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Anotace 
V p�edložené diplomové práci jsou uvedeny nej�ast�ji používané pom�rové 

ukazatelé ke zjišt�ní hospodá�ské situace spole�nosti. Teoretické vymezení 

finan�ní analýzy je aplikováno na podmínky vybrané spole�nosti. V práci jsou 

analyzovány ukazatele rentability, likvidity, stability a aktivity, Du-Pont�v 

pyramidální rozklad, bankrotní a bonitní modely v �asovém období 2005 - 2009. 

Následn� jsou autorkou práce navrženy opat�ení. 

 

Klí�ová slova: finan�ní analýza, pom�rové ukazatele, Du-Pont�v pyramidální 

rozklad, bankrotní a bonitní modely. 

 

Summary 
In this diploma’s thesis the most commonly used ratio indicators for finding 

the economic situation of society are stated. Theoretic scope of ratio indicators is 

applied to conditions of the chosen society. This work analyses indicators of 

profitability, liquidity, stability and activity in time period of the years 2005 - 2009. 

Next remedial measures are suggested by the author. 

 

Key words:  financial analyses, ratio indicators, Du–Pont pyramidal 

disaggregation, bankruptcy models and credibility models.  
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Seznam použitých zkratek 

aj.   a jiné 

apod.   a podobn� 

CF   pen�žní tok (z anglického Cash flow) 

�SÚ   �eský statistický ú�ad 

DPH   da� z p�idané hodnoty 

EAT   �istý zisk (z anglického Earning after Taxes) 

EBIT   zisk p�ed zdan�ním a úroky 

   (z anglického Earning before Interest and Taxes) 

EBT   zisk p�ed zdan�ním (z anglického Earning before Taxes) 

GmbH   spole�nost s ru�ením omezeným  

(z n�meckého Gesellschaft mit beschraenkter Haftung) 

HDP   hrubý domácí produkt 

JIT   práv� v �as (z anglického Just  in Time) 

K�   korun �eských 

KFM   krátkodobý finan�ní majetek 

nap�.   nap�íklad 

resp.   respektive 

ROA   rentabilita aktiv (z anglického Return on Assets) 

ROCE   rentabilita investovaného kapitálu (z anglického Return on 

    Capital Employed) 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return on Equity) 

ROS   rentabilita tržeb (z anglického Return on Sales) 

tzn.   to znamená 

tzv.   tak zvan� 

VH   výsledek hospoda�ení
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1. Úvod, cíl práce 

Finan�ní management je velmi d�ležitou, nepostradatelnou složkou 

vedení spole�nosti. Jeho cílem je dosažení maximální možné tržní hodnoty 

spole�nosti. Aby mohl svou funkci vykonávat efektivn�, tzn. provád�t 

rozhodování v oblasti investic, resp. financí, musí k jeho základním 

dovednostem pat�it finan�ní analýza.  

V praxi se lze �asto setkat s názorem, že finan�ní analýza není 

nezbytná, že dosta�ující jsou data získaná z ú�etnictví. Opak je ale pravdou. 

Absolutní �ísla z ú�etních výkaz� nemají pro finan�ního manažera prakticky 

žádný význam. Smysl dostanou práv� až porovnáním s ostatními �íselnými 

údaji. Rozší�it jejich vypovídací schopnost lze práv� finan�ní analýzou jako 

formalizovanou metodou, která pom��uje získané údaje mezi sebou navzájem a 

v �asovém sledu. V porovnání jednotlivých ukazatel� v �ase a v prostoru 

spo�ívá hlavní p�ínos a význam finan�ní analýzy pro podnikové rozhodování 

manažer� [1]. 

Výsledky získané ve finan�ním rozboru jsou zcela st�žejní pro 

rozhodování do �eho investovat a z �eho investovat. Teprve na jejich základ� 

m�že finan�ní management správn� zhodnotit finan�ní situaci spole�nosti, 

odhalit p�ípadná rizika, která spole�nosti hrozí a v�as na n� upozornit. Nebo 

naopak vedení spole�nosti navrhne, kam investovat volné finan�ní prost�edky a 

tím p�inést spole�nosti v�tší zisk. Zdrojovými daty pro rozbor finan�ního zdraví 

spole�nosti jsou interní i externí dokumenty jako je rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty, výro�ní zprava, výkaz o cash flow a další. Uživateli finan�ní analýzy 

nejsou jen finan�ní manaže�i dané spole�nosti, ale také investo�i, banky, stát, 

konkuren�ní podniky, zam�stnanci a odborá�i dané spole�nosti. Zatímco zájem 

n�kterých uživatel� (nap�. banky, investo�i) je z�ejmý, u jiných (zam�stnanci, 

stát) ho odhadnout už tak snadné není. Problematice uživatel� finan�ní analýzy 

se bude blíže v�novat 3. kapitola diplomové práce. 

Aby byla zaru�ena objektivita finan�ního rozboru, neprovád�jí ho jen 

finan�ní manaže�i dané spole�nosti, jak by se mohlo z výše uvedeného zdát, 

ale také nezávislí finan�ní analytici. Ti p�edevším pro pot�eby investor� �i 

potenciálních v��itel� objektivn� hodnotí a zve�ej�ují informace o finan�ním 
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zdraví �i finan�ní tísni podniku. Oba pojmy definují opa�né extrémy finan�ního 

stavu podniku, p�i�emž finan�ní tíse� je takový stav podniku, kdy podnik 

vykazuje vážné platební potíže, jež nemohou být �ešeny jinak než radikální 

zm�nou jeho provozní nebo finan�ní �innosti [13]. Finan�ní zdraví je opakem 

finan�ní tísn�. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení finan�ní kondice vybrané 

spole�nosti n�kolika r�znými metodami. Každá metoda je jiná, ale každá by 

m�la dosáhnout stejného �i alespo� velmi podobného výsledku.  

Pro zhodnocení finan�ní kondice spole�nosti bude použita analýza 

pomocí pom�rových ukazatel�, Du Pont�v pyramidální rozklad a analýza 

bankrotních a bonitních model�. 

Diplomová práce navazuje na práci bakalá�skou, jsou zde zopakována 

n�která teoretická vymezení, jiná jsou objasn�na zcela nov�. Pro efektivn�jší 

vypovídací schopnost finan�ní analýzy je v praktické �ásti použit v�tší rozsah 

sledovaných let. V bakalá�ské práci byly analyzovány pouze pom�rové 

ukazatele za období t�í let. V práci diplomové je �asové období o 2 roky delší a 

jak už bylo �e�eno, zhodnocení finan�ní situace spole�nosti bude rozší�eno o 

Du-Pont�v pyramidální rozklad a analýzu bankrotních a bonitních model�. 

Práce je rozd�lena do osmi �ástí a hodnotí spole�nost od roku jejího 

vzniku až do roku 2009 v�etn�.  

Po krátkém úvodu, následuje stru�ná charakteristika sledované 

spole�nosti. V našem p�ípad� jde o pom�rn� malou spole�nost s ru�ením 

omezeným z elektronického oboru.  

T�etí �ástí diplomové práce je teoretické vymezení finan�ní analýzy. 

Metody dále používané k výpo�t�m jsou zde blíže vysv�tleny, jsou nastín�ny i 

vzorce. 

Práce pokra�uje t�emi rozsáhlými praktickými kapitolami, kde budou 

konkrétní data zpracována pomocí výše uvedených metod. 

Ve �tvrté �ásti práce jsou data hodnocena pomocí pom�rových 

ukazatel�. 

Následuje praktická pátá �ást, kde je použit Du-Pont�v pyramidální 

rozklad, v šesté �ásti jsou uvedeny bankrotní a bonitní modely.  
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Každá ze t�í praktických �ástí obsahuje nejen zdrojové tabulky a strohé 

výpo�ty, ale také komentá�e, které napomohou snadn�jšímu pochopení 

dosažených výsledk�. Nechybí ani grafická zobrazení.  

Na základ� provedených propo�t� jsou v kapitole sedmé definovány 

návrhy a opat�ení pro budoucí rozvoj spole�nosti. 

Práce kon�í záv�rem, jehož obsahem je krátké shrnutí zjišt�ných 

výsledk�. 
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2. Charakteristika spole�nosti Nemtech s.r.o. 

Posuzovaná spole�nost byla založena jako spole�nost s ru�ením 

omezeným, používající zkratku s.r.o., dne 4. listopadu 2004. Spole�nost vznikla 

až dnem zapsání do obchodního rejst�íku pod firmou Nemtech s.r.o. dne 

1. dubna 2005. 

Výhody takové právní formy podnikání jsou v omezeném riziku vlastníka 

spole�nosti na nesplacený vklad do spole�nosti. Vlastník spole�nosti je 

nazýván spole�níkem. Spole�ník ru�í za závazky spole�nosti pouze do výše 

svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejst�íku [2].  

Základní kapitál spole�nosti �iní 200 tisíc K�, což je minimální �ástka 

daná obchodním zákoníkem. 

Nevýhodou této právní formy je dvojí zdan�ní - výnos vlastník� je nejprve 

zda�ován jako zisk spole�nosti a teprve po napln�ní rezervního fondu m�že být 

na základ� rozhodnutí valné hromady rozd�len vlastník�m jako kapitálový 

výnos, který je zdan�n 15 % dle zákona o dani z p�íjmu [1]. 

Nejvyšším orgánem spole�nosti je valná hromada, která se koná 

minimáln� jednou ro�n�. Statutárním orgánem spole�nosti jsou jednatelé [2]. 

Spole�nost má jednoho spole�níka a dva jednatele.  

Nemtech s.r.o. je ze zákona plátcem dan� z p�idané hodnoty [3, 4]. 

P�edm�tem �innosti posuzované spole�nosti jsou služby v oblasti: 

� elektronických ná�adí a p�íslušenství,  

� rozvodných nízkonap�	ových sk�íní, 

� letování desek plošných spoj� bezolovnatým zp�sobem, 

� zalévání elektronických sou�ástek silikonem �i prysky�icí, a to i ve 

vzduchot�sném prost�edí. 
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Obrázek �. 1: Kabelová hlava propojovacího telekomunika�ního kabelu 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Z hlediska pracovního režimu jde ve spole�nosti Nemtech s.r.o. o 

p�erušovaný jednosm�nný provoz, kdy se pracuje vždy mén� než sedm dní 

v týdnu. 

Zakázky jsou sériového typu. Hlavní znaky sériové výroby spo�ívají ve 

v�tším po�tu jednoho druhu výrobku a s tím souvisí užší ší�e zhotovovaného 

sortimentu. Série trvá �ádov� týdny i m�síce a m�že se opakovat [5]. 

Nemtech s.r.o. má významnou podporu n�mecké spole�nosti Komitec 

GmbH, která je zam��ena na stejnou oblast podnikání. Je podstatn� starší, byla 

založena již v roce 1992. 

Nemtech s.r.o. je malou spole�ností �ítající pr�m�rn� 25 zam�stnanc�, 

která spolupracuje s externími firmami a to hlavn� v oblasti ú�etní, da�ové, 

požární ochrany a bezpe�nosti práce a v oblasti neustálého zlepšování 

managementu kvality, resp. obhajování certifikátu dle požadavk� normy 

�SN EN ISO 9001:2008. 

Organiza�ní struktura spole�nosti je patrna na obr. �. 2. 
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Obrázek �. 2: Organiza�ní struktura spole�nosti Nemtech s.r.o. 
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3. Teoretické vymezení finan�ní analýzy 

Finan�ní analýzu lze chápat jako soubor �inností, jejichž cílem je zjistit a 

komplexn� vyhodnotit finan�ní situaci podniku. Nejde jen o momentální stav, 

ale p�edevším o základní vývojové tendence v �ase, stabilitu a o porovnání se 

standardními hodnotami v oboru �i p�ímo konkurencí [1]. 

Ve finan�ní analýze jsou zpravidla aplikovány dv� rozborové techniky: 

1) procentní rozbor, 

2) pom�rová analýza. 

Východiskem obou technik jsou absolutní ukazatele, které tvo�í obsah 

ú�etních výkaz�. 

Technika procentního rozboru spo�ívá v analýze absolutních vstupních 

dat a zpracování rozboru vertikální a horizontální struktury ú�etních výkaz� [1]. 

Vertikální rozbor znamená, že se pracuje s údaji, které jsou v ú�etních 

výkazech umíst�né pod sebou, tedy vertikáln�. Horizontální rozbor pracuje 

s údaji v �ádcích a porovnává je v �ase, dává odpov�� na otázky: 

� o kolik jednotek se zm�nila sledovaná položka v �ase? 

� o kolik procent se zm�nila sledovaná jednotka v �ase [1]? 

Dalšími metodami zabývající se predikcí finan�ní situace podniku jsou 

bonitní a bankrotní modely. 

 

3.1. Uživatelé finan�ní analýzy 

Mezi uživatele finan�ní analýzy pat�í investo	i, banky a ostatní v�	itelé, 
stát, obchodní partne	i, manaže	i, zam�stnanci. Ti všichni jsou ohroženi 

zánikem podniku a rádi by se spolehli na finan�ní analýzu jako na nástroj 

v�asného varování. Mylná informace o stavu podniku je velmi nebezpe�ná a jen 

velmi t�žko se vyvrací. Dokáže zni�it jak podnik, od kterého se v tu chvíli 

odvrátí v�tšina dodavatel� a v��itel�, tak naopak m�že mít velmi negativní 

dopad na v��itele a investory, kte�í by sv�j kapitál vložili do bankrotující 

spole�nosti.  
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P�edzv�stí úpadku spole�nosti bývají problémy s platební schopností. 

P�edlužení, respektive insolvence je nej�ast�jší p�í�inou zániku podniku.  
Riziko p	edlužení lze odhadnout dle vztahu [13]: 

 

� �rok�
období ú�ení za ztráta

 kapitál vlastníp�edlužení Riziko � . 

 
Investo	i 
Investo�i poskytují podniku kapitál. Rozhodn� ho neposkytují jen z dobré 

v�le, ale proto, že se cht�jí na p�edpokládaném zisku podílet. Vzhledem k tomu, 

že se nepodílejí jen na zisku, ale i na ztrát�, zajímají je výstupy z finan�ní 

analýzy, které rozkryjí možnou míru rizika i výnosu spojenou s vloženým 

kapitálem. Pokud investo�i (vlastníci) už kapitál podniku poskytli, pak je zajímá, 

jak s ním podnik hospoda�í. I tuto informaci dostanou prost�ednictvím finan�ní 

analýzy. Tento aspekt je d�ležitý hlavn� ve spole�nostech, kde je odd�leno 

vlastnictví od �ízení. Vlastníci kontrolují, jak manaže�i hospoda�í. V praxi 

dochází k rozporu mezi zájmy vlastník� a manažer� [1]. Vlastníci cht�jí „mít své 

jisté“, cht�jí mén� riskovat, protože jde o jejich vložený kapitál a naopak 

manaže�i více riskují, protože v��í ve v�tší zisk a neriskují tím svou majetkovou 

újmu, pokud zanedbáme výpov�� ze strany zam�stnavatele a s tím spojené 

náklady, resp. nevyplácení mzdy. S touto kontrolní �inností jsou samoz�ejm� 

spojené náklady, které také mohou ovlivnit výkonnost podniku a tím i ukazatele 

finan�ní analýzy. Kontrolní �innost nesmí být kontraproduktivní, aby náklady na 

ní vynaložené, nep�evyšovaly její celkový efekt. 

Když propuká finan�ní tíse�, investo�i se zbavují akcií, klesá kurz 

cenných papír� a bonita podniku. 

 

Banky a ostatní v�	itelé 
Jsou to p�edevším banky, které zajímá schopnost podniku splácet úroky i 

jistinu, podle toho se rozhodují kolik a za kolik p�j�í. Zajímá je úrove� bonity 

klient�. Úrove� bonity podniku je o�ekávaná míra schopnosti uspokojovat 

nároky v��itel� [13]. 

I ostatní v��itelé získávají z finan�ní analýzy informace o potenciálním 

dlužníkovi, na základ� kterých se rozhodují, zda poskytnou �i neposkytnou úv�r 



Jana Žampachová: Finan�ní analýza spole�nosti Nemtech s.r.o. 

2011 9 

a za jakých podmínek. „Rizikov�jší“ žadatel obdrží úv�r za podmínek vyšších 

úrok�, nebo také v�bec ne.  

V p�ípad� finan�ní tísn� banky neposkytnou úv�r, v��itelé prodají 

dluhopisy a snaží se jistit pro p�ípad bankrotu. 

 

Stát 
Stát se zajímá o informace plynoucí z finan�ní analýzy p�edevším kv�li 

ov��ení správnosti vykázaných daní. Dalším d�vodem m�že být získávání 

statistických dat, kontrola podnik� se státní majetkovou ú�astí, kontrola 

podnik�, kterým byly sv��eny státní zakázky apod. [1]. 

