtu zaměstnanců a zvýšení mezd. 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2006 klesl o 3,35 % a v roce 2007 o 12,85 % 

oproti předchozímu roku v důsledku větší spotřeby materiálu a energie, coţ je vzhledem 

k růstu cen a spotřeby materiálu a energie běţné. Provozní výsledek hospodaření ovlivnil 

také růst osobních nákladů (nárůst osobních nákladů během 2006 – 2007 byl o 10,51 %). 

Trţby sice v období 2006 – 2007 rostly (mezi tímto obdobím je nárůst o 0,87 %), ale ne tak 

rychle jako náklady. 
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4.3 Vyhodnocení poměrových ukazatelů 
 

V této podkapitole se vyhodnocují ukazatelé rentability, likvidity, a aktivity. Na 

tuto podkapitolu navazuje podkapitola 4.4 Du Pontův pyramidální rozklad. 

4.3.1 Ukazatelé rentability 

 

Výsledky ukazatelů rentability (viz Příloha 7.) jsou pro firmu velmi důleţité, 

jelikoţ vyjadřují efektivitu firmy vzhledem k její výnosnosti. Čím je hodnota ukazatele 

vyšší, tím jsou pro firmu výsledky analýzy pozitivnější. Hodnoty jednotlivých ukazatelů 

rentability jsou ve sledovaném období vyváţené. Ke sníţení hodnot jednotlivých ukazatelů 

došlo pouze v roku 2007, jak je vidět v Tabulce 4. a graficky jsou tyto výpočty znázorněny 

v Grafu 4. 

Společnost dosahuje v oblasti rentability dobrých výsledků zvláště u ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. Hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) je 

nejvyšší v roce 2005, kdy dosahuje hodnoty 0,5837, tzn., ţe 1 Kč vloţeného kapitálu 

vydělá asi 0,58 Kč zisku. Nejniţší hodnoty ROE podnik dosáhnul v roce 2006 a 2007 

(0,39; 0,38), coţ bylo zapříčiněno tím, ţe dceřiná společnost Elgór – Hansen v Polsku, 

přestala nakupovat od společnosti OHR zařízení a začala si je sama vyrábět, tím se sníţil 

objem trţeb a také hodnota zisku. Zisk se sníţil také v důsledku růstu cen vstupních 

materiálů a mezd (nejvíce vzrostly mzdové náklady v roce 2008 a to o 15,75 % oproti roku 

2007, z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců). Objem trţeb začal v roce 2008 růst (ve 

srovnání s rokem 2007 trţby vzrostly o 46,33 %) v důsledku větší poptávky ze strany 

Ruska a Ukrajiny. Jak zisk, tak vlastní kapitál vykazují rostoucí trend. Zisk v roce 2008 

vzrostl o 79,67 % oproti roku 2007 a vlastní kapitál zaznamenal v roce 2008 nárůst o 31,39 

% ve srovnání s rokem 2007. 

 

Tabulka 4. Ukazatelé rentability 

 

Ukazatelé rentability 2005 2006 2007 2008 2009 

Výnos na aktiva (ROA) 0,3097 0,2659 0,2061 0,3187 0,3554 

Výnos na vlastní kapitál (ROE) 0,5837 0,3944 0,3833 0,5241 0,5137 

Ziskovost trţeb (ROS) 0,2193 0,2080 0,1777 0,2216 0,2486 

 
Pramen: [vlastní výpočty] 
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Graf 4. Ukazatelé rentability 

 

 
 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

4.3.2 Ukazatelé likvidity 

 

Vývoj ukazatelů likvidity za sledované období zobrazuje Graf 3. Společnost OHR 

vykazuje dobrou platební schopnost (viz také Příloha 8.). Okamţitá likvidita se pohybuje 

v rámci doporučených mezí. Nijak výrazně je nepřekračuje. Průměrná hodnota okamţité 

likvidity je 1,05
7
, coţ znamená, ţe je firma schopna hradit své krátkodobé závazky, aniţ by 

musela zpeněţit své zásoby. 

Běţná likvidita by se měla dle odborné literatury pohybovat v rozmezí 1 – 1,5 

z Tabulky 3. je zřetelně vidět, ţe společnost tento rámec výrazně přesahuje. Jelikoţ 

okamţitá likvidita vyšla v doporučených mezích, společnost má velké mnoţství 

krátkodobých pohledávek, coţ není jev negativní, pokud ovšem nejsou mezi nimi 

pohledávky nedobytné. Celková likvidita přesahuje doporučené rozmezí hodnot. Nemusí 

to být okamţitě bráno jako jev negativní, je ale moţné, ţe společnost má finanční 

prostředky neefektivně vázány v oběţných aktivech a mohla by je vyuţít produktivněji.  

 

                                                 
7
 Veškeré doporučené hodnoty jsou čerpány z [1]. 
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Tabulka 5. Ukazatelé likvidity 

 

Ukazatelé likvidity 2005 2006 2007 2008 2009 
Doporučené 

hodnoty 

Okamţitá 1,2048 1,4219 0,4393 0,5319 1,6371 0,9 – 1,1 

Běţná 3,8437 4,1902 2,8426 3,0234 4,6103 1 – 1,5 

Celková 4,8559 5,9629 4,8945 4,5854 6,6387 1,5 – 2,5 

 
Pramen: [vlastní výpočty] 

 

Z Tabulky 5. je vidět, ţe hodnoty okamţité likvidity jsou ve sledovaném období 

2005 – 2009 vyrovnané. Výjimku tvoří rok 2007 a 2008, kde je hodnota okamţité likvidity 

viditelně menší. Tento pokles ukazatele je zapříčiněn poklesem pohotových platebních 

prostředku, zejména peněz na bankovním účtu (krátkodobý finanční majetek klesl v roce 

2007 o 56,66 % oproti roku 2006), z důvodu sníţení poptávky ze strany polské dceřiné 

společnosti a pozdnímu splácení pohledávek z obchodních vztahů ze strany odběratelů. 

Ukazatel okamţité likvidity byl také ovlivněn zvýšením krátkodobých závazků (v roce 

2007 vzrostly krátkodobé závazky o 40,27 % ve srovnání s rokem 2006), v roce 2007 

došlo k nárůstu především závazků z obchodních vztahů. Jelikoţ společnost přišla o 

významné pohledávky ze strany dceřiné společnosti, začala OHR splácet své závazky 

později. 

 

Tabulka 6. Oborové hodnoty celkové likvidity 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009
8
 

Oborové hodnoty 1,63 1,52 1,26 1,3  

 
Pramen: [11] 

 

V Tabulce 6. jsou oborové hodnoty celkové likvidity. Tyto hodnoty se výrazně liší 

oproti hodnotám, které vykazuje společnost OHR. Není to jev negativní, ale společnost má 

vázáno v oběţných aktivech zbytečně moc peněz. Tyto peníze by mohla vyuţít efektivněji. 

Velké mnoţství peněz má společnost vázané v zásobách (ve sledovaném období 2005 – 

2009 je to průměrně 88 270 200Kč v kaţdém roce). Společnost by měla více kontrolovat 

pohyb svých zásob a peníze, které by neměla zbytečně v nich vázané, vyuţívat efektivněji 

(např. nákup nových strojů). 