 

Obchodní partne	i 
Dodavatele zajímá, zda bude podnik schopen bez problém� uhradit své 

závazky. Odb�ratelé mají také zájem na p�íznivé solventnosti podniku, kterému 

nebude hrozit bankrot a jim nebude potažmo hrozit ztráta dodavatele, která by 

mohla mít negativní vliv na kone�né produkty odb�ratele. 

 

Manaže	i 
Manaže�i, jak už bylo �e�eno, pracují s výstupy z finan�ní analýzy p�i své 

každodenní �innosti, kdy rozhodují o operativním a strategickém �ízení podniku. 

 

Zam�stnanci 
I zam�stnanci mají zájem, aby se podniku da�ilo dob�e. Z dobré 

hospodá�ské stability jim plynou výhody a	 už ve form� vysoké mzdy, r�zných 

benefit�, moderního pracovního prost�edí �i jen v�tší jistoty zam�stnání. 

 

3.2. Ukazatele likvidity 

Likvidita je obecn� chápána jako schopnost jednotlivých aktiv podniku 

p�em�nit je na peníze a tím zajistit podniku solventnost, tedy schopnost úhrady 

dluh� v okamžiku jejich splatnosti [6]. 

Likvidnost vyjad�uje míru obtížnosti transformace majetku do hotovostní 

formy [1]. O aktivu se �íká, že je likvidní, jestliže je ho možno rychle p�em�nit na 

peníze s malou ztrátou hodnoty [7].  
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Nejlikvidn�jším aktivem jsou pen�žní z�statky ve form� ob�živa (mincí a 

bankovek) a ve form� z�statk� na bankovních ú�tech (ne však termínovaných). 

Naopak nejmén� likvidními jsou zásoby a dlouhodobý hmotný majetek, který se 

na peníze p�em��ují nejobtížn�ji. Na „zlatou st�ední cestu“ se �adí krátkodobé 

pohledávky. 

Solventnost vyjad�uje schopnost podniku uspokojit své splatné závazky 

v�as a v požadované výši [1]. 

Likvidita souvisí s dlouhodobou existencí firmy. P�i analýze je d�ležité 

vzít v potaz, že ob�žný majetek neprodukuje žádný zisk, ale naopak ješt� 

kapitál váže. Úkolem finan�ních manažer� je najít takový kompromis, aby byl 

podnik schopen hradit své krátkodobé závazky a zárove� aby jeho ob�žná 

aktiva byla na takové výši, která neohrožuje existenci firmy, resp. její produkci.  

Ukazatelé likvidity porovnávají majetkové složky podniku, kterými je 

možno platit (�itatel podílu) s t�mi, které musí být zaplaceny (jmenovatel 

podílu). Zpravidla se vytvá�ejí následující ukazatelé: 

� hotovostní (okamžitá) likvidita, 

� pohotová likvidita, 

� b�žná (celková) likvidita [1]. 

Aby docházelo k co nejmenšímu zkreslení výše uvedených ukazatel�, 

používají se k p�esn�jšímu výkladu a pochopení další ukazatelé: 

� ukazatel �istého pracovního kapitálu, 

� cash flow likvidita. 

 

Hotovostní likvidita je též nazývána likviditou 1. stupn�. Vyjád�íme ji 

vztahem: 

závazky krátkodobé
 prost�edky pen�žnílikvidita Hotovostní �  [1]. 

 

Hotovostí se rozumí všechny pohotové platební prost�edky v�etn� jejich 

ekvivalent�, tzn. nejen peníze na b�žném ú�tu nebo v pokladn�, ale také šeky a 

voln� obchodovatelné cenné papíry. Zjednodušen� lze �íci, že �itatel podílu 

znázor�uje „kolik dnes máme pen�z“ a jmenovatel „co s nimi dnes musíme 

zaplatit“. 

Optimální výše ukazatele se r�zní dle pramen�, které ji uvád�jí: 
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� 0,9 -1,1 [6], 

� 0,2 [1]. 

Hodnota ukazatele �íká, kolik máme korun ur�itého typu ob�žného 

majetku na 1 korunu závazk�.  

Ukazatel výjime�n� nabývá i hodnot menších [6]. To je ovlivn�no oborem 

podnikání. 

 

Likviditou 2. stupn� nazýváme pohotovou likviditu, kterou vyjád�íme 

vztahem: 

závazky krátkodobé
zásoby - aktiva ob�žnálikvidita  Pohotová �  [1]. 

 

Optimální výše tohoto ukazatele také není jednozna�ná. R�zné prameny 

uvád�jí r�zné pom�ry [6]: 

� 1 : 1 (Kleinebeckel, 1993), 

� v�tší než 1 : 1 (Polák, 1991), 

� až 1,5 : 1 (Doležal et al., 1992). 

 

U tohoto ukazatele je t�eba brát z�etel také na fakt, že krátkodobé 

pohledávky nemusejí být zaplaceny. Podnik se dostane do druhotné platební 

neschopnosti. Potom má hodnota ukazatele zkreslenou vypovídací schopnost a 

podnik m�že být ve finan�ní tísni i p�esto, že ukazatel má „doporu�enou“ 

hodnotu.  

 

Likviditu 3. stupn�, nebo-li b�žnou likviditu, vyjád�íme podílem: 

 

závazky krátkodobé
aktiva ob�žnálikvidita B�žná �  [1]. 

 

Optimální výše ukazatele se op�t r�zní dle odlišných pramen�. 

Doporu�ené pom�ry [6]: 

� v�tší než 1,5 : 1 (Kralicek, 1993), 

� 2 : 1 (Kleinebeckel, 1993), 

� až 2,5 : 1 (Synek et al., 1996). 
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Vzhledem k tomu, že stálá aktiva jsou z d�vodu špatné prodejnosti 

nejmén� likvidním aktivem, ukazatel je nebere v úvahu.  

 

Analýza likvidity bývá pro lepší vypovídající schopnost dopln�na 

ukazatelem �istého pracovního kapitálu. Co je vlastn� nazýváno pracovním 

kapitálem? Jedná se o ob�žná aktiva, která v podniku „pracují“, konkrétn� 

zásoby, pohledávky a finan�ní majetek. �istý pracovní kapitál je rozdíl mezi 

ob�žnými aktivy a pasivní položkou hotovostního cyklu (krátkodobými závazky).  

Z toho je jasn� patrné, že �ím vyšší bude pracovní kapitál, tím lépe pro podnik. 

 

�istý pracovní kapitál = ob�žná aktiva – krátkodobé závazky  [1]. 

 

P�i hodnocení ukazatel� likvidity je nutné znát relevantní informace, 

s kterými se ukazatel po�ítá. Ani p�i vysoké b�žné likvidit� nemusí být podnik 

schopen platit své závazky, pokud jsou v ob�žných aktivech zahrnuty pouze 

údaje z ú�etních výkaz� a není vzata v potaz nap�íklad neprodejnost zásob, 

resp. jejich prodání za velmi nízkou cenu �i nedobytné pohledávky. 

 

Dalším nedostatkem ukazatele likvidity je jeho vázání k ur�itému  

�asovému okamžiku. Oddálením plateb ukazatel „um�le“ vzroste. Tomuto 

neduhu lze zabránit nahrazením pen�žními toky (cash flow) z provozní �innosti, 

ukazatel je nazýván tzv. cash flow likvidita: 

 

závazky krátkodobé
�innosti provozní zflow  cashlikviditaflow  Cash � .  [1]. 

 

Hodnotu likvidity ovliv�ují r�zné faktory. Mezi ty nejb�žn�jší pat�í: 

� odv�tví, ve kterém podnik p�sobí, 

� vliv prost�edí (podnik mén� riskuje v prom�nlivém prost�edí a proto 

udržuje vyšší likviditu), 

� výše krátkodobých závazk�, 

� délka výrobního cyklu aj. 

 



Jana Žampachová: Finan�ní analýza spole�nosti Nemtech s.r.o. 

2011 13 

3.3. Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost neboli finan�ní stabilita vyjad�uje skute�nost, že 

podnik používá k financování svých aktiv cizí zdroje, které jsou drahé. To se 

promítá jak do výnosnosti vlastního kapitálu, tak to zvyšuje podnikatelské riziko 

[1]. 

Na skute�nosti, že cizí kapitál zvedá výnosnost vlastního kapitálu, je 

založena tzv. finan�ní páka (multiplikátor), pro jejíž výpo�et lze použít vztahu: 

 

zdroje vlastní
(aktiva)   zdroje celkovépáky finan�ní Ukazatel �  [11]. 

 

Multiplikátor vyjad�uje, kolik jednotek celkových aktiv p�ipadá na jednotku 

vlastních zdroj�. 

Pokles hodnoty finan�ní páky znamená, že na jednotku vlastního kapitálu 

p�ipadá mén� jednotek celkových aktiv. Jestliže však jednotka celkových aktiv 

vytvá�í zisk, snížení hodnoty multiplikátoru negativn� ovliv�uje podíl zisku 

k vlastnímu kapitálu [6]. 

Ukazatel finan�ní páky je sou�ástí Du-Pontovy rovnice, které bude 

v�nována kapitola 3.6. Aby tento ukazatel opravdu spl�oval tvrzení, že zvedá 

výnosnost vlastního kapitálu, musí být v�tší než 1. 

Dnes už se tém�� nelze setkat s tím, že by podnik financoval všechna 

svá aktiva sám, ale zárove� nem�že pro tento ú�el použít zdroje pouze cizí. 

Tak je to nastaveno obchodním zákoníkem, kde je stanovena minimální výše 

základního kapitálu p�i vzniku spole�nosti každé formy podnikání [2]. 

D�vodem, pro� podniky využívají možnosti financování cizími zdroji, je 

jejich relativn� nižší cena než u vlastního kapitálu. Ta je dána tzv. da�ovým 

štítem, který umož�uje náklady na cizí kapitál, tzn. úroky, zahrnout do da�ov� 

uznatelných náklad� a tím snížit da�ový základ podniku pro ú�el výpo�tu dan� 

z p�íjmu dle úplného zn�ní zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjmu. Je t�eba 

si však uv�domit, že ne vždy je cizí kapitál levn�jší než ten vlastní. Záleží na 

výši cizího kapitálu a na celkové zadluženosti podniku. Pokud by byl cizí kapitál 

nepom�rn� vyšší než vlastní, v��itelé by své riziko „ocenili“ vyššími, ba p�ímo 

vysokými úroky. Pak už by i da�ový štít p�estal mít význam. 
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Dalším pravidlem je, že cizí krátkodobý kapitál je levn�jší než 

dlouhodobý. Vysv�tlení najdeme v �asovém horizontu, který je spojen s rizikem 

pro v��itele. Projevuje se tu jednoduché pravidlo p�ímé úm�rnosti: �ím delší 

�asový horizont, tím v�tší strach v��itele o své peníze a tím více chce v��itel za 

jejich p�j�ení. 

Existují další d�vody, pro� podniky volí variantu fungovat za „p�ítomnosti“ 

cizího kapitálu, jsou jimi: 

� nedostatek vlastních zdroj� k zahájení �innosti �i bezproblémovému 

chodu (k vzniku spole�nosti je nutný alespo� minimální základní 

kapitál, který je p�edepsán právními p�edpisy), 

� nedostatek vlastních zdroj� je na p�echodnou dobu, kdy je nutn� 

pot�ebuje (nákup surovin, za�ízení), 

� poskytovatel cizího kapitálu nemá právo na �ízení podniku ani na 

jeho zisk (s výjimkou akciové spole�nosti, resp. dividend), 

� cizí kapitál zvyšuje rentabilitu podniku. 

Ukazatele zadluženosti, n�kdy ozna�ované jako ukazatele stability, jsou 

ovliv�ovány �ty�mi základními faktory, jsou jimi: 

� dan�: možnost ode�íst úroky z úv�ru od základu dan� z p�íjmu, 

� riziko: splácení dlužných �ástek má vliv na cash flow podniku 

s nebezpe�ím insolvence, 

� typ aktiv: je ovlivn�n typem podniku, resp. p�edm�tem �innosti. 

Z praxe vyplývá, že podniky s nehmotnými výstupy mají nízký podíl 

cizích zdroj� na celkových aktivech, protože nehmotná aktiva jsou 

považována za riziková a t�žko se dají využít jako zástava [6], 

� stupe� finan�ní volnosti podniku: stupe� zadluženosti nesmí 

znemožnit p�ístup podniku k dalším finan�ním zdroj�m. Vysoce 

zadlužená firma bude v��iteli negativn� hodnocena a st�ží získá 

další úv�r [6], 

� „vnit�ní“ financování: umírn�ná politika vyplácení dividend �i 

up�ednostn�ní prodeje nepot�ebného majetku p�ed využíváním cizích 

zdroj� velmi pozitivn� ovliv�uje stupe� zadluženosti. 
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Celková zadluženost ukazuje, jaká �ást aktiv je financována pomocí 

cizích zdroj�. Zadluženost nazýváme také ukazatelem v��itelského rizika. 

 

aktiva celková
zdroje) (cizí    dluh celkovýtZadluženos �   [1].  

 

Žádoucí je, aby hodnota ukazatele byla co nejnižší. �ím nižší ukazatel, 

tím stabiln�jší finan�ní situace podniku. 

 

K zajišt�ní finan�ní stability podniku je velmi d�ležitá také struktura 

zdroj� financování. Ta by m�la odpovídat prost�edk�m podniku, které 

zabezpe�ují rentabilitu a rozvoj podniku. Podíl vlastních zdroj
 a celkových 
aktiv vyjad�uje, jaká �ást podnikových aktiv je financována vlastním kapitálem. 

Ukazatel udává míru finan�ní samostatnosti podniku. 

 

100
aktiva celková
jm�ní vlastnízdroj� vlastních Podíl ��  [6]. 

 

Dalším d�ležitým aspektem je podíl stálých a celkových aktiv. 

 

100 
aktiva celková

aktiva stáláaktiv stálých Podíl ��  [6]. 

 

Stálá aktiva p�edstavují v podniku fixní náklady, proto z tohoto pohledu 

není p�íliš výhodné držet podíl stálých aktiv p�íliš vysoký. Fixní náklady se 

nem�ní s objemem produkce, resp. závislost fixních náklad� na objemu 

produkce není lineární. Je-li podíl stálých aktiv p�íliš nízký, m�že to znamenat 

p�ílišnou opot�ebovanost výrobních stroj� �i nízkou technickou vybavenost 

podniku. Je tedy nutné hledat takový podíl mezi aktivy, aby nízké investování 

neomezovalo objem produkce a zárove� aby výše fixních náklad� 

neznamenala katastrofální následky podniku p�i omezení �i zastavení 

produkce. 
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Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, kolikrát celkový efekt 

reprodukce pokryje úrokové platby. Ukazatel by m�l dosahovat hodnot vyšších 

než 3 [1]. 

 

úroky
zdan�ním aúroky  p�ed ziskúrok� Krytí �  [6]. 

 

3.4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou využívány zejména pro �ízení aktiv. P�edstavují 

jeden ze t�í základních �initel� efektivnosti, mající zásadní vliv na ukazatele 

ROE i ROA. Odráží odpov�� na otázku, kolik aktiv podnik pot�ebuje pro 

zajišt�ní ur�itého objemu tržeb. „Podnik by m�l mít práv� tolik kapitálu, kolik 

pot�ebuje“ [11]. Pokud ho má více, jeho využití je nehospodárné. Takový podnik 

nazýváme p�ekapitalizovaným. V opa�ném p�ípad� �íkáme o podniku, že je 

podkapitalizovaný. Znamená to, že nemá dostatek kapitálu k úhrad� svých 

závazk�, což m�že vést až k poruchám chodu podniku. Ukazatele aktivity se 

vyjad�ují zejména dv�ma zp�soby:  

� dobou obratu, 

� po�tem obrat�. 

Doba obratu vyjad�uje po�et dn�, po který jsou aktiva vázána v podniku 

do doby jejich spot�eby. �ím rychlejší je obrat, tím menší m�že být kapitál.  

Po�et obrat� udává, kolikrát se p�íslušná aktiva obrátí za rok, resp. 

prodají a zase po�ídí. Po�et obrat� je bezrozm�rné �íslo.  

Mezi nej�ast�ji používané pom�rové ukazatele pat�í: 

 

� �dny
tržby

zásoba  pr�m�rnázásob obratu Doba 360�� . 

 

Ukazatel vypovídá o dob�, po kterou je kapitál vázán ve form� zásob. 

Doba obratu zásob je sou�asn� indikátorem likvidity, protože udává, za jak 

dlouho se zásoby p�em�ní na pen�žní hotovost [6]. 
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Pomocí ukazatele obratu zásob zase zjistíme, kolikrát se nám zásoby 

obrátí za rok [11].   