                                                 
8
 Data za rok 2009 nebyla v době zpracování diplomové práce dostupná. 
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Graf 5. Ukazatelé likvidity 

 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

4.3.3 Ukazatelé aktivity 

 

Z výpočtů v Tabulce 4. je zaznamenána největší doba obratu u aktiv (viz také 

Příloha 9.). Průměrná doba obratu aktiv je 269,79 dní. Podnik by měl usilovat o to, aby tato 

doba byla co nejniţší, jedná se totiţ o dobu, po kterou jsou finance podniku vázány ve 

formě aktiv. 
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Tabulka 7. Ukazatelé aktivity 

 

Ukazatel aktivity 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu aktiv [dny] 254,8962 281,5568 310,4084 250,2704 251,8077 

Doba obratu DM [dny] 53,9948 69,7683 70,5632 53,0876 47,5311 

Doba obratu zásob [dny] 41,5945 62,8096 100,3660 66,9894 62,1474 

Doba obratu krátk. pohl. [dny] 108,4450 98,0871 117,5583 106,8483 91,0939 

Doba obratu krátk. závazků [dny] 41,0946 35,4321 48,9151 42,8855 30,6387 

Obrat aktiv 1,4213 1,2981 1,2095 1,4305 1,4495 

Obrat DM 6,6673 5,1599 5,1018 6,7812 7,5740 

Obrat zásob 8,6550 5,7316 3,5869 5,3740 5,7927 

Obrat krátk. pohledávek 3,3197 3,6702 3,0623 3,3693 3,9520 

Obrat krátk.závazků 8,7603 10,1603 7,3597 8,3945 11,7498 

 
Pramen: [vlastní výpočty] 

 

Vývoj doby obratu pohledávek a doby závazků je znázorněn společně v Grafu 4. 

Ve sledovaném období docházelo k nárůstu pohledávek i závazků (krátkodobé pohledávky 

rostly v průměru o 38,82 % za kaţdý rok sledovaného období 2005 – 2009 a krátkodobé 

závazky rostly průměrně o 14,75 % za kaţdý rok). Krátkodobé pohledávky rostly 

s rostoucí cenou výstupů. Krátkodobé závazky rostly nejen společně s rostoucí poptávkou, 

ale také zvýšením cen vstupů. Hodnota doby obratu pohledávek ve srovnání se splatnosti 

faktury je delší (doba splatnosti faktury je 30 dní). To znamená větší potřebu úvěru, a tím i 

větší náklady. Doba obratu pohledávek by měla být kratší neţ doba obratu závazků, coţ 

v našem případě neplatí. Doba obratu pohledávek je více neţ dvojnásobná. 
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Graf 6. Doba obratu pohledávek a závazků 

 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 Průměrná doba obratu zásob je 66,84 dní, přičemţ nejniţší hodnoty je dosaţeno 

v roce 2005 (41,59 dní) a nejvyšší v roce 2007 (117,56 dní). Tato maximální výše je 

způsobena jiţ výše zmiňovaným šetřením nových majitelů dolů a sníţení poptávky dceřiné 

společnosti. 

 

4.3.4 Ukazatelé finanční stability 

 

Ukazatelé finanční stability podniku vyjadřují strukturu zdrojů financování [2]. 

Vývoj jednotlivých ukazatelů zadluţenosti ve sledovaném období 2005 – 2009 je 

znázorněn v Tabulce 8. a Grafu 7. (viz také Příloha 10). S výjimkou roku 2009, byla 

celková aktiva kryta s větší části cizími zdroji. V roce 2009 jsou celková aktiva kryta 

z 55,44 % z vlastního kapitálu a z 44,56 % z cizích zdrojů, z důvodu navýšení výsledku 

hospodaření z minulých let – nerozdělený zisk minulých let (v roce 2009 se nerozdělený 

zisk z minulých let navýšil o 43,23 % oproti roku 2008). Celková aktiva sice také rostla, 

ale ne tak rychle jako vlastní kapitál (v roce 2009 vzrostla celková aktiva o 11,01 % ve 

srovnání s rokem 2008). 
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Z ukazatele podílu stálých aktiv je vidět kolik % z celkových aktiv tvoří stálá 

aktiva. Ve sledovaném období 2005 – 2009 je hodnota ukazatele vyrovnaná, s výjimkou 

roku 2006 a 2009. V roce 2006 vykazuje ukazatel hodnotu vyšší z důvodu pořízení nového 

softwaru a hodnota této rozvahové poloţky vzrostla o 93,3 % oproti roku 2005, společnost 

také investovala do nového strojního zařízení a poloţka samostatných movitých věcí a 

souboru movitých věcí vzrostla o 34,06 % ve srovnání s rokem 2005. Opakem je rok 2009, 

kdy je ukazatel podílu stálých aktiv niţší neţ v ostatních letech. V tomto roce výrazně 

klesla hodnota softwaru, a to o 64,67 % ve srovnání s rokem 2008, z důvodu zastarání 

tohoto nehmotného majetku. V současné době se na trhu objevily nové a komplexnější 

softwary, takţe hodnota stávajícího softwaru výrazně klesla. 

 

Posledním ukazatelem finanční stability je úrokové zatíţení. Tento ukazatel 

vykazuje vyšší hodnotu v roce 2007, jedná se o sníţení zisku (o 2,22 % oproti roku 2006), 

ale důleţitější je zvýšení krátkodobého bankovního úvěru (o 137,4 % ve srovnání s rokem 

2006). Firma si vzala od banky úvěr s dobou splatnosti kratší neţ jeden rok, čímţ 

společnost příliš nezatíţila. Peníze z úvěru vyuţila na hrazení svých závazků a nákup zásob 

(jelikoţ v roce 2007 přišla společnost o pohledávky od polské dceřiné společnosti). 

Naopak v roce 2009 je ukazatel úrokového zatíţení niţší neţ v ostatních letech 

sledovaného období. V tomto roce došlo k nárůstu zisku (o 27,61 % ve srovnání s rokem 

2008), společnost začala obchodovat s Ruskem a Ukrajinou, a tím se trţby za prodané 

zboţí v roce 2009 navýšily o 97,76 % oproti roku 2008. Důleţité také je, ţe v tomto roce 

klesly placené úroky, a to o 16,67 % ve srovnání s předchozím rokem, a to především 

z důvodu splacení dlouhodobého bankovního úvěru (dlouhodobý bankovní úvěr v roce 

2009 klesl o 66,68 % ve srovnání s předešlým rokem).   

 

Tabulka 8. Ukazatelé finanční stability [%] 

 

Ukazatelé finanční stability 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 40,3233 46,7119 41,9525 47,2612 55,4369 

Podíl stálých aktiv 21,1831 24,7795 22,7324 21,2121 18,8760 

Úrokové zatíţení 9,0407 12,7510 13,1837 8,0461 5,4050 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf 7. Ukazatelé finanční stability 

 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

4.4 Du Pontův pyramidální rozklad 
 

K hodnocení pyramidálního rozkladu vyuţijeme jiţ získané poznatky z analýzy 

ukazatelů rentability (podkapitola 4.3.1). Du Pontův pyramidální rozklad umoţní ještě více 

nahlédnout do této problematiky, více ji rozvinout a zjistit, který poměrový ukazatel 

ovlivnil změnu vrcholového ukazatele (ROE). 

Vrcholovým ukazatelem je tedy rentabilita vlastního kapitálu. Nejvíce negativní 

změnu tento ukazatel zaznamenal v období 2005 – 2006, kdy poklesl o 32,43 %. Tato 

výrazná změna byla zapříčiněna, jak jiţ bylo zmíněno výše, sníţením zisku v důsledku 

sníţení poptávky ze strany dceřiné společnosti v Polsku a zvýšením ceny vstupů. Naopak 

nejpříznivější vývoj vrcholového ukazatele byl v období 2007 – 2008, kdy narostl o  

36,75 % z důvodu navázání obchodních styků s Ruskem a Ukrajinou. V ostatních 

obdobích byl ukazatel rentability vlastního kapitálu téměř neměnný, tzn., ţe změny byly 

minimální (viz Příloha 11.). 