 

� �rok za obrat� po�et
zásoby
tržbyzásob Obrat � . 

 

Mezi další ukazatelé doby obratu pat�í ukazatel doby obratu 
pohledávek, který lze vyjád�it následujícím vztahem: 

 

� �dny
úv�r obchodní natržby  denní
styku obchodního z pohledávkypohledávek obratu Doba � . 

 

Ukazatel ur�uje po�et dn�, po kterou odb�ratelé z�stávají podniku dlužni, 

tzn. ješt� nezaplatili faktury vystavené podnikem (dodavatelem). Je to tedy 

pr�m�rná doba mezi prodejem a p�ijetím pen�z [6].  

 

Doba obratu závazk
 je vyjád�ena: 

 

� �dny
úv�r obchodní nanákupy  denní

styku obchodního zzávazky závazk� obratu Doba � . 

 

Doba obratu závazk� je pr�m�rná doba mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou. Podnik vystupuje coby „dlužník“, který neuhrazené peníze používá pro 

vlastní pot�ebu [6]. 

 

Ze vztahu pro obrat zásob a dobu obratu zásob m�žeme analogicky 

odvodit vztah pro po�et obrat
 pohledávek a po�et obrat
 závazk
:   

 

� �rok za obrat� po�et
styku obchodního z pohledávky
úv�r obchodní natržby  dennípohledávek Obrat � . 

 

� �rok za obrat� po�et
styku obchodního zzávazky 

úv�r obchodní nanákupy  dennízávazk� Obrat � . 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro podnik bude výhodn�jší, když 

hodnota ukazatele doby obratu pohledávek bude menší než hodnota ukazatele 

doby obratu závazk�. Tím bude pozitivn� ovlivn�n i další ukazatel - cash flow 

podniku. 

 

Obrat jednotlivých položek aktiv lze vyjád�it následujícími vztahy: 

 

� �rok za obrat� po�et
aktiva stálá

tržbyaktiv stálých Obrat � . 

 

� �rok za obrat� po�et
aktiva ob�žná

tržbyaktiv ob�žných Obrat � . 

 

� �rok za obrat� po�et
aktiva celková

tržbyaktiv celkových Obrat �  [11]. 

 

Dobu obratu aktiv lze op�t analogicky odvodit již z výše uvedeného 

vztahu pro dobu obratu zásob. Jde o p�evrácenou hodnotu zlomku násobenou 

po�tem dn� v roce, resp. 360. 

� �dny360
tržby

aktiva stáláaktiv stálých obratu Doba �� . 

 

� �dny360
tržby

aktiva ob�žnáaktiv ob�žných obratu Doba �� . 

 

� �dny360
tržby

aktiva celkováaktiv celkových obratu Doba �� . 

 

3.5. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability se ozna�ují n�kdy i jako ukazatele výnosnosti �i 

návratnosti. Udávají pom�r výstupu ke vstupu. Výstupem je myšlen zisk z 

produktu, který byl získán podnikatelským procesem (kone�ný výrobek, služba), 

vstup p�edstavují „prost�edky“, pomocí kterých byl produkt dosažen (nap�. 

vlastní kapitál, aktiva). 
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Jednotkou rentability je bezrozm�rné �íslo. Po vynásobení stem ji lze 

vyjád�it i v procentech. 

Pro analýzu rentability se obvykle používají následující ukazatelé: 

� ROE (rentabilita vlastního kapitálu), 

� ROCE (rentabilita investovaného kapitálu), 

� ROA (rentabilita aktiv), 

� ROS (rentabilita tržeb), 

� Cash flow výkonnost (rentabilita tržeb vyjád�ená p�es cash flow). 

Všechny ukazatele rentability udávají, kolik K� zisku p�ipadá na 1 K� 

jmenovatele [1].  

 

kapitál vlastní
zisk �istý(ROE)  kapitálu vlastního aRentabilit �  [6]. 

 

Ukazatel ROE informuje o výnosnosti kapitálu, který do podniku vložili 

samotní vlastníci. 

 

DBÚ  DZ rezervy  VK 
EBIT(ROCE)  kapitálu éhoinvestovan aRentabilit

���
�   [1], 

p�i�emž: 

VK  vlastní kapitál; 

DZ dlouhodobé závazky; 

DBÚ dlouhodobé bankovní úv�ry. 

Ukazatel ROCE udává, kolik provozního hospodá�ského výsledku p�ed 

zdan�ním podnik dosáhl z jedné koruny, kterou investovali akcioná�i a v��itelé. 

 

aktiva celková
EBIT(ROA) aktiv celkových aRentabilit �       [6]. 

 

Ukazatel ROA je považován za rozhodující míru rentability. Zisk je 

srovnáván s celkovými aktivy bez ohledu na to, jakými zdroji jsou financovány 

(vlastní �i cizí zdroje). 
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tržby
EBIT(ROS) tržeb aRentabilit �  [1]. 

 

Tento ukazatel má vypovídací schopnost o úsp�šnosti podniku na trhu. 

Používá se pro srovnání podnik� s prom�nlivými podmínkami (nap�. r�zné 

využívání cizího kapitálu). 

 

tržby
EAT(ROS) tržeb aRentabilit �  [6]. 

 

Pokud p�i výpo�tu ukazatele ROS použijeme v �itateli zlomku EAT 

namísto EBIT, pak ukazatel vypovídá o výši ziskové marže. Ta se liší u 

jednotlivých odv�tví, proto je nutné ukazatele hodnotit v souvislosti s obratem 

aktiv [1]. 

Vhodným dopl�ujícím ukazatelem k rentabilit� tržeb (ROS) je ukazatel 

rentability tržeb vyjád�ený p�es cash flow, který vyjad�uje finan�ní výkonnost 
podniku. Pokles hodnoty tohoto ukazatele nazna�uje nár�st výnos�, nikoliv 

však p�íjm� [1, 12]. 

 

tržby
�innosti provozní z CFvýkonnostflow  cash � . 

 

3.6. Du-Pont
v pyramidální rozklad 

Du-Pontova analýza slouží k odhalení základních �initel� efektivnosti a 

m�ly by jí být dopln�ny ukazatelé rentability. Významnou p�edností 

pyramidálního rozkladu je vzájemná provázanost logicky vytvo�ených ukazatel� 

a možnost kvantifikace umož�ující vy�íslit, jak zm�na ukazatele na nižším 

stupni ovlivní ukazatel na vyšším stupni, resp. až vrcholový (tzv. syntetický) 

ukazatel [6]. Pov�tšinou se rozkládá ukazatel ROE, nebo ROA.  

 

kapitál vlastní
zisk �istý

kapitál vlastní
aktiva

aktiva
tržby

tržby
zisk �istýROE ����   [11]. 
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Rovnice vyjad�uje, že management má t�i páky ke zvyšování výnosnosti 

vlastního kapitálu (ROE): 

� ziskovou marži (snižováním náklad�), 

� obrat aktiv (zvyšováním tržeb p�ipadajících na každou korunu aktiv), 

� finan�ní páku (výhodným použitím cizích zdroj�). 

 

Pyramidová struktura poskytuje syntetický pohled na finan�ní situaci 

podniku a uvádí základní vazby mezi jednotlivými oblastmi finan�ního �ízení. 

Du Pont�v pyramidální rozklad zvyšuje vypovídací schopnost 

pom�rových ukazatel�, které jsou pouze paraleln� �azeny vedle sebe bez 

vzájemných matematických vazeb a nedokáží ani minimáln� reflektovat složité 

vazby ekonomické reality. 

Pyramidální rozklad vychází z názoru, že cílem vedení podniku je 

maximalizovat výnos na vlastní jm�ní. Ukazatel vlastního jm�ní je kritériem 

výhodnosti investovaného kapitálu do podniku. Vzhledem k tomu, že aktiva 

podniku pocházejí i z cizích zdroj�, nejen z vlastních, je nutné hodnotit zesilující 

(multiplika�ní) vliv cizích zdroj� na objem zisku podniku. Pokud cizí kapitál 

p�inese podniku více, než sám stojí, rentabilita vlastního kapitálu se zvýší. 

Tento efekt se nazývá tzv. finan�ní páka. Cizí kapitál se tedy používá pro 

zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu, odtud je odvozen název multiplikátor – 

ukazatel v první úrovni pyramidálního rozkladu [6]. 

Úprava diagramu spo�ívá v návaznosti sou�tu nákladovostí základních 

položek náklad� na ukazatel ziskové marže a v návaznosti sou�tu ukazatel� 

vázanosti aktiv na ukazatel obratu aktiv [6]. 

Po výpo�tu celé struktury pom�rových ukazatel� a zhodnocení jejich 

významu na nižších stupních pyramidy pro vrcholový ukazatel lze hledat cesty 

ke zvýšení efektivity hospoda�ení podniku [6]. 

Pyramidové soustavy ukazatel� se vyzna�ují snahou po formalizaci 

vztah� mezi jednotlivými podílovými ukazateli, která je realizována pomocí 

základních matematických operací. Vztah B
C

C
A

B
A

��  je identický, ale volbou 

vhodného ukazatele C lze konstruovat ukazatele C
A

 a B
C

, které mají 

ekonomický smysl [6]. 
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Ukazatel charakterizující celek 	


�

�

�

B
A

 je nazýván syntetickým, ukazatele 

celek rozkládající 	


�

�

�

B
C

C
A ,  jsou nazývány ukazateli analytickými. Analýza 

vychází ze srovnání sou�asné hodnoty ukazatele (hodnota v období (1)) 

s hodnotou ukazatele v minulém období (hodnota v období (0)). Rozdíl hodnot 

syntetického ukazatele v období (1) a (0) se ozna�uje jako celková diference 

syntetického ukazatele.  

P�i analýze je d�ležité v�d�t nejen které analytické ukazatele ovliv�ují 

syntetické, ale také do jaké míry zm�na analytických ukazatel� ovlivnila 

celkovou diferenci syntetických ukazatel�. Toto odhalení je nazýváno 

kvantifikací vztahu mezi syntetickými a analytickými ukazateli. Význam 

kvantifikace spo�ívá v možnosti zam��ení pozornosti jen na vybrané faktory, 

jejichž význam je markantní [6]. 

Syntetický ukazatel bývá vyjád�en jako: 

� sou�et (rozdíl) analytických ukazatel�, 

� sou�in (podíl) analytických ukazatel�, 

� kombinací sou�tových a sou�inových vztah�. 

 

Rozklad celkové diference syntetického ukazatele  [6] 

 

                X�  
 

 
Sou�inové vztahy           �Xa  dc,�Xb,  

 
 

Sou�tové vztahy     �Xb        d�Xc,   
 
 

Sou�inové vztahy           �Xc     �Xd 

 

 

Sou�tové vazby 

Je-li: x = a + b + … +z 
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pak: x = x1 – x0 = (a1 + b1 + … + z1) – (a0 + b0 + … +z0) = (a1 – a0) +  

    (b1 – b0) + … + (z1 – z0) = a + b + … +z 

 

Sou�inové vazby 

Metoda rozkladu celkové diference podle logaritm� index� analytických 

ukazatel�:  

Je-li: x = a · b ·… z 

pak: 1)
z
z...

b
b

a
a(x1)

x
x(xx x�x 

0

1

0

1

0

1
0

0

1
001 ��������  

Dále lze upravit na tvar: 

1
z
z...

b
b

a
a1

x
x

0

1

0

1

0

1

0

1 ������  

Logaritmováním vztahu vznikne: 

0

1

0

1

0

1

0

1

z
zlog...

b
blog

a
alog

x
xlog ����  

 

Následuje výpo�et vlivu zm�ny analytického ukazatele a na celkovou 

zm�nu syntetického ukazatele x: 

�x

z
zlog...

b
blog

a
alog

a
alog

�x

0

1

0

1

0

1

0

1

a �
���

�  

 

Vliv zm�ny analytického ukazatele z na celkovou zm�nu syntetického 

ukazatele x: 

�x

z
zlog...

b
blog

a
alog

z
zlog

�x

0

1

0

1

0

1

0

1

z �
���

�  

 

Podílové vazby 

Je-li: B
A

, provede se úprava na sou�inový tvar: B
1A

B
A

��   
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Vedle metody rozkladu celkové diference podle logaritm� index� 

analytických ukazatel� existují ješt� dv� metody pro rozklad celkové diference 

syntetického ukazatele p�i sou�inových vazbách: 

� metoda postupného dosazování, 

� metoda izolovaného vlivu faktor�. 

Vzhledem k jejich nep�esnostem se o nich nebude diplomová práce 

zmi�ovat. 

 

Kombinace sou�tových a sou�inových vazeb 

Je-li: x = a · (b + c · d) 

Celkovou diferenci rozložíme jako sou�inový vztah podle logaritm� 

index�: 

�x

dcb
dcblog

a
alog

a
alog

�x

000

111

0

1

0

1

a �

�
�

�
�  

 

�x

dcb
dcblog

a
alog

dcb
dcblog

�x

000

111

0

1

000

111

dc,b, �

�
�

�

�
�

�  

 

Dále se rozd�lí díl�í zm�na dc,b,�x  na dv� �ásti: 

dc,b,
001101

01
b �x

)dcd(c)b(b
bb�x �

���
�

�  

 

dc,b,
001101

0011
dc, �x

)dcd(c)b(b
dcdc�x �
���

�
�  

 

Následuje t�etí krok: 

dc,

0

1

0

1

0

1

c �x

d
dlog

c
clog

c
clog

�x �
�

�  
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dc,

0

1

0

1

0

1

d �x

d
dlog

c
clog

d
dlog

�x �
�

�  

 

3.7. Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní modely jsou založené na teoretických poznatcích, dopln�ných o 

empirické poznatky finan�ních analytik�, klasifikují podnik podle stupn� 

finan�ního zdraví. Jejich úkol spo�ívá v odpov�di na otázku, zda je podnik 

zdravý, �i ne [13]. 

Bonitní modely se snaží bodovým ohodnocením stanovit bonitu daného 

podniku. Jsou závislé na kvalit� zpracování pom�rových ukazatel� [14]. 

Bankrotní modely vycházejí ze skute�ných údaj� a snaží se odpov�d�t 

na otázku, zda podnik do n�jaké doby zbankrotuje. Firmy již ur�itou dobu p�ed 

touto skute�ností vykazují symptomy, které jsou pro bankrot typické. Mezi 

nej�ast�jší pat�í problémy s b�žnou likviditou, s výší �istého pracovního 

kapitálu, s rentabilitou celkového kapitálu [14].  

Bankrotní modely poskytují v�asné varování p�ed pravd�podobným 

úpadkem.  

Problémem v obou skupinách z�stává fakt, že v�tšina vytvo�ených 

soustav pracuje s výzkumy ekonomických podmínek, které nejsou identické s 

�eským ekonomickým prost�edím. Proto je namíst� p�i interpretaci výsledk� 

jistá obez�etnost [14].  

 
Kralicek
v quicktest 
Kralicek�v quicktest z roku 1990 pat�í k nejznám�jším scoringovým1 

bonitním model�m.  

Výb�r ukazatel� pro Kralicek�v test je založen na jejich ekonomickém 

významu tak, aby byly pokryty všechny stránky finan�ní situace podniku. 

Ukazatel zadluženosti R1 bývá také nazýván kvóta vlastního kapitálu �i 

koeficient samofinancování [12]. Charakterizuje dlouhodobou finan�ní 

                                                 
1  Scoring je systém hodnocení p�edevším obchodních spole�ností. Scoringové systémy 
jsou vlastn� bonitní modely známé z finan�ní analýzy, sestavené nej�ast�ji z pom�rových 
ukazatel� [12]. 
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stabilitu a samostatnost. Udává, do jaké míry je podnik schopen krýt své 

pot�eby vlastními zdroji. Ukazatel R2 je typem ukazatele solventnosti, R3 

ukazatelem rentability (významný zejména pro v��itele), R4 ukazatelem likvidity 

(krátkodobé platební schopnosti). 

Kralicek�v quicktest se skládá ze �ty� rovnic, na jejichž základ� se pak 

hodnotí situace ve sledovaném podniku. První dv� rovnice hodnotí finan�ní 

stabilitu podniku, druhé dv� pak výnosovou situaci. 

 

Tabulka �. 1: Kralicek
v quicktest (1990) 

Ukazatel a jeho konstrukce Hodnocení Po�et 
bod
 

aktivacelková
kapitál vlastníR1�  

0,3 a více 
0,2 – 0,3 
0,1 – 0,2 
0,0 – 0,1 

0,0 a mén� 

4 
3 
2 
1 
0 

flow cash nezdan�ný
majetek finan�ní krátkodobý - (dluhy) kapitál cizíR2 �

3 a mén� 
3 – 5 
5 – 12 

12 – 30 
30 a více 

4 
3 
2 
1 
0 

aktiva
zdan�ním aúroky  p�ed ziskR3 �  

0,15 a více 
0,12 – 0,15 
0,08 – 0,12 
0,00 – 0,08 
0,00 a mén� 

4 
3 
2 
1 
0 

výnosy provozní
flow cash nezdan�nýR4 �  

0,1 a více 
0,08 – 0,1 

0,05 – 0,08 
0,00 – 0,05 
0,00 a mén� 

4 
3 
2 
1 
0 

Pramen: [13]  

� �body
4

R4  R3  R2  R1podniku situace finan�ní Hodnocení ���
� . 

 

Tabulka �. 2: Interpretace výsledk
 Kralicekova quicktest  

Hodnota indexu Stav podniku 
3 a více bod� velmi dobrý podnik 
1 bod a mén� špatný podnik 
Pramen: [13]   
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Index bonity 
Index bonity, nazývaný také indikátor bonity, se používá hlavn� 

v n�mecky mluvících zemích. Je založen na diskrimina�ní analýze podle 

zjednodušené metody. Pracuje se šesti ukazateli. 

 

B = 1,5 X1 + 0,08 X2 + 10 X3 + 5 X4 + 0,1 X6  [12], 

p�i�emž: 

zdroje cizí
flow CashX1� , 

zdroje cizí
aktiva celkováX2 � , 

aktiva celková
(EBT) zdan�ním p�ed ziskX3 � , 

výkony celkové
EBTX4 � , 

výkony celkové
zásobyX5 � , 

aktiva celková
výkony celkovéX6 � . 

 

�ím vyšší hodnotu index vykazuje, tím je finan�ní situace sledované 

firmy lepší.  

 

Tabulka �. 3: Interpretace výsledk
 indexu bonity 

Hodnota indexu Stav podniku 
-2B �  Extrémn� špatná 

� 12;B ���  Velmi špatná 

� 01;B ��  Špatná 

� 10;B�  Ur�ité problémy 

� 21;B�  Dobrá 

� 32;B�  Velmi dobrá 

� 3B �  Extrémn� dobrá 

Pramen: [12]   
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Altman
v model (tzv. Z-skóre) 
Zám�rem Altmanova modelu bylo zjistit, jak jednoduše odlišit bankrotující 

firmy od firem, jejichž pravd�podobnost bankrotu je minimální. Altmanova 

analýza souhrnn� hodnotí zdraví podniku prost�ednictvím jediného �íselného 

údaje. V tom je její p�ednost i nedostatek. Altmanovo Z-skóre v sob� zahrnuje 

všechny podstatné složky finan�ního zdraví, tj. rentabilitu, likviditu, zadluženost 

a strukturu kapitálu [13]. 

Altman�v model vychází z index� celkového hodnocení. Je stanoven 

jako sou�et hodnot p�ti b�žných pom�rových ukazatel�, kterým je p�i�azena na 

základ� diskrimina�ní metody2 r�zná váha. Stejn� jako se m�nila ekonomická 

situace v jednotlivých firmách a zemích, i tento model se v pr�b�hu své 

existence p�izp�soboval dané situaci [14]. 

Altman�v model pro spole�nosti ve�ejn� obchodovatelných na burze: 

 

Zi =1,2 A + 1,4 B + 3,3 C + 0,6 D + 1,0 E [13], 

p�i�emž: 

aktiva
kapitál pracovníA � , 

aktiva
zisk (zadržený) ýnerozd�lenB � . 

Zadržený zisk = fondy ze zisku + VH minulých let + VH za ú�etní období 

aktiva
EBITC � , 

dluhuhodnota ú�etní
kapitálu vlastního hodnota tržníD � , 

aktiva
tržbyE � . 

 

                                                 
2  P�ímá statistická metoda spo�ívající v t�íd�ní pozorovaných objekt� do dvou nebo více 
definovaných skupin podle ur�itých charakteristik [14]. 
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Tabulka �. 4: Interpretace výsledk
 Altmanova modelu 

Hodnota indexu Stav podniku 
2,99Z �  Pásmo prosperity 

2,991,81;Z�  Pásmo šedé zóny 
1,81Z �  Pásmo bankrotu 

Pramen: [13]   

 

Je-li hodnota indexu vyšší než 2,99, jedná se o prosperující firmu 

s uspokojivou finan�ní situací. Je-li hodnota indexu v rozmezí 1,81 – 2,99, nelze 

jednozna�n� konstatovat, zda je firma finan�n� zdravá �i zda má finan�ní 

problémy a je p�ed bankrotem. 
íkáme, že firma se nachází v tzv. „šedé zón�“. 

Hodnota indexu pod hranicí 1,81 signalizuje vysokou pravd�podobnost 

bankrotu [14]. 

Altman�v model pro spole�nosti, které nejsou ve�ejn� obchodovatelné na 

burze: 

Zi = 0,717 A + 0,847 B + 3,107 C + 0,420 D + 0,998 E [13] 

 

Odlišnost obou model� spo�ívá ve váze jednotlivých ukazatel� a v 

interpretaci výsledk�. Hrani�ní hodnoty jsou posunuty sm�rem dol�. 

 

Tabulka �. 5: Interpretace výsledk
 Altmanova modelu 

Hodnota indexu Stav podniku 
2,9Z �  Pásmo prosperity 

2,91,2;Z�  Pásmo šedé zóny 
1,2Z �  Pásmo bankrotu 

Pramen: [13]   

 

Firmy s hodnotou indexu nad 2,9 se t�ší dobré finan�ní kondici a do 

bankrotu v nejbližší dob� neupadnou. Firmy, jejichž hodnota indexu se 

pohybuje mezi 1,2 – 2,9, se nacházejí v tzv. „šedé zón�“, kde možnost jejich 

bankrotu nelze s jistotou ur�it. Firmy s indexem do 1,2 jsou siln� ohroženy 

bankrotem. 
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Modifikace základního Altmanova indexu pro spole�nosti, jejichž tržní 

hodnota není známa a využívá se proto klasických informací za základních 

ú�etních výkaz�: 

 

Zi = 6,56 A + 3,26 B + 6,72 C + 1,05 D´  [13], 

p�i�emž: 

dluhuhodnota ú�etní
kapitálu vlastního hodnota ú�etní

�D´  

 

Tento model se využívá p�edevším pro rozvojové trhy a pro malé firmy, 

pro které je zjiš	ování jejich tržní hodnoty p�íliš nákladné. 

 

Tabulka �. 6: Interpretace výsledk
 modifikovaného Altmanova modelu 

Hodnota indexu Stav podniku 
2,6Z �  Pásmo prosperity 

2,61,1;Z�  Pásmo šedé zóny 
1,1Z �  Pásmo bankrotu 

Pramen: [13]   

 

Použití Altmanova modelu v klasickém tvaru není v podmínkách �eské 

republiky ni�ím jiným než výpo�tem koeficientu, jehož vypovídací schopnost o 

možnosti bankrotu je velmi diskutabilní. Altman�v model má funkci predikce 

finan�ní tísn� a zárove� rozvíjí finan�ní pom�rovou analýzu. Je také považován 

za efektivní prost�edek k odhalení úv�rových rizik, proto je oblíben hlavn� 

bankovním sektorem. S úsp�chem ho lze použít jen u podnik� st�ední velikosti, 

nebo	 velké podniky v našich podmínkách bankrotují z�ídka a malé neposkytují 

dostatek informací k provedení takovéto analýzy [14]. 

Altman�v index byl p�evzat z podmínek americké tržní ekonomiky, která 

siln� reaguje na efektivní kapitálový trh. To však nekopíruje podmínky v �eské 

republice. Nespolehlivost Altmanova modelu spo�ívá p�evážn� v odlišných 

tržních podmínkách. Váhy jednotlivých ukazatel� pak nejsou zcela relevantními.  
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IN – indexy d
v�ryhodnosti 
Všechny neduhy Altmanovo modelu v podmínkách �eské republiky �eší 

manželé Neumaierovi, kte�í v roce 1995 zpracovali bankrotní modely „šité na 

míru“ �eské ekonomice tzv. indexy IN. 

 

Index IN953 

Index IN95 je nazýván též v��itelským, protože respektuje nároky v��itel� 

z hlediska likvidity a zárove� respektuje obor podnikání tím, že byly stanoveny 

váhy nejen pro celou ekonomiku, ale i pro jednotlivá odv�tví [13]. 

 

V
ZPS16,8

KBUKZ
OA0,10

A
V0,52

A
EBIT8,33

U
EBIT0,11

CZ
A0,22IN ��

�
���������� , 

kde: 

A = celková aktiva, 

U = nákladové úroky, 

EBIT = zisk p�ed zdan�ním a úroky, 

VK = vlastní kapitál, 

CZ = cizí zdroje (cizí kapitál), 

V = výnosy, 

OA = ob�žná aktiva, 

KZ = krátkodobé závazky, 

KBU = krátkodobé bankovní úv�ry, 

ZPS = závazky po splatnosti.   [13] 

 

Tabulka �. 7: Interpretace výsledk
 IN95 

Hodnota indexu Stav podniku 
2IN �  Dobrá situace 
21;IN�  Nedostate�ná indikace (šedá zóna) 

1IN �  Vážné problémy 
Pramen: [13]   

 

                                                 
3  Písmena v názvu indexu vyjad�ují inciály svých autor� (Inka a Ivan Neumaierovi) a 
�íslo rok vzniku [12]. 
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Firmy s hodnotou indexu v�tší než 2 jsou schopny hradit své závazky 

bez problém�. Hodnotu indexu v rozmezí 1 – 2 lze charakterizovat jako „šedou 

zónu“, jedná se o firmy rizikové v souvislosti s úhradou svých dluh�. Firmy, 

které nedosáhly výše hodnoty indexu ani 1, jsou siln� ohrožené bankrotem. 

 

Index IN99 
Tento model, nazývaný vlastnický, respektuje fakt, že z investorského 

hlediska není primární obor podnikání, ale schopnost nakládat se sv��enými 

finan�ními prost�edky. 

 

KBUKZ
OA0,015

A
V0,481

A
EBIT4,573

CZ
A-0,017IN

�
��������   [13]. 

 

Tabulka �. 8: Interpretace výsledk
 IN99 

Hodnota indexu Stav podniku 
2,07IN �  Dobrá finan�ní situace 

2,070,684;IN�  
Nedostate�ná indikace 

(šedá zóna) 
0,684IN �  Vážné finan�ní problémy 

Pramen: [13]   

 

Index IN01 
Index IN01 spojuje oba p�edchozí indexy a navíc zohled�uje snahu o 

tvorbu p�idané hodnoty.  

 

KBUKZ
OA0,09

A
V0,21

A
EBIT3,92

U
EBIT0,04

CZ
A0,13IN

�
����������      [12]. 

 

Tabulka �. 9: Interpretace výsledk
 IN01 

Hodnota indexu Stav podniku 
1,77IN �  

Dobrá finan�ní situace  
(tvo�í hodnotu) 

1,770,75;IN�  
Nedostate�ná indikace 

(netvo�í hodnotu, ale ani nebankrotují) 
0,75IN �  Vážné problémy mí�ící k bankrotu 

Pramen: [13]   
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IN01 � 0,75 podnik sp�je k bankrotu s pravd�podobností 86%, 

IN01 �1,77 podnik tvo�í hodnotu s pravd�podobností 67% [14]. 

 

Index IN05 
Index IN05 je aktualizací indexu IN01 podle test� pr�myslových podnik� 

z roku 2004. Byly nov� definované váhy, resp. jedna, a posunuty hranice pro 

klasifikaci podnik� [12]. 

 

KBUKZ
OA0,09

A
V0,21

A
EBIT3,97

U
EBIT0,04

CZ
A0,13IN

�
����������     [12]. 

 

Tabulka �. 10: Interpretace výsledk
 IN05 

Hodnota indexu Stav podniku 
1,6IN �  Dobrá finan�ní situace 

1,60,9;IN�  
Nedostate�ná indikace 

(šedá zóna) 
0,9IN�  Vážné finan�ní problémy 

Pramen: [13]   

 

Taffler
v bankrotní model 
Byl publikován v roce 1977 a využívá �ty� pom�rových ukazatel�. 

Tafflerova diskrimina�ní rovnice: 

 

T = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4, 

p�i�emž: 

závazky krátkodobé
(EBT) zdan�ním p�ed ziskR1 �  

kapitál cizí
aktiva ob�žnáR2 �  

aktiva celková
závazky krátkodobéR3 �  

aktiva celková
celkemtržby R4 �   [12]. 
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Tabulka �. 11: Interpretace výsledk
 Tafflerova modelu 

Hodnota indexu Stav podniku 
0,3T �  Malá pravd�podobnost bankrotu 
0,2T �  Velká pravd�podobnost bankrotu 

Pramen: [12]   

 

Ani v tomto p�ípad� se odborná literatura se nezmi�uje o zp�sobu 

hodnocení, pokud je výsledná hodnota indexu v rozmezí 0,2-0,3. 
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4. Finan�ní analýza vybrané spole�nosti pomocí 
pom�rových ukazatel
 

V následující kapitole je finan�ní zdraví spole�nosti Nemtech s.r.o. 

zhodnoceno pomocí pom�rových ukazatel�, Du-Pontova pyramidálního 

rozkladu a bankrotních a bonitních model�.  

Teoretické principy finan�ní analýzy byly vysv�tleny v p�edchozích 

kapitolách.  

Následující praktická �ást diplomové práce je zam��ena na výpo�et 

vybraných pom�rových ukazatel�, Du-Pontova pyramidálního rozkladu a 

bonitních a bankrotních model� za sledované období od roku 2005 až do roku  

2009. Výsledky jsou pat�i�n� okomentovány a pro lepší orientaci zaznamenány 

i v grafické podob�. 

 

4.1. Analýza likvidity 

Vstupní data pro výpo�et likvidity a vypo�tené hodnoty likvidity jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 12: Likvidita 

[tis. K�] 2005 2006 2007 2008 2009 
krátkodobé závazky 2 958 1 528 1 196 643 616
ob�žná aktiva 4 482 6 424 12 868 10 738 15 493
zásoby 0 0 0 0 0
krátkodobý finan�ní majetek 3 238 5 121 8 304 5 864 7 787
CF z provozní �innosti 3 021 4 397 1 223 -506 -2 162
Ukazatelé likvidity 
b�žná likvidita 1,52 4,20 10,76 16,70 25,15
pohotová/ b�žná likvidita 1,52 4,20 10,76 16,70 25,15
hotovostní likvidita 1,09 3,35 6,94 9,12 12,64
Cash flow likvidita 1,02 2,88 1,02 -0,79 -3,51
�istý pracovní kapitál 1 524 4 896 11 672 10 095 14 877

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 

 
Ve vstupní tabulce stojí za povšimnutí �ádky s pohotovou a b�žnou 

likviditou. V podnicích nebývá obvyklé, že by ukazatelé pohotové a b�žné 

likvidity nabývaly totožných hodnot. V naší sledované spole�nosti je shoda obou 
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likvidit zap�í�in�na nulovým stavem zásob. Stav zásob ovliv�uje velikost 

zlomku, respektive �itatele, p�i výpo�tu ukazatele pohotové likvidity. �ím je stav 

zásob (vyjád�en v pen�zích) v�tší, tím je rozdíl mezi ob�ma ukazateli 

výrazn�jší.  

 

Pohotová/b�žná likvidita 
Graf �. 1: Vývoj pohotové a b�žné likvidity v letech 2005 - 2009 
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Hodnoty pohotové i b�žné likvidity v jednotlivých letech sledovaného 

období v�tšinou nedosahují optimální výše doporu�ované r�znými teoretickými 

prameny. Výjimkou je pouze první sledovaný rok, kdy firma teprve zahájila svou 

�innost. S tím byly spojeny i obvyklé po�áte�ní problémy jako je nízká 

produktivita práce díky nedostatku zkušeností a praxe nových zam�stnanc�, 

nízká poptávka po její produkci a s tím související malý objem tržeb, z�izovací 

náklady, apod. V roce 2005 byl pom�r mezi ob�žnými aktivy a krátkodobými 

závazky nejmenší z celého sledovaného období. Firma nem�la tak dobrou 

platební morálku v��i svým zákazník�m jako v letech následujícíh a zárove� z 

výše uvedených d�vod� dosáhla nejmenšího objemu pohledávek, které jsou 

sou�ástí ob�žných aktiv.  
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V dalších letech, kdy se �innost firmy více stabilizovala,  jsou hodnoty 

ukazetel� vyšší, což je pro chod podniku lepší varianta, než kdyby 

doporu�ovaných hodnot dosaženo nebylo. V takovém p�ípad� by byl chod 

podniku ohrožen . Podnik by nem�l dostatek finan�ních zdroj� na úhradu svých 

závazk�, mezi které lze s jistotou zahrnout periodicky se opakující dodávky 

nutných vstup� a doprovodných služeb. Dodavatelé by p�estali plnit svou funkci, 

podnik by nemohl plynn� fungovat, produkovat výstupy, tvo�it maximální možný 

zisk. 

V našem p�ípad� není nutné �ešit problém nedostate�ného množství 

pen�žních prost�edk�, ale naopak hledat možnosti jejich efektivn�jšího využití. 

Extrém� vysokou hodnotu ukazatele vykazuje rok 2009. V tabulce se vstupními 

daty je patrný postupný pokles krátkodobých závazk� a zárove� pozvolný 

nár�st finan�ního majetku. R�st hodnot likvidity je tedy logický. Období poklesu 

závazk� bylo vymezeno všeobecn� známou celosv�tovou hospodá�skou krizí. 

Podnik se snažil své závazky snížit ukon�ením n�kterých 

smluvn�dodavatelských vztah� a vybrané nakupované služby si za�al 

zajiš	ovat sám. Finan�ních prost�edk� paradoxn� i v dob� hospodá�ské krize 

p�ibývalo, protože podnik byl v období krátce po svém vzniku a objem zakázek, 

resp. tržeb se postupn� zv�tšoval. V roce 2006 narostl objem tržeb o tém��    

83 %, v roce 2007 o 82 %. Teprve v roce 2008 zaznamenal podnik mírný 

zhruba 3% pokles tržeb, v roce 2009 už to byl pokles o 32 %. Údaje jsou 

vztaženy vždy k p�edchozímu roku. V posledních dvou sledovaných letech 

podnik již neprofituje ze svého r�stu životního cyklu. 

Nezodpov�zenou otázkou z�stává, zda by se podniku da�ilo ješt� 

mnohém lépe, této krize nebýt. Pravd�podobn� ano. O této hypotetické otázce 

bude zmínka i v kapitole týkající se cash flow. 

 

Hotovostní likvidita 
Hotovostní likvidita nem�la být p�vodn� v�bec zahrnuta do praktického 

hodnocení sledovaného podniku.  Ukazatel hotovostní (okamžité) likvidity se 

m�ní s každou vydanou a uhrazenou fakturou, proto je velmi diskutabilní tento 

ukazatel hodnotit zp�tn�. Hotovostní likvidita podniku se m�že teoreticky zm�nit 

i n�kolikrát za den. Nelze ji hodnotit jen na konci ú�etního období. Ukazatel má 



Jana Žampachová: Finan�ní analýza spole�nosti Nemtech s.r.o. 

2011 38 

malou vypovídací schopnost už i proto, že je velmi snadno ovlivnitelný 

pozdržením úhrad nebo promptním vystavením faktur. 

Pro externí uživatele finan�ní analýzy, jako jsou banky, investo�i �i 

v��itelé, nemá význam. Její hodnocení je proto velmi stru�né a pouze 

demonstrativn� ukazuje, jak se její teoretické vymezení používá v praxi. 
 
Graf �. 2: Vývoj hotovostní likvidity v letech 2005 - 2009 
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Z grafu je na první pohled patrné, že hotovostní likvidita se vyvíjela 

obdobn� jako b�žná. Hodnoty ukazatele rostly a blízko doporu�ovaných 

optimálních hodnot se vyskytly jen v roce 2005. V dalších letech už byly 

podstatn� vyšší. Jak zd�vodn�ní tak i výhody a nevýhody plynoucí z takto se 

vyvíjející k�ivky jsou prakticky totožné jako v p�ípad� k�ivky b�žné likvidity. 

 

�istý pracovní kapitál 
Optimální hodnota ukazatele �istého pracovního kapitálu není p�esn� 

specifikována. Vzhledem k tomu, že jde o rozdíl mezi ob�žnými aktivy a 

krátkodobými závazky, je pro podnik žádoucí, aby ukazatel dosahoval co 

možná nejvyšší hodnoty. 
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Graf �. 3: Vývoj �istého pracovního kapitálu v letech 2005 - 2009 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Z grafu lze odvodit pozitivn� se vyvíjecí tendenci hodnoty ukazatele 

výrazn� stoupat. To zap�í�i�uje vývoj objemu ob�žných aktiv i krátkodobých 

závazk�. Zatímco ob�žných aktiv v období od založení podniku v roce 2005 do 

roku 2009 o 71 % p�ibylo, objem krátkodobých závazk� za stejné období se 

poda�ilo o 79 % snížit. D�vodem je snaha vedení spole�nosti o efektivní 

hospoda�ení a o r�st podniku. Každým rokem mizí po�áte�ní nejistota 

neudržení se na daném trhu, produkce roste, vedení zajiš	uje vzd�lání svých 

zam�stnanc�, aby nemusela ur�ité služby draze nakupovat, ale byla je schopna 

prost�ednictvím svých zam�stnanc� zajistit sama levn�ji. 

 Úbytek krátkodobých závazk� od roku 2005 do roku 2009 je tém�� 

80 %, naopak p�ír�stek na stran� ob�žných aktiv je za p�t let sledovaného 

období 246 %. Dlouhodobému r�stu ukazatele se vymyká pouze rok 2008, 

který byl ovlivn�n již zmín�nou špatnou celosv�tovou hospodá�skou situací. V 

tomto roce se sice poda�ilo podniku o dosažení cíleného snížení závazk�, 

avšak nepoda�ilo se dosáhnout plánovaného objemu zakázek, které se po 
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dokon�ení m�ní v pohledávky a ty jsou sou�ástí ob�žných aktiv. Vidíme, že 

oproti roku 2007 poklesl objem ob�žných aktiv v roce 2008 o necelých 17%.   

Graf �. 4: Vývoj cash flow likvidity v letech 2005 - 2009 
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Graf cash flow likvidity jasn� potvrzuje d�ležitost významu pen�žních 

tok�. Na všech p�edchozích grafech zobrazené hodnoty, resp. p�ímky, 

vyjad�ovaly p�íznivou finan�ní situaci podniku. V p�ípad� cash flow likvidity na 

první pohled vidíme, že i p�esto m�že mít podnik s financemi problém. 

„�ervená �ísla" nenazna�ují nic dobrého. Vypovídají o neschopnosti 

podniku uhradit své krátkodobé závazky z pen�z, které obdržel ze své provozní 

�innosti. I p�estože m�l podnik dostate�né množství zakázek, které zhotovil a 

p�edal zákazníkovi, objem jeho finan�ních prost�edk� získaných od zákazníka 

uhrazením pohledávek není dostate�ný. Tato situace je velmi nebezpe�ná a 

m�že vyvolat i bankrot podniku. Pokud podnik nedisponuje jinými finan�ními 

prost�edky, které našet�il z minulých let, ocitá se ve stavu druhotné platební 

neschopnosti. I p�estože vykazuje zisk, nemá zdroje na úhradu svých závazk� 

v��i dodavatel�m, zam�stnanc�m a státním institucím. Dodavatelé s ním 

nejsou ochotni nadále spolupracovat. Zam�stnanci odcházejí, protože podnik 

nemá na úhradu mezd a s nimi spojených povinných odvod� sociálního a 
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zdravotní pojišt�ní. V neposlední �ad� je také tu finan�ní ú�ad, kterému podnik 

musí zaplatit dan�.  

Tento „�erný scéna�" není našt�tí p�ípadem hodnocené firmy. Nemtech 

s.r.o. m�l z p�edchozích let dostatek volných finan�ních zdroj�, že mohl pokrýt i 

pom�rn� velký výpadek v platbách od zákazníka. 

 

4.2. Analýza zadluženosti 

Vstupní data pro výpo�et zadluženosti a vypo�tené hodnoty zadluženosti 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 13: Zadluženost 

[tis. K�] 2005 2006 2007 2008 2009 
cizí kapitál 2 976 1 544 7 140 1 146 961
celková aktiva 4 482 7 185 14 397 11 845 16 321
stálá aktiva 0 747 1 355 1 075 1 553
vlastní kapitál 1 507 5 640 7 252 10 697 15 344
nákladové úroky 0 0 16 54 39
EBIT 1 768 5 448 5 850 4 425 5 863
Ukazatelé zadluženosti  
ukazatel finan�ní páky 3,0 1,3 2,0 1,1 1,1
zadluženost 66,4% 21,5% 49,6% 9,7% 5,9%
podíl vlastních zdroj� 33,6% 78,5% 50,4% 90,3% 94,0%
podíl stálých aktiv 0,0% 10,4% 9,4% 9,1% 9,5%

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 

 

V prvních dvou letech nedisponoval podnik žádným cizím kapitálem, 

z kterého by platil úroky. Teprve v roce 2007 podnik po�ídil malý užitkový 

automobil pomocí spot�ebitelského úv�ru, s kterým souvisely nákladové úroky.  

Zdrojem cizího kapitálu firmy jsou p�edevším závazky z obchodních 

vztah�, závazky v��i zam�stnanc�m (nevyplacené mzdy), pojiš	ovnám a státu.  

Nejv�tší podíl na cizím kapitálu mají závazky z obchodních vztah� a to 

pr�m�rn� necelých 60 %, závazky v��i pojiš	ovnám a státu (dan�, sociální 

zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní) mají pr�m�rn� 25% podíl a nejmenší 

pr�m�rný podíl na cizím kapitálu mají závazky v��i zam�stnanc�m a to 15 %. 

Zanedbatelnou �ást podílu cizího kapitálu tvo�í výdaje p�íštích období (nájemné 

placené zp�tn�). 
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Graf �. 5: Vývoj ukazatele finan�ní páky v letech 2005 - 2009 
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Na první pohled je z�etelné, že tendence ukazatele finan�ní páky je 

klesající. To znamená, že rozdíl mezi celkovými zdroji a vlastním kapitálem se 

každým rokem zmenšoval, v roce 2009 stagnoval. Nejvíce jsou pomyslné n�žky 

mezi celkovými zdroji a vlastním kapitálem rozev�eny v roce založení podniku, 

kdy podnik disponoval hlavn� základním kapitálem a zisk, který tvo�il, nebyl 

p�íliš vysoký. Další roky se situace z pohledu tvorby zisku s p�ibývajícími 

zakázkami zlepšovala, až podnik dosáhl pom�ru mezi celkovými zdroji a 

vlastním kapitálem 1,06 : 1. Výjimku v pravidelném poklesu ukazatele finan�ní 

páky �inil rok 2007, kdy bylo po�ízeno již zmi�ované užitkové vozidlo pomocí 

úv�ru a tato investice pro firmu Nemtech s.r.o. znamenala relativn� vysoký 

nár�st podílu cizích zdroj�. Dalším faktem, který ovlivnil výši ukazatele v roce 

2007, bylo zvýšení náklad� zap�í�in�né vysokou smluvní pokutou, kterou firma 

musela uhradit, když nesplnila své závazky vyplývající z obchodní smlouvy. 

Aby ukazatel finan�ní páky spl�oval svou základní funkci, tzn. zvedal 

výnosnost vlastního kapitálu, musí být v�tší než 1. �ím v�tší tento ukazatel je, 

tím je jeho pozitivní efekt v�tší. Z tohoto pohledu není klesající vývoj ukazatele 
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finan�ní páky uspokojivý. Z pohledu investor� a v��itel� to však znamená 

dobrou finan�ní stabilitu podniku. 

 
Graf �. 6: Vývoj ukazatele zadluženosti v letech 2005 – 2009 
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K�ivka zadluženosti vykazuje tendenci postupem let klesat. Výjimku tvo�í 

rok 2007, kdy zadluženost oproti p�edcházejícímu roku vzrostla relativn� o 

130 %. D�vodem je op�t zmi�ované po�ízení nového užitkového vozidla. Na 

první pohled je to nár�st zna�ný, ale vzhledem k tomu, že hodnocená 

spole�nost není velká a disponuje tomu p�im��eným objemem finan�ních 

prost�edk�, tak po�ízení užitkového automobilu z cizích zdroj� zp�sobil znatelný 

výkyv ve vývoji zadluženosti.  

Celkov� zadluženost od roku 2005 do roku 2009 klesla relativn� o 

neuv��itelných 91,5 %. D�kaz toho, že manaže�i firmy nakládají s finan�ními 

prost�edky firmy hospodárn�. 
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Graf �. 7: Vývoj podíl vlastních zdroj
 v letech 2005 - 2009 
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Pro každou firmu je pozitivní, když podíl vlastních zdroj� na celkových 

aktivech roste. Znamená to, že firma nemusí pro po�ízení svých aktiv využívat 

cizí kapitál a je tedy finan�n� samostatná. To ji �iní i v o�ích jejich partner� 

d�v�ryhodnou. Banky nemají strach p�j�it jí sv�j kapitál za výhodných 

podmínek nízkého úroku, dodavatelé se nebojí o úhradu svých pohledávek, 

zam�stnanci se mohou t�šit z nadstandardních bonus� v podob� vyšších 

odm�n, p�kného pracovního prost�edí apod. 

To je i p�ípad firmy Nemtech s.r.o. Každoro�ní rostoucí podíl vlastních 

zdroj� na celkových aktivech byl snahou vedení spole�nosti. Tento vývoj se dal 

teoreticky p�edpokládat, pokud zvážíme, že firma se nachází ve fázi r�stu 

svého životního cyklu.  

Výjimkou r�stu ukazatele byl pouze rok 2007, kdy po�ízení zmi�ovaného 

užitkového automobilu ho zna�n� negativn� ovlinil. 

Celkový relativní nár�st vlastních zdroj� za hodnocených p�t let je 

180 %. V posledním roce pozorujeme oproti skokovým zm�nách v p�edchozích 

letech pouze zhruba 4% vzestup tohoto ukazatele. Je to však logické, když 
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vezmeme v potaz fakt, že ukazatel m�že nadále r�st pouze po jednotkách do 

maxima 100 %. 

 

Graf �. 8: Vývoj podílu stálých aktiv v letech 2005 - 2009 
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Podíl stálých aktiv v podniku m�žeme hodnotit pozitivn�. Je totiž velmi 

nízký, z �ehož plynou i nízké fixní náklady. Náklady obecn� se snaží každý 

podnik snižovat, jelikož mají p�ímou vazbu na výši zisku. Fixní náklady mají 

obzvlášt� negativní vliv v situaci, kdy podnik ztratí zákazníka, resp. odbyt své 

produkce a nemá komu prodávat. Tato situace nastala i v hodnocené firm�. 

Ztrátu tohoto zákazníka nelze dávat do souvislosti s hospodá�skou recesí i 

p�esto, že odešel v této dob�. Jednalo se o velmi rychlé a zna�né nar�stání 

objemu zakázek specifického výrobku. Jakmile však byla p�ekro�ena ur�itá 

množstevní hranice, pro zákazníka bylo výhodn�jší i po p�i�tení všech 

p�epravních náklad� nechat si zakázku vyráb�t v Indii. Podnik kv�li tomuto 

zákazníkovi investoval do vzduchových tlakových rozvod� a do dalších 

p�ípravk�, které umož�ovaly rychlejší montáž. Bohužel tyto investice, resp. fixní 

náklady z�stávají nevyužité. 
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Variabilní náklady lze snížit prakticky okamžit�, fixní nikoliv. 

V roce založení spole�nosti je podíl stálých aktiv nulový, protože 

spole�nost žádná stálá aktiva nem�la. Teprve s p�esídlením do jiného objektu v 

roce 2006 po�ídila vybavení výrobní haly a kancelá�í. Stálá aktiva byla tvo�ena 

p�edevším pracovními stoly, židlemi, ru�ním ná�adím, kancelá�ským a šatním 

nábytkem, po�íta�i a softwarem. Do roku 2006 používala spole�nost pronajaté 

prostory v�etn� kancelá�ského i výrobního vybavení, ru�ní ná�adí m�la 

zap�j�ené zákazníkem. V dalších letech pokra�uje firma s vybavováním 

výrobního prostoru. Mírný pokles podílu stálých aktiv koncem sledovaného 

období ovlivnil v�tší objem vy�azených aktiv z obchodního majetku než 

po�ízených. 

 

4.3. Analýza aktivity 

Vstupní data pro výpo�et aktivity a vypo�tené hodnoty aktivity jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 14: Vstupní data pro výpo�et aktivity a vypo�tené hodnoty 
aktivity 

[tis. K�] 2005 2006 2007 2008 2009 
tržby 6 186 11 315 20 550 19 880 13 544
celková aktiva 4 482 7 185 14 397 11 845 16 321
ob�žná aktiva 4 482 6 424 12 868 10 738 15 493
fixní (stálá) aktiva 0 747 1 355 1 075 1 553
zásoby 0 0 0 0 0
pohledávky z obchodního styku 1 016 1 102 4 418 1 500 3 322
závazky z obchodního styku 2 406 144 172 140 154
Ukazatelé aktivity      
obrat zásob (i doba obratu zásob) x x x x x 
obrat celkových aktiv 1,4 1,6 1,4  1,7  0,8 
obrat ob�žných aktiv 1,4 1,8 1,6  1,9  0,9 
obrat fixních (stálých) aktiv x 15,1 15,2  18,5  8,7 
doba obratu celkových aktiv 260,8 228,6 252,2  214,5  433,8 
doba obratu ob�žných aktiv 260,8 204,4 225,4  194,5  411,8 
doba obratu fixních aktiv x 23,8 23,7  19,5  41,3 
obrat pohledávek z obchodního styku 6,1 10,3 4,7  13,3  4,1 
obrat závazk� z obchodního styku 2,6 78,6 119,5  142,0  87,9 
doba obratu pohledávek z obchodního styku 59,1 35,1 77,4  27,2  88,3 
doba obratu závazk� z obchodního styku 140,0 4,6 3,0  2,5  4,1 

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 
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Spole�nost Nemtech s.r.o. nedisponuje žádnými zásobami, proto nem�že 

být obrat zásob �i doba obratu zásob analyzována. Výrobní materiál je 

majetkem zákazníka, který s každou zakázkou dodává, resp. by m�l dodat 

p�esné množství montážních sou�ástek. Tento zp�sob dodávek by se dal 

p�irovnat k metod� �ízení zásob „JIT“, kdy výrobní materiál je do výrobního 

procesu dodán práv� v okamžiku, kdy je spot�ebováván. Praxe ve spole�nosti 

Nemtech s.r.o. však ukazuje, že existují rozdíly mezi množstvím výrobního 

materiálu uvedeným na dodacích listech a skute�n� dodaným množstvím. Tato 

odchylka bývá zjišt�na teprve p�i p�ejímce dodávky, což negativn� ovliv�uje 

hladký pr�b�h výroby. 

 

Vzhledem k tomu, že obrat a doba obratu spolu úzce souvisí, budou 

následující komentá�e a hodnocení spole�ná pro ob� grafická zobrazení t�chto 

ukazatel�. 

 

Graf �. 9: Vývoj ukazatele doby obratu pohledávek z obchodního styku 
v letech 2005 - 2009 
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Graf �. 10: Vývoj obratu pohledávek z obchodního styku v letech 2005 - 
2009 
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Odborná literatura ani u t�chto ukazatel� neudává žádnou optimální 

hodnotu, jen konstatuje, že doba obratu pohledávek by m�la být co nejkratší a 

obrat pohledávek co nejvyšší. V ideálním p�ípad� by tedy po�et obrat� mohl být 

až 360, doba obratu 1 den. To by znamenalo, že firm� nehrozí druhotná 

platební neschopnost, protože pohledávky jsou hrazeny rychle a je jich mnoho. 

K�ivky obou graf� v pr�b�hu p�ti sledovaných let zna�n� kolísaly. 

M�žeme si povšimnout, že v letech, kdy k�ivka doby obratu je na vrcholu, k�ivka 

po�tu obrat� se naopak propadá. Tento jev je naprosto logický, když vezmeme 

v potaz, že hodnota jednoho ukazatele je v podstat� p�evrácená hodnota toho 

druhého. Pokud je spolu vynásobíme, m�li bychom se blížit po�tu dn� v roce, 

resp. 360. 

Demonstrace pravdivosti tvrzení: 

6,1 * 59,1 = 360,51 

Drobné rozdíly od hodnoty 360 jsou dány matematickým 

zaokrouhlováním. 
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Jak už bylo zmín�no v kapitole 4.1. Analýza likvidity, období celosv�tové 

hospodá�ské krize bylo i ve firm� Nemtech s.r.o. poznamenáno potížemi ve 

form� špatného cash flow. Pohledávky byly hrazeny za velmi dlouhou dobu, 

po�et jejich obrat� byl logicky neúm�rn� nízký. Firmu to citeln� nezasáhlo 

v negativním smyslu jen díky svým finan�ním úsporám a obez�etnosti 

v p�edchozích letech. 

 

Graf �. 11: Vývoj doby obratu závazk
 z obchodního styku v letech 2005 - 
2009 
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Graf �. 12: Vývoj obratu závazk
 z obchodního styku v letech 2005 - 2009 
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I v p�ípad� obratu a doby obratu závazk� pozorujeme souvislost mezi 

jejich k�ivkami. Když se k�ivka doby obratu propadá, k�ivka po�tu obrat� je na 

vrcholu. D�vod je stejný jako u ukazatele obratu a po�tu obrat� pohledávek, 

hodnota jednoho ukazatele je p�evrácenou hodnotou toho druhého. Po 

vzájemném vynásobení dostaneme p�ibližný po�et dní v roce. 

Vztah mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazk� 

neodpovídá teoretickým doporu�ením.  Výjimkou je pouze první hodnocený rok, 

kdy doba obratu pohledávek je kratší než doba obratu pohledávek. V dalších 

letech tomu bylo naopak. To nep�ízniv� ovlivnilo pen�žní toky spole�nosti. Tato 

skute�nost byla názorn� potvrzena v kapitole 4.1. Analýza likvidity p�i 

hodnocení ukazatele cash flow likvidita a zmín�na bude i v následující kapitole 

p�i hodnocení cash flow výkonnosti. D�vodem tak razantní zm�ny po prvním 

roce fungování podniku je vým�na v managementu spole�nosti, kdy nové 

vedení dbalo na velmi rychlé úhrady svých závazk�. 
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Graf �. 13: Vývoj doby obratu aktiv v letech 2005 - 2009 
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Graf �. 14: Vývoj obratu aktiv v letech 2005 - 2009 
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Už víme, že v prvním sledovaném roce neevidovala firma Nemtech s.r.o. 

žádná fixní aktiva. Byl to rok jejího založení a firma pro zahájení své �innosti 

všechna aktiva, která by mohla být fixní, najímala. P�edešla tím neopatrnému 

výdaji pen�žních prost�edk� a vzniku fixních náklad� v situaci, kdy si ješt� 

nemohla být jistá, zda se její odhad o objemu tržeb naplní. Proto k�ivka 

znázor�ující obrat fixních aktiv za�íná v bod� nula, resp. tento bod není 

z matematického hlediska definovaný. Teprve v následujícím roce došlo 

k po�ízení stálých aktiv v podob� automobilu, po�íta��, softwaru, kancelá�ského 

vybavení, apod. 

Ob�žná aktiva jsou ve firm� zastoupena p�evážn� v podob� pohledávek 

a krátkodobého finan�ního majetku. Podílejí se na celkových aktivech vysokým 

pom�rem. V mezidobí sledovaných p�ti let to bylo pr�m�rn� 92 %. To je 

d�vodem, pro� k�ivky obratu a doby obratu celkových a ob�žných aktiv mají tak 

podobný pr�b�h a vlivem nulového stavu fixních aktiv v po�átku za�ínají na 

stejné hodnot�. 

Hodnoty ukazatel� bohužel nenabývají uspokojujících hodnot. Doba 

obratu je p�íliš dlouhá, po�et obrat� je proto logicky úm�rn� tomu nízký. 

Ukazatele fixních aktiv jsou na tom o n�co lépe, ale v souvislosti s jejich malým 

pom�rným zastoupením je to zanedbatelná út�cha. 

Pokud bychom cht�li dokázat vzájemnou souvislost i mezi ukazateli 

obratu a doby obratu aktiv, postupovali bychom analogicky jako v p�ípadu 

pohledávek. Vynásobili bychom mezi sebou �íselné hodnoty ukazatel� obratu a 

doby obratu aktiv a dosp�li bychom k výsledku zhruba 360. 

 

4.4. Analýza rentability 

Ukazatelé rentability tvo�í rovnici Du-Pontova pyramidálního rozkladu. 

Vstupní data pro výpo�et likvidity a vypo�tené hodnoty likvidity jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka �. 15: Vstupní data pro výpo�et rentability a vypo�tené hodnoty 
rentability 

[tis. K�] 2005 2006 2007 2008 2009 
EBT 1 768 5 448 5 834 4 371 5824
nákladové úroky 0 0 16 54 39
EBIT 1 768 5 448 5 850 4 425 5 863
EAT 1 307 4 133 4 412 3 445 4 648
celková aktiva 4 482 7 185 14 397 11 845 16 321
tržby 6 186 11 315 20 550 19 880 13 544
rezervy 0 0 0 0 0
dlouhodobé závazky 18 16 5 342 503 345
dlouhodobé bankovní úv�ry 0 0 602 0 0
vlastní kapitál 1 507 5 640 7 252 10 697 15 344
CF z provozní �innosti 3 021 4 397 1 223 -506  -2 162 
náklady 4 898 7 276 16 368 17 359 9 239
Ukazatelé rentability   
rentabilita aktiv 0,39 0,76 0,41  0,37  0,36 
rentabilita investovaného kapitálu 1,16 0,96 0,44  0,40  0,37 
rentabilita vlastního kapitálu 0,87 0,73 0,61  0,32  0,30 
ROS 0,29 0,48 0,28  0,22  0,43 
ROS - zisková marže 0,21 0,37 0,21  0,17  0,34 
CF výkonnost 0,49 0,39 0,06  -0,03  -0,16 

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 

 

Na základ� hodnot ukazatel� rentability lze konstatovat, že podnik stále 

hospoda�í efektivn�, ale návratnost jeho investic rok od roku klesá. Žádoucí 

ovšem je, aby se situce vyvíjela p�esn� naopak, tedy aby rentabilita obecn� rok 

od roku byla vyšší nebo alespo� stagnovala. Jak už bylo v této diplomové práci 

n�kolikrát zmín�no, prudký pokles všech ukazatel� v letech 2008 a 2009 má 

sv�j p�vod v celosv�tové hospodá�ské recesi4, kdy horší hospodá�ské výsledky 

vykazovala v�tšina firem na trhu. I firmu Nemtech s.r.o. postihl pokles zakázek, 

d�ležitý zákazník zbankrotoval, nezabránila propušt�ní zhruba 8 % 

zam�stnanc�, dalších rekordních 20 % odešlo na mate�skou dovolenou. 

Zd�razn�me, že ve firm� pracuje celkem 25 lidí, z toho ženy tvo�í 84 %. 

V následujících grafech je znázorn�n vývoj ROE, ROCE, ROS a Cash 

flow výkonnosti ve sledovaném období let 2005 až 2009. 

                                                 
4  Recese je stav ekonomiky, kdy pokles reálného hrubého domácího produktu trvá po 
dv� nebo více po sob� jdoucích �tvrtletí v roce. 



Jana Žampachová: Finan�ní analýza spole�nosti Nemtech s.r.o. 

2011 54 

Graf �. 15: Vývoj rentability vlastního kapitálu v letech 2005 - 2009 
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Graf �. 16: Vývoj rentability investovaného kapitálu v letech 2005 - 2009 
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Graf �. 17: Vývoj rentability aktiv v letech 2005 - 2009 
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Sklon k�ivek všech ukazatel� rentability ve t�ech výše uvedených grafech 

vykazuje negativní klesající vývoj. Ten prakticky za�íná t�etím rokem po 

založení podniku i p�es nár�st objemu zakázek, resp. tržeb v prvních t�ech 

letech. P�í�inu poklesu ukazatel� v roce 2007 nalezneme ve smluvní pokut�, 

která byla uhrazena z �istého zisku. Podnik uzav�el smlouvu s novým 

zákazníkem na montáž LED-diod do váno�ních ozdob. Smlouva byla uzav�ena 

na velký objem se striktním datem dodání. Podnik byl také upozorn�n na 

vysoké sankce, které by z nedodržení smluvních podmínek plynuly. I p�estože 

vedení spole�nosti v�d�lo o vysoké pokut�, up�ednostnilo náhlý požadavek 

stálého a velmi d�ležitého zákazníka. Termín montáže LED-diod nebyl spln�n. 

Vedení podniku se po dlouhém jednání poda�ilo p�vodní smluvní pokutu snížit, 

ale jen velmi mírn�.  

Vysv�tlení poklesu ROE, ROCE a ROA v ostatních letech spo�ívá 

v nár�stu objemu aktiv. 

D�vody vývoje rentability v následujících letech již byly objasn�ny 

souvislostí s celosv�tovou hospodá�skou situací mající sv�j p�vod v USA. 
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Graf �. 18: Vývoj rentability tržeb v letech 2005 - 2009 
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O n�co lépe jsou na tom ukazatele rentability tržeb, které na konci 

sledovaného období mají tendenci stoupat. P�estože tržby oproti p�edchozím 

rok�m klesaly stále, a to o 3,2 % v roce 2008 v��i roku 2007, v roce 2009 

dokonce o tém�� 32 % v��i roku 2008, snížení náklad� v roce 2009 o 47 % v��i 

p�edchozímu roku m�lo tak pozitivní efekt, že se hodnoty ROS zvýšily.  

Hospodá�sky nejefektivn�jší z pohledu rentability tržeb byl rok 2006. V 

tomto roce se vlivem zv�tšení objemu produkce zv�tšil i objem tržeb o tém�� 

83 % a zárove� zam�stnanci, kterým skon�ila záu�ní doba, za�ali pracovat 

rychleji a kvalitn�ji.  

Roky 2007 a 2008 byly ve znamení poklesu, na který m�la vliv smluvní 

pokuta a hospodá�ská situace ve sv�t�. Poslední sledovaný rok se k�ivka 

optimisticky zvedá. Tržby sice dosahovaly jen 68 % objemu tržeb p�edešlého 

roku, náklady však klesly tém�� o 47 %. 

Varianta ROS - zisková marže kopíruje vývoj „klasické" ROS s tím 

rozdílem, že její hodnoty budou nabývat nižších hodnot, protože p�i jejím 

výpo�tu je v �itateli zlomku EAT a ten je vlivem zdan�ní nižší než EBIT. 
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Graf �. 19: Vývoj cash-flow výkonnosti v letech 2005 - 2009 
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Znázorn�né grafické zobrazení cash flow výkonnosti op�t dokazuje, že i 

p�estože všechny výše uvedené ukazatele rentability hodnotí podnik jako 

finan�n� zdravý, jako podnik tvo�ící zisk, není to zárukou nemožnosti bankrotu 

podniku. 

Hodnota ukazatele cash flow výkonnosti klesala i v období, kdy se objem 

tržeb zv�tšoval. Vývoj k�ivky nazna�uje špatnou platební morálku zákazník�. 

Hodnota ukazatele cash flow výkonnosti klesá postupn� o 20 % v roce 2006, o 

85 % v roce 2007, v posledních dvou sledovaných letech dokonce dosahuje 

záporného �ísla, což znamená, že vyinkasovaných pen�z od zákazník� bylo 

mén� než objem tržeb.  

Podnik mohl tuto nesnadnou situaci p�ekonat jen díky své vysoké 

likvidit�, jejíž hodnoty byly daleko mimo toleranci doporu�ovaných hodnot 

odbornou literaturou. 
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5. Finan�ní analýza vybrané spole�nosti pomocí Du-
Pontova pyramidálního rozkladu 

Vstupní data pro výpo�et Du-Pontova pyramidálního rozkladu a 

vypo�tené hodnoty Du-Pontova pyramidálního rozkladu jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka �. 16: Vstupní data pro Du-Pont
v pyramidální rozklad 

  2005 2006 2007 2008 2009 
rentabilita vlastního kapitálu 0,8673 0,7328 0,6084 0,3221 0,3029
rentabilita aktiv 0,3945 0,7582 0,4063 0,3736 0,3592
finan�ní páka (multiplikátor) 2,9741 1,2739 1,9852 1,1073 1,0637
ROS 0,2858 0,4815 0,2847 0,2226 0,4329
obrat celkových aktiv 1,3802 1,5748 1,4274 1,6783 0,8299
ob�žná aktiva 4 482 6 424 12 868 10 738 15 493
fixní (stálá) aktiva 0 747 1 355 1 075 1 553
ostatní aktiva 0 14 174 32 -725 
vázanost ob�žných aktiv 0,7245 0,5677 0,6262  0,5401  1,1439 
vázanost fixních aktiv 0 0,0660 0,0659  0,0541  0,1147 
vázanost ostatních aktiv 0 0,0012 0,0085  0,0016  -0,0535 
vliv zm�ny ROA na ROE x 0,4522 -0,4307  -0,0360  -0,0094 
vliv zm�ny finan�ní páky na ROE x -0,5866 0,3063  -0,2503  -0,0097 
vliv zm�ny ROS na ROA x 0,3609 -0,3629  -0,1055  0,1603 
vliv zm�ny obratu aktiv na ROA x 0,0913 -0,0679  0,0694  -0,1698 
vliv zm�ny vázanosti ob�žných aktiv x 1,0661 0,9994  0,9877  1,0700 
vliv zm�ny vázanosti fixních aktiv x -0,3549 -0,0020  0,1255  0,1703 
vliv zm�ny vázanosti ostatních aktiv x 0,0582 0,1231  0,0674  -0,0214 

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 

 
Tabulka �. 17: Vyhodnocení Du-Pontova pyramidálního rozkladu 

  2006 2007 2008 2009 
ROE - relativní zm�na: -15,51% -16,98% -47,06% -5,94%
% zm�na ROA na ROE:  52,13% -58,78% -5,92% -2,93%
% zm�na multiplikátoru na ROE -67,64% 41,80% -41,14% -3,01%
% zm�na ROS na ROE: 41,61% -49,52% -17,34% 49,79%
% zm�na obratu aktiv na ROE: 10,52% -9,26% 11,41% -52,72%

Pramen: [vlastní zpracování] 

Vlivy analytických �initel� p�sobících v jednotlivých letech pozitivn� na 

výnos na vlastní kapitál vidíme v tabulce �. 17 jako kladná �ísla, vlivy 

analytických �initel� p�sobících negativn� jako �ísla záporná. 
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Všechny záporn� se vyvíjející ukazatele p�evážn� ovlivnila celosv�tová 

hospodá�ská situace. V tomto období bylo t�žší udržet odbyt na stejné hladin�, 

zákazníci se dožadovali nižších prodejních cen p�i menším odb�ru a m�li 

problémy s úhradami svých závazk� v��i hodnocené firm�. Náklady se poda�ilo 

snížit až v posledním sledovaném roce 2009, �emuž odpovídala i úrove� zisku. 

 

Pozitivní p�sobení zm�ny ROS na syntetický ukazatel ROE v roce 2006 

vyplývá z p�ír�stku objemu tržeb o 45 %. Další dva roky je vliv p�sobení zm�ny 

analytického ukazatele ROS na zm�nu syntetického ROE negativní. Objem 

tržeb sice rostl i nadále, a to o 9 235 tis. K� v roce 2007 a o 8 565 tis. K� v roce 

2008 oproti roku 2006, ale více rostoucí tendenci zaznamenaly i náklady a 

zárove� nežádoucí pom�r mezi nimi a výnosy. Zv�tšení objemu náklad� oproti 

roku 2006 bylo v roce 2007 o 9 092 tis. K� a v roce 2008 o 10 083 tis. K�.  

Pom�r náklad� na výnosech byl v roce 2006 64 %, v roce 2007 už 79 % a 

v roce 2008 dokonce 87 %. Rostoucí pom�r náklad� na výnosech je d�vodem 

negativního vlivu zm�ny analytického ukazatele ROS na zm�nu syntetického 

ukazatele ROE v období roku 2007 a 2008.  

V roce 2009 je p�sobení zm�ny analytického ukazatele ROS na zm�nu 

syntetického ROE už op�t pozitivní i p�es zmenšující se objem tržeb. Ten se 

snížil oproti roku 2008 o 6 336 tis. K�, snížení náklad� však bylo ješt� v�tší, a to 

o 8 120 tis. K�. Pom�r náklad� na výnosech se poda�ilo snížit až na 68 %, tedy 

tém�� na úrove� roku 2006. 

 

Pozitivní p�sobení zm�ny analytického ukazatele obratu aktiv na 

syntetický ukazatel ROE se b�hem sledovaného období st�ídá s negativním.  

Negativní vliv zp�sobuje dlouhá doba obratu pohledávek zp�sobená 

špatným cash flow. Nejvíce negativní p�sobení se projevuje v roce 2009, kdy 

doba obratu celkových aktiv je skoro 434 dn�, resp. celková aktiva se obrátila 

pouze 0,8 krát za rok.  

Špatný cash flow se projevuje i na snižujícím se pom�ru krátkodobého 

finan�ního majetku na výnosech. V roce 2006 byl tento 45 %, v roce 2007 jen 

40 %, v roce 2008 klesl na 29 % a 43 % dosáhl v roce 2009. 
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Vliv zm�ny multiplikátoru na zm�nu syntetického ukazatele ROE byl 

pouze v roce 2007 pozitivní, v ostatních sledovaných letech negativní.  

Ukazatel multiplikátoru je dán podílem celkových aktiv k vlastnímu jm�ní. 

K poklesu jeho hodnoty v letech 2006, 2008 a 2009 došlo pomalejším r�stem 

celkových aktiv než vlastního jm�ní.  

R�st celkových aktiv byl 60 % v roce 2006, 100 % v roce 2007, - 18 % 

v roce 2008 a 38 % v roce 2009. Aktiva celkem rostla vlivem zvýšení ob�žných i 

stálých aktiv. Výjimkou byl rok 2008, kdy ob�žná aktiva poklesla o tém�� 17 % a 

stálá o 21 %. 

R�st vlastního jm�ní �inil 274 % v roce 2006, 29 % v roce 2007, 48 % 

v roce 2008 a 43 % v posledním sledovaném roce. 

Pouze v roce 2007 byl r�st aktiv v�tší než r�st vlastního kapitálu. 

Pokles hodnoty multiplikátoru znamená, že na jednotku vlastního kapitálu 

p�ipadá mén� jednotek celkových aktiv. Když tato jednotka celkových aktiv 

vytvá�í zisk, není snížení hodnoty multiplikátoru žádoucí, protože má negativní 

vliv na podíl zisku k vlastnímu kapitálu. 

 

Pozitivní p�sobení zm�ny ROA na syntetický ukazatel ROE v roce 2006 

vyplývá z p�ír�stku objemu pohledávek o 8 % a z p�ír�stku krátkodobého 

finan�ního majetku o 58 % oproti roku 2005. Ob� aktiva se vyvíjela pozitivn� 

díky vzr�stající d�v��e zákazník� a s ní spojenými zakázkami o v�tší finan�ní 

hodnot� a odpovídající platební morálkou zákazník�. 

V roce 2006 vzrostl i objem dlouhodobého hmotného majetku o 

747 tis. K�. V roce 2005 byl tento objem nulový. 

V letech 2007 až 2009 je p�sobení zm�ny analytického �initele ROA na 

zm�nu syntetického ROE negativní. D�vody jsou uvedeny v nižších úrovních 

pyramidálního rozkladu. Shr�me krátce, že se jedná o špatný cash flow, 

dlouhou dobu obratu pohledávek, pom�r náklad� na výnosech. 
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6. Finan�ní analýza vybrané spole�nosti pomocí 
bonitních a bankrotních model
 

 

Kralicek�v quicktest 
Vstupní data pro výpo�et Kralicekova quicktestu a vypo�tené hodnoty 

Kralicekova modelu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 18: Vstupní data pro výpo�et Kralicekova quicktestu a 
vypo�tené hodnoty Kralicekova quicktestu 

[tis. K�] 2005 2006 2007 2008 2009 
vlastní kapitál 1 507 5 640 7 252 10 697 15 344
aktiva 4 482 7 185 14 397 11 845 16 321
dluhy 2 976 1 544 7 140 1 146 961
krátkodobý finan�ní maj. 3 238 5 121 8 304 5 864 7 787
odpisy 0 39 179 280 280
nezdan�né cash flow 1 768 5 487 6 029 4 705 6 143
EBIT 1 768 5 448 5 850 4 425 5 863
provozní výnosy 2 008 5 689 6 335 4 572 5 823
ukazatelé  
R1 0,34 0,78 0,50  0,90  0,94 
R2 -0,15 -0,65 -0,19  -1,00  -1,11 
R3 0,39 0,76 0,41  0,37  0,36 
R4 0,88 0,96 0,95  1,03  1,05 

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 

 

Tabulka �. 19: Vyhodnocení Kralicekova quicktestu 

  2005 2006 2007 2008 2009 
R1 4 4 4 4 4
R2 4 4 4 4 4
R3 4 4 4 4 4
R4 4 4 4 4 4
Body 4 4 4 4 4

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Výsledek hodnocení bonity podniku pomocí Kralicekova quicktestu je 

tém�� ohromující v kladném smyslu. Podnik už nemohl se svým výsledkem 

dopadnout lépe. Ve všech p�ti sledovaných letech získal nejlepším možné 

bodové ohodnocení.  
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Vypo�tené hodnoty jsou od t�ch hrani�ních skokov� vzdáleny, podnik 

tedy není získáním mén� bod�, posléze zvýšením možnosti zbankrotovat, ani 

v nejmenším ohrožen. Jde o d�sledek efektivního hospoda�ení, využívání 

pouze relativn� malého objemu cizích finan�ních zdroj� a zajišt�ní 

dostate�ného množství zakázek.  
 

Index bonity 
Vstupní data pro výpo�et indexu bonity a vypo�tené hodnoty indexu 

bonity jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 20: Vstupní data pro výpo�et indexu bonity a výpo�et ukazatel
 
pro index bonity 

[tis. K�] 2005 2006 2007 2008 2009 
cizí zdroje 2 976 1 544 7 140 1 146 961
celková aktiva 4 482 7 185 14 397 11 845 16 321
EBT 1 768 5 448 5 834 4 371 5 824
celkové výkony 6 186 11 315 20 550 19 880 13 544
Cash flow 3 021 4 397 1 223  -506  -2 162 
zásoby 0 0 0 0 0
X1 1,02 2,85 0,17 -0,44  -2,25 
X2 1,51 4,65 2,02 10,34 16,98
X3 0,39 0,76 0,41 0,37 0,36
X4 0,29 0,48 0,28 0,22 0,43
X5 0 0 0 0 0
X6 1,38 1,57 1,43 1,68 0,83
Index bonity  7,15 14,79 6,03 5,12 3,79

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 

 

Analýza finan�ní stability firmy Nemtech s.r.o. na základ� hodnot indexu 

bonity p�inesla uspokojivé výsledky. Ve všech sledovaných letech hodnoty 

indexu p�ekro�ily hranici, která je pot�ebná k vyslovení záv�ru „extrémn� dobrá” 

finan�ní situace. 

Tento ukazatel má navíc oproti ostatním tu výhodu, že nezanedbává 

d�ležitost pen�žního toku v podniku. Práv� ten je v p�ípad� hodnocené 

spole�nosti velmi podstatný. 

Nejlépe na tom byla firma v roce po svém založení, kdy byl pom�r 

náklad� a výnos� nejp�ízniv�jší. Zakázek p�ibývalo, tržby byly pom�rn� vysoké. 
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V dalších letech byla firma sankciována, což se negativn� promítlo do náklad�, 

resp. do zisku.  

V dalších letech s nástupem špatné celosv�tové hospodá�ské situace 

byla firma Nemtech s.r.o. v rámci udržení konkurenceschopnosti nucena snížit 

svou marži. Toto rozhodnutí také negativn� ovlivnilo míru zisku. 

„Extrémn� dobrou” finan�ní situaci m�žeme konstatovat pouze tehdy, 

kdy hodnota indexu p�ekro�í hrani�ní hodnotu 3. V p�ípad� hodnocené firmy se 

vývoj ukazatele ubírá nežádoucím sm�rem. Vidíme, že v posledním 

sledovaném roce už hodnota indexu nemá takový „náskok”. P�í�inu nalezneme 

ve špatném cash flow, který tla�í hodnotu ukazatele dol�.  

Jak nazna�uje tendence k�ivky v grafickém zobrazení, m�li bychom se 

obávat, že pokud se v roce 2010 nezlepší cash flow, který prozatím nejvíce 

negativn� ovliv�uje finan�ní situaci firmy, klesne hodnota indexu pod hranici 3 a 

podnik už nebude podle tohoto indexu optimáln� hodnocen. Tuto hrozbu je 

t�eba odvrátit zajišt�ním v�asnými úhradami pohledávek. 

Pro udržení hodnot indexu alespo� na nyn�jší hladin� (resp. v letech 

2005 - 2009) není nutné jen zlepšení cash flow ale také p�edpoklad, že ostatní 

ukazatele budou nejmén� na stejné úrovni nebo lepší. 

Graf �. 20: Vývoj indexu bonity v letech 2005 - 2009 
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Pramen: [vlastní zpracování] 
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Altman�v model 
Vzhledem k tomu, že hodnocená firma je relativn� malá a zjišt�ní její 

tržní hodnoty by bylo finan�n� p�íliš nákladné, byla pro zjišt�ní hodnoty indexu 

použita modifikace základního Altmanova modelu pro malé firmy a rozvojové 

trhy, kde tržní hodnota vlastního kapitálu je nahrazena hodnotou ú�etní. 

 

Vstupní data pro výpo�et Altmanova modelu a vypo�tené hodnoty 

Altmanova modelu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 21: Vstupní data pro výpo�et Altmanova modelu a vypo�tené 
hodnoty Altmanova modelu 

[tis. K�] 2005 2006 2007 2008 2009 
nerozd�lený (zadržený) zisk 1 307 5 440 7 052 10 497 15 144
pracovní kapitál 1 524 4 896 11 672 10 095 14 877
aktiva 4 482 7 185 14 397 11 845 16 321
EBIT 1 768 5 448 5 850 4 425 5 863
vlastní kapitál 1 507 5 640 7 252 10 697 15 344
dluhy 2 976 1 544 7 140 1 146 961
Ukazatele   
A 0,34 0,68 0,81 0,85 0,91
B 0,29 0,76 0,49 0,89 0,93
C 0,39 0,76 0,41 0,37 0,36
D´ 0,66 0,21 0,50 0,10 0,06
Zi = 6,56 A + 3,26 B + 6,72 C + 1,05 D´ 6,53 12,26 10,17 11,09 11,48

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 

 

I podle Altmanova bankrotního modelu dosahuje sledovaná firma 

optimálních výsledk� ve všech sledovaných letech. Hodnota indexu je 

markantn� vyšší než 2,6, což ji �adí mezi prosperující firmy s minimálním 

rizikem bankrotu.  

Nesmíme však zapomínat, že Altman�v ani Kralicek�v model nebere 

v potaz v žádném ze svých ukazatel� pen�žní tok podniku, který má ve firm� 

Nemtech s.r.o. zejména v posledních letech tendenci negativn� ovliv�ovat 

finan�ní stabilitu firmy. 
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Graf �. 21: Vývoj Altmanova modelu v letech 2005 - 2009 
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Index d�v�ryhodnosti IN05 
Vstupní data pro výpo�et indexu d�v�ryhodnosti IN05 a vypo�tené 

hodnoty indexu d�v�ryhodnosti IN05 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 22: Vstupní data pro výpo�et indexu IN05 a vypo�tené hodnoty 
indexu IN05 

[tis. K�] 2005 2006 2007 2008 2009 
celková aktiva (A) 4 482 7 185 14 397 11 845 16 321
cizí zdroje (CZ) 2 976 1 544 7 140 1 146 961
EBIT 1 768 5 448 5 850 4 425 5 863
úroky (U) 0 0 16 54 39
výnosy (V) 6 205 11 408 20 780 20 804 14 011
krátkodobé závazky (KZ) 2 958 1 528 1 196 643 616
krátkodobé bankovní úv�ry (KBU) 0 0 0 0 0
ob�žná aktiva (OA) 4 482 6 424 12 868 10 738 15 493
Ukazatele   
Y = A/CZ 1,51 4,65 2,02 10,34 16,98
B = EBIT/U   365,63 81,94 150,33
C = EBIT/A 0,39 0,76 0,41 0,37 0,36
D = V/A 1,38 1,59 1,44 1,76 0,86
E = OA/(KZ+KBU) 1,52 4,20 10,76 16,70 25,15
IN = 0,13*Y+0,04*B+3,97*C+0,21*D+0,09*E 2,19 4,33 17,77 7,98 12,09

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 
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Pro hodnocení finan�ní situace firmy Nemtech s.r.o byl z r�zných 

možností index� d�v�ryhodnosti použit index IN05, protože byl vytvo�en jako 

poslední v �ad� a je aktualizací indexu IN01. 

Hodnocení vzešlé z výpo�tu indexu IN05 není v rozporu s výsledky ve 

výše uvedených bankrotních �i bonitních modelech. 

V každém roce ze sledovaného období spl�uje hodnota indexu kritérium 

pro p�edvídání velmi uspokojivé finan�ní stability firmy s prakticky nulovou 

možností bankrotu. Od hrani�ní hodnoty 1,6 pro p�edpov�� dobrého finan�ního 

zdraví je hodnota indexu hodnocené firmy dostate�n� vzdálena a lze tvrdit, že 

firma má vytvo�eny zna�né rezervy. 