Vrcholový ukazatel se rozkládá na rentabilitu celkových aktiv a tzv. multiplikátor, 

který říká, jakými zdroji jsou kryta aktiva.  
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Tak jako u ROE mělo i ROA v období 2005 – 2006 negativní vývoj a v období 

2007 – 2008 vývoj pozitivní. Důvody tohoto vývoje jsou stejné jako u vrcholového 

ukazatele, protoţe i v tomto případě byl ovlivněný zisk. V období 2006 – 2007 ROA 

pokleslo o  

12,71 % a v období 2008 – 2009 narostlo o 14,96 %. Negativní vývoj byl zapříčiněn tím, 

ţe celková aktiva rostla a zisk byl téměř stejný. U pozitivního vývoje rostla jak celková 

aktiva, tak i zisk přirozeným vývojem společnosti, kdy společnost získávala nové 

odběratele a zvyšovala tak své zásoby.  

Multiplikátor znázorňuje, z jaké části jsou celková aktiva financována vlastními 

zdroji. Společnost svá celková aktiva kryje téměř stejným dílem z vlastních zdrojů a cizích 

zdrojů. Průměrně jsou cizí zdroje ku vlastním zdrojům v poměru 53 % ku 47 %. 

Společnost ve sledovaném období sníţila své dlouhodobé bankovní úvěry a začala více 

vyuţívat krátkodobé bankovní úvěry, které podnik tolik nezatěţují, jelikoţ jsou splatné 

zpravidla do 1. roku. 

 

ROA se rozkládá na ROS a obrat aktiv. Rentabilita trţeb v kritickém období 2005 – 

2006 klesala ze stejných důvodů jako u ROE a ROA, jelikoţ i zde je ovlivňujícím faktorem 

zisk. U obratu aktiv je ve sledovaném období nejdříve zaznamenán pokles, jelikoţ celková 

aktiva rostou rychleji neţ trţby. Tento vývoj se však změní v období 2007 – 2008, kdy 

trţby začnou růst rychleji. Je to z důvodu navázání nových obchodních vztahů a také 

ustálením celkových aktiv, kdy uţ příliš nenarůstá dlouhodobý majetek, zvyšuje se pouze 

krátkodobý majetek, především zásoby, v důsledku zvyšování výrobní kapacity podpořené 

větší poptávkou. 

Poslední rozklad nahlíţí podrobně do nákladů a aktiv. Poměr celkových nákladů 

k trţbám ukazuje, kolik Kč celkových nákladů je třeba k vytvoření 1Kč trţeb, tzv. 

nákladovost. Z toho vyplývá, ţe chceme, aby hodnota byla co nejniţší. V prvních dvou 

obdobích tato hodnota rostla a v posledních dvou letech klesala, coţ je povaţováno za jev 

pozitivní. Tato hodnota však nemůţe klesat do „nekonečna“, nesmíme sniţovat náklady 

např. na úkor kvality. Průměrně hodnota poměru celkových nákladů a trţeb je 0,84 Kč.  

V období 2005 – 2006 celková nákladovost vzrostla vzhledem k ziskovosti o  

46,03 %, ziskovost poklesla o 14,50 % a celková nákladovost vzrostla o 2,86 %.  

Zvyšovaly se skoro všechny nákladové poloţky kromě nákladů vynaloţených na prodané 
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zboţí a výkonové spotřeby, pouze tyto dvě nákladové poloţky klesaly. Klesala totiţ 

spotřeba materiálu a energie a vyuţívané sluţby, jelikoţ klesla poptávka ze strany polské 

dceřiné společnosti. V tomto období také byly vytvořeny mimořádné náklady ve výši 

2 000Kč.  

I v dalším období 2006 – 2007 celková nákladovost vzrostla vzhledem k ziskovosti 

o 18,12%, ziskovost poklesla o 6,39 % a celková nákladovost vzrostla o 1,05 %. 

V důsledku zvýšení ceny vstupů začala růst výkonová spotřeba. Negativní výsledek však 

není zapříčiněn pouze růstem nákladů, ale také tím, ţe trţby nerostly tak rychle. 

V předposledním sledovaném období 2007 – 2008 začala nákladovost klesat. Není 

to však z důvodu sniţování nákladů (ty stále rostou), ale rychlým nárůstem trţeb z důvodu 

navázání nových obchodních vztahů s Ruskem a Ukrajinou.  

I v posledním období nákladovost klesá. Výrazně však vzrostla nákladovost 

nákladů vynaloţených na prodané zboţí, jelikoţ společnost zprostředkovává také dopravu 

prodaného zboţí. Nejedná se však jen pouze o dopravu do Ruska a Ukrajiny společnost 

také navázala obchodní vztahy např. s Mexikem, kde je nutno zboţí dopravit lodní či 

leteckou dopravou a ta je oproti kamionové dopravě mnohem draţší.   

 

Stejně tak jako u nákladovosti, tak i u poměru celkových aktiv k trţebám je niţší 

hodnota ţádoucí, protoţe tato hodnota vyjadřuje kolik Kč celkových aktiv je zapotřebí na 

1Kč trţeb. Celková aktiva po celou dobu sledovaného období rostla. V prvních dvou 

obdobích tato hodnota rostla a v posledních dvou obdobích klesala. Je to proto, ţe v období 

2005 – 2007 rostou trţby jen minimálně. V roce 2006 dokonce mírně klesly z důvodu jiţ 

výše zmiňovaných. V letech 2008 a 2009 trţby vzrostly v důsledku navázání nových 

obchodních vztahů.  Po celé sledované období je dlouhodobý majetek téměř neměnný, 

zvyšují se pouze oběţná aktiva, především zásoby a krátkodobé pohledávky z důvodu 

navázání nových obchodních vztahů a růstem cen zásob.  

 

4.5 Altmanův model 
 

Altmanův model hodnotí finanční sílu podniku. Odborná literatura uvádí, ţe pokud 

je hodnota tohoto modelu větší neţ 2,99 je podnik finančně silný (viz také Příloha 12.). Jak 

je vidět z Grafu 5., společnost OHR vykazuje hodnoty vyšší. Průměrná hodnota Altmanova 
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modelu je 3,95, coţ je o 32,1 % více neţ nejvyšší hranice doporučované hodnoty. Podnik 

je tedy finančně silný a nehrozí mu v blízké době ţádné finanční nebezpečí.   

 

Graf 8. Altmanův model 

 

 
 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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5 Zhodnocení výsledků finanční analýzy a případné návrhy 

opatření 

 

Tato kapitola shrnuje předchozí kapitolu, kde je pomocí vybraných ukazatelů 

provedena finanční analýza vybrané společnosti za časové období 2005 – 2009.  

Z vypočtených údajů a grafických znázornění lze vyvodit, ţe celková situace 

společnosti OHR je dobrá. I z Altmanova modelu, který hodnotí finanční sílu podniku 

vyplývá, ţe je podnik finančně silný.   

Společnost OHR neustále rozšiřuje svůj výrobní sortiment, coţ zvyšuje hodnotu 

celkových aktiv. V roce 2005 byla hodnota celkových aktiv 280 441 000Kč, v roce 2009 je 

hodnota celkových aktiv 443 739 000Kč, jedná se tedy o nárůst o 58,23 %. V průběhu let 

bylo totiţ nutné zajistit potřebné zařízení a stroje, navíc se zvýšila i potřeba zásob. 

V roce 2007 kvůli změně majitelů ostravských dolů a sníţení poptávky ze strany 

dceřiné společnosti Elgór – Hansen se sníţily hodnoty rentability a likvidity a naopak 

ukazatelé aktivity v tomto roce vzrostly. Tento problém se na společnosti neprojevil 

negativně. Výsledky podniku se zlepšily díky větší poptávce z Ruska, Ukrajiny, ale i 

dalších zemí.  