Pomineme-li špatný cash flow, který ani index IN05 nebere v úvahu, 

m�žeme podle n�j konstatovat, že firma si vede na trhu kompletace 

elektronických sou�ástek dob�e a s velkou pravd�podobností není ohrožena 

bankrotem. 

Pro snadn�jší orientaci je ke slovnímu hodnocení p�ipojeno i grafické 

zobrazení hodnot indexu IN05. 

 

Graf �. 22: Vývoj indexu IN05 v letech 2005 - 2009 
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Paradoxem je, že podle tohoto ukazatele, se firm� da�í nejlépe práv� v 

letech, kdy je zasažena vysokou smluvní pokutou a v dob� dopadající 

hospodá�ské krize. Výpo�et totiž zásadn� ovlivnil nulový stav úrok�. Index s 

ukazatelem s nulou ve jmenovateli byl zcela vypušt�n. Pokud zkusmo zadáme 

úroky rozdílné od nuly (nap�. 0,1 – abychom zachovali jejich nízkou úrove� 

blížící se nule), index vykazuje diametráln� odlišné hodnoty.  

 
Tabulka �. 23: Vstupní data pro výpo�et indexu IN05 2 a vypo�tené 
hodnoty indexu IN05 

[tis. K�] 2005 2006 2007 2008 2009 
celková aktiva (A) 4 482 7 185 14 397 11 845 16 321
cizí zdroje (CZ) 2 976 1 544 7 140 1 146 961
EBIT 1 768 5 448 5 850 4 425 5 863
úroky (U) 0,1 0,1 16 54 39
výnosy (V) 6 205 11 408 20 780 20 804 14 011
krátkodobé závazky (KZ) 2 958 1 528 1 196 643 616
krátkodobé bankovní úv�ry (KBU) 0 0 0 0 0
ob�žná aktiva (OA) 4 482 6 424 12 868 10 738 15 493
Ukazatelé   
Y = A/CZ 1,51 4,65 2,02 10,34 16,98
B = EBIT/U 17 680,00 54 480,00 365,63 81,94 150,33
C = EBIT/A 0,39 0,76 0,41 0,37 0,36
D = V/A 1,38 1,59 1,44 1,76 0,86
E = OA/(KZ+KBU) 1,52 4,20 10,76 16,70 25,15
IN  709,39 2 183,53 17,77 7,98 12,09

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 

 

Zanedbejme konkrétní �íselné hodnoty a zam��me se pouze na strukturu 

výsledk�, která více odpovídá vývoji finan�ní situace v hodnocené firm�. Je tu 

vid�t jasné zhoršení v letech postižených sankcí a krizí a naopak první dva 

roky, kdy se firm� vedlo lépe. Vývoj „upraveného” indexu v roce 2006 je shodný 

s vývojem ukazatele rentability tržeb nebo ukazatele vývoje cash flow likvidity 

ve stejném roce. V roce 2006 byl nejvýhodn�jší i podíl stálých aktiv, nejvyšší 

hodnoty dosahoval i index bonity. Altman�v model také potvrzuje nejstabiln�jší 

finan�ní situaci firmy v roce 2006.   

Graf nebylo možno z d�vodu velkého rozptylu hodnot sestavit.  
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Faktem však po�ád z�stává, že i podle indexu IN05 (a	 už s úroky nebo 

bez nich) se firma t�ší dobrému finan�nímu zdraví. 

 

Taffler�v bankrotní model 
Vstupní data pro výpo�et Tafflerova bankrotního modelu a vypo�tené 

hodnoty pro Taffler�v bankrotní model jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 24: Vstupní data pro výpo�et Tafflerova modelu a vypo�tené 
hodnoty Tafflerova indexu 

  2005 2006 2007 2008 2009 
EBT 1 768 5 448 5 834 4 371 5 824
krátkodobé závazky (KZ) 2 958 1 528 1 196 643 616
ob�žná aktiva (OA) 4 482 6 424 12 868 10 738 15 493
cizí zdroje (CZ) 2 976 1 544 7 140 1 146 961
celková aktiva (A) 4 482 7 185 14 397 11 845 16 321
tržby celkem (T) 6 186 11 315 20 550 19 880 13 544
R1 = EBT/KZ 0,60 3,57 4,88 6,80 9,45
R2 = OA/CZ 1,51 4,16 1,80 9,37 16,12
R3 = KZ/A 0,66 0,21 0,08 0,05 0,04
R4 = T/A 1,38 1,57 1,43 1,68 0,83
T = 0,53*R1+0,13*R2+0,18*R3+0,16*R4 0,85 2,72 3,06 5,10 7,25

Pramen: [interní data poskytnuté spole�ností Nemtech s.r.o. + vlastní zpracování] 

 

Výstupy z výpo�tu Tafflerova modelu pouze potvrzují dobrý finan�ní stav 

spole�nosti Nemtech s.r.o. 

Hodnoty indexu ve všech letech sledovaného období jsou v�tší než 0,3, 

což pro podnik  znamená, že v nejbližších letech s nejvyšší pravd�podobností 

do bankrotu neupadne. M�žeme dokonce konstatovat dle vyvíjející se k�ivky v 

grafu Tafflerova modelu, že situace ve firm� se každým rokem zlepšuje. 

Hodnota indexu nabývá postupn� v�tšího pozitivního rozdílu od hrani�ní 

hodnoty 0,3. 

Ani Taffler�v model nezahrnuje do výpo�tu svého indexu cash flow 

podniku, proto bychom m�li být s vyslovením p�edpov�di o možnosti bankrotu 

obez�etní.  
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Graf �. 23: Taffler
v bankrotní model v letech 2005 - 2009 
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7. Návrhy a doporu�ení 
 

Je velmi t�žké navrhovat zlepšovací opat�ení firm�, která získala tak 

dobré „skóre“ p�i aplikaci jakékoliv hodnotící metody jako firma Nemtech s.r.o. 

Firmu byla hodnocena 5 let od roku 2005 do roku 2009 v�etn�. Toto 

období není zcela b�žným, protože ho ovlivnily dva významné faktory. Tím 

prvním byl samotný vznik firmy, s kterým byl spojen v�tší objem finan�ních 

prost�edk� na použití z�izovacích výdaj�. Druhým faktorem byla celosv�tová 

hospodá�ská krize, která za�ala jako krize finan�ní roku 2008 v USA. Ta 

ovlivnila všechny trhy nap�í� spektrem odv�tvovým i geografickým. Slabší firmy 

se na trhu neudržely a zbankrotovaly, ty siln�jší musely p�ehodnotit svou 

marketingovou strategii, snížit marže, nabídnout zákazník�m „n�co navíc“ a 

za�ít šet�it, kde se dá. Hodnocená firma pat�í našt�stí do skupiny siln�jších. 

 

Krom� prvního hodnoceného roku vykazuje ukazatel pohotové (i b�žné) 

likvidity tak vysoké hodnoty, že se dalece vymykají odbornou literaturou 

doporu�eným hladinám. To znamená, že podnik má k dispozici tolik volného 

kapitálu, že m�že v relativn� krátké dob� uhradit všechny své závazky bez 

problém�. To samoz�ejm� navozuje dojem jasného pozitiva, kdy vedení podniku 

nemusí mít strach, že by s ním dodavatelé pro neschopnost spln�ní závazk� 

ukon�ily dodavatelský vztah a tím by byl ohrožen chod podniku. Na druhou 

stranu by bylo pro podnik ekonomicky efektivn�jší, kdyby si ponechal jen takové 

množství finan�ních prost�edk� pro pokrytí svých nezbytných výdaj� a zbytek 

vhodn� investoval. Z této investice by podniku plynul další zisk v podob� úrok� 

nebo dividend apod.  

P�i zvažování konkrétní investice je t�eba zhodnotit míru rizika. Vedení 

podniku by m�lo p�i hledání vhodné investi�ní p�íležitosti navrhnout více 

možností. Nezdar pouze jediné investice by mohl mít katastrofální dopad na 

finan�ní stabilitu podniku.  

Osobn� bych up�ednost�ovala investice s nízkou mírou rizika, a tedy 

zárove� s nízkou mírou výnosu, p�ed investicemi s vysokou mírou rizika. �ást 

volných pen�žních prost�edk� bych doporu�ila vložit na termínovaný vklad nebo 
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je investovat do cenných papír� s nízkou mírou rizika. Takovými cennými papíry 

jsou nap�. státní dluhopisy. 

Kapitola o cash flow jasn� vypovídala o možných problémech 

vznikajících platební neukázn�ností (�i neschopností) odb�ratel�. V letech 

ovlivn�ných hospodá�skou krizí platili zákazníci své pohledávky �ím dál tím 

pozd�ji a hodnota cash flow dosahovala záporných hodnot. To je známkou 

vyšších firemních výdaj� než p�íjm�. Spole�nost Nemtech s.r.o. to mohla svým 

odb�ratel�m tolerovat jen proto, že m�la v p�edchozích letech vysoký objem 

finan�ních prost�edk� na svém b�žném ú�tu, resp. vysokou likviditu. Mohla tedy 

financovat chod podniku z tohoto zdroje. Díky tomu p�estála neschopnost 

zákazník� hradit jejich závazky a zárove� p�i jednání s nimi mohla vyslyšet 

jejich finan�ní nesnáze a neztratit je. Naopak v d�sledku jejího pozitivního 

p�ístupu došlo k zlepšení jejich obchodních vztah�.  

Tento stav by nemohl trvat donekone�na. Finan�ní rezervy hodnocené 

firmy by se postupem �asu zten�ily do takové míry, že i ona by se dostala do 

potíží, které by jí znemožnily plynulé fungování. Proto by m�lo vedení firmy se 

svými zákazníky nap�íšt� vyjednávat tvrd�ji a nastolit takové podmínky, které by 

byly p�ijatelné pro ob� strany. Zákazníci musí pochopit, že ani jim by nep�inesl 

p�ípadný bankrot firmy Nemtech s.r.o. z d�vodu druhotné platební neschopnosti 

nic dobrého. Výpadek dodávek by i pro jejich podniky znamenal potíže spojené 

s pln�ním dodacích lh�t, což by posléze znamenalo problémy s klesajícími 

výnosy, které by byly poznamenány klesajícími tržbami a možná i sankcemi. 

Najít náhradního dodavatele v odpovídajícím �ase a kvalit� není jednoduché a 

nese to sebou související náklady. 

Ne vždy se vyplatí udržovat úrovn� ukazatel� na literaturou 

doporu�ovaných hodnotách. To lze jen v ideálním p�ípad�, kdy všichni ú�astníci 

dodavatelsko-odb�ratelského kolob�hu dodržují lh�ty splatnosti. Po 

zkušenostech se špatným cash flow bych i nadále udržovala hladinu likvidity 

v hodnocené firm� výše, než je doporu�ováno odborníky.  

Špatný cash flow se v�bec neodráží ve vypovídací schopnosti vývoje 

�istého pracovního kapitál�. Ten uspokojiv� stoupl b�hem sledovaného období 

o 876 %. Známka toho, že pom�r ob�žných aktiv a krátkodobých závazk� se 

vyvíjí ve prosp�ch aktiv. Ob�žná aktiva p�edstavují ve velkém pom�ru 

pohledávky, ty jsou reprezentovány reálnými zakázkami odb�ratel�. Jejich 
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stoupající objem je t�eba udržovat neustálou komunikací se zákazníky, 

up�es�ováním jejich požadavk� a kvalitním pln�ním jejich pot�eb. P�ípadné 

reklamace �ešit promptn� a zajistit jejich p�edcházení. 

Pr�m�rná doba obratu pohledávek je vysoká. V dob� nezasažené 

hospodá�skou krizí m�l podnik dostatek vlastního kapitálu k zabezpe�ení 

b�žného chodu, a proto si mohl dovolit poskytovat zákazník�m lh�tu splatnosti 

pohledávek 30 dní. Zákazníci sice v�tšinou ani tuto lh�tu nedodrželi a zaplatili 

až po urgenci, ale to firma využívala jako svou konkuren�ní výhodu. S plným 

v�domím je nechala využívat neuhrazené pohledávky jako velmi výhodného 

cizího zdroje. Práv� tato benevolence ze strany firmy Nemtech s.r.o. vedla až 

ke zmín�ným záporným hodnotám cash flow, které by �asem mohly zap�í�init 

nedostatek vlastních finan�ních prost�edk� pro krytí o�ekávaných i 

neo�ekávaných závazk�.  

Ukazatelé zadluženosti jsou v posuzovaném podniku velmi nízké. Podnik 

by se nemusel obávat ztráty schopnosti splácet cizí kapitál nebýt již 

zmi�ovaného špatného pen�žního toku. V p�ípad�, že by nastala situace 

neschopnosti splácet cizí kapitál, podnik by p�išel o aktiva, která jsou tímto 

kapitálem financována. Vzhledem k tomu, že se jedná o užitkové vozidlo, byla 

by tím �áste�n� narušena logistická služba zákazníkovi. Užitkové vozidlo je 

vyžíváno zejména mimo smluvn� dohodnuté transportní dny k náhlým zm�nám 

pot�eb zákazníka. Tato služba je zákazníky velmi cen�na a bylo by i pro n� 

velkou újmou o tuto výhodu p�ijít. A op�t se vracím k d�vodu, pro� by m�lo být i 

pro odb�ratele tolik d�ležité, aby platili v�as své závazky a nedopustili, aby se 

hodnocená firma dostala díky jejich po�ínání do takových finan�ních potíží, kdy 

bude nucena zbavit se prost�edk�, díky kterým je schopna vycházet svým 

zákazník�m maximáln� vst�íc. 

Posuzovaný podnik byl v letech 2005 až 2009 rentabilní. Jeho 

management hospoda�il efektivn� a nedopustil, aby náklady p�evýšily výnosy. 

Rentabilita je jedním z klí�ových ukazatel�, kde hraje zisk velmi d�ležitou 

roli. Vzhledem k tomu, že rentabilita b�hem sledovaného období p�ti let klesala, 

m�lo by se vedení firmy v dalších letech zam��it na zlepšení svého 

hospodá�ského výsledku. Toho je možno dosáhnout výhodn�jším pom�rem 

mezi výnosy a náklady. Už v posledním sledovaném roce jsme si mohli 

povšimnout velkých úspor v oblasti náklad�. Ty zmenšily sv�j objem o tém�� 
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47 % oproti roku 2008 p�i poklesu tržeb o necelých 32 %. V tomto trendu je 

t�eba pokra�ovat.  

Významných úspor lze dosáhnout snížením personálních náklad�, které 

�inily ve sledovaném období z celkových náklad� v pr�m�ru 36 %. Doporu�uji 

zm�nu systému osobních ohodnocení �i výplatu prémií a tím dosáhnout v�tší 

produktivity práce, resp. snížení mezd p�i stejném výkonu zam�stnanc�. 

Neposkytovat už nadále zam�stnanc�m sociální výhody v podob� r�zných 

p�ísp�vk�, používání služebních vozidel, telefon�, notebook� a stravenek, kdy 

z jejich celkové ceny hradí zam�stnanci pouze 45 % (dle § 24 odst. 2 pism. j) 

bod 4, zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjmu, v platném zn�ní). Pokud by 

takové opat�ení nebylo dosta�ující, pak by bylo nutné pružn� reagovat na 

klesající poptávku propoušt�ním zam�stnanc�. Byl by to krok tvrdý, bohužel 

však nezbytný. Tím by si firma zajistila i z menšího objemu zakázek dostatek 

práce pro zbývající po�et zam�stnanc�. Zam�stnanci by nemuseli z�stávat 

doma v d�vodu do�asného omezení odbytu. S �áste�nou nezam�stnaností 

jsou spojeny mzdové náklady ve výši minimáln� 60 % pr�m�rné mzdy 

zam�stnanc� (dle zákoníku práce) a zárove� nulové tržby pro firmu. Tato 

situace není dlouhodob� udržitelná a zam�stnavatelé na ni p�istupují pouze 

z obavy ze ztráty kvalitních zam�stnanc�, které by t�žko získávali zp�t. 

S novými zam�stnanci jsou op�t spojeny vyšší personální náklady. 

Tato nepopulární zm�na vyžaduje pe�livého zd�vodn�ní a vysv�tlení 

situace zam�stnanc�m. Vedení podniku musí docílit toho, aby zam�stnanci 

m�li pocit firemní sounáležitosti a cítili se vážení a nepostradatelní i p�i zhoršení 

jejich finan�ní �i sociální situace. Musejí pochopit, že bez jejich pomoci se firma 

neobejde a že opat�ení nejsou trvalého charakteru. 

Dalším možným úsporným opat�ením je nahrazení služebních cest 

levn�jšími telekonferencemi. Nejen že dojde ke snížení náklad� na pohonné 

hmoty a ubytování