I výsledky ukazatelů likvidity vycházejí dobře, i kdyţ by se mohly zdát vysoké, 

proto bych doporučila si tyto hodnoty hlídat a provést podrobnější analýzu finančních 

prostředků vázaných v oběţných aktivech, aby nedocházelo ke zbytečnému drţení peněz, 

které by mohly být vyuţity efektivněji.  

Mezi nejvýznamnější ukazatele jsou povaţovány ukazatele rentability. I zde 

vykazuje společnost dobrých výsledků, ale i přesto bych doporučila tyto ukazatelé sledovat 

a při výrazném poklesu zhodnotit, kam a v jaké výši vloţit finanční prostředky. 

I celkové zhodnocení společnosti pomocí Dupontova pyramidálního rozkladu vyšlo 

pro vybranou společnost pozitivně. Na začátku sledovaného období sice hodnoty nabývaly 

méně příznivých hodnot (ne však negativních nebo kritických), ale ke konci sledovaného 

období se hodnoty výrazně zlepšily ve prospěch společnosti. Těchto dobrých hodnot 

společnost nedosáhla sniţováním nákladů (ty naopak postupně rostou v důsledku 

rostoucích cen vstupů), ale zvýšením trţeb, coţ je jev velmi pozitivní, jelikoţ společnost 

nesniţovala náklady na úkor odběratele. 
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6 Závěr 
 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Ostroj – Hansen + 

Reinders spol. s r. o. Časový vývoj jednotlivých poloţek účetních výkazu je znázorněn 

v horizontální analýze, ze které vyplývá, ţe aktiva i pasiva ve sledovaném období plynule 

narůstají, coţ je dáno vývojem společnosti. Trţby v letech 2005 a 2006 klesly z důvodu 

sníţení poptávky ze strany dceřiné společnosti Elgór – Hansen v Polsku a také tím, ţe se 

změnili majitelé ostravských dolů, kteří neinvestovali. Tento vývoj trţeb se změnil v roce 

2007, kdy začaly trţby prudce růst z důvodu navázání nových obchodních vztahů 

s Ruskem, Ukrajinou a dalšími zeměmi. Vertikální analýza znázorňuje procentuální 

strukturu jednotlivých poloţek. Mezi největší poloţky celkových aktiv patří oběţná aktiva, 

především zásoby a krátkodobé pohledávky. Z vertikální analýzy vyplývá, ţe aktiva 

společnosti jsou téměř stejné dílem hrazena z vlastních a cizích zdrojů.   

Hlavní metodou pro finanční analýzu byl zvolen Du Pontův pyramidální rozklad, 

který znázorňuje finanční situaci podniku v jeho celkové podstatě. Nedílnou součástí jsou 

však také poměrové ukazatele (ukazatele rentability, aktivity a likvidity), které na             

Du Pontův pyramidální rozklad navazují. 

Finanční analýza je jedním z kritérií pro hodnocení společnosti a měla by být 

vyuţívána pro veškerá ekonomická rozhodnutí podniku. Finanční analýza nevypovídá 

pouze o současném stavu podniku, ale také o jejím vývoji v minulých letech a na základě 

těchto informací je moţné odhadnout také vývoj budoucí.  

Z provedené finanční analýzy společnosti OHR můţeme tedy říci, ţe její dosavadní 

vývoj je plynulý a nenastaly zde ţádné extrémní výkyvy. Pokud nenastane ţádná 

nepředvídatelná situace, která by mohla ohrozit existenci společnosti, bude společnost růst, 

v horší variantě stagnovat. Z analýzy také vyplynulo, ţe klíčovým odběratelem společnosti 

je Rusko a Ukrajina, proto by měla společnost dbát na dobré obchodní vztahy s těmito 

zeměmi, protoţe rozvázání těchto obchodních styků by mohlo znamenat pro společnost 

zánik. 
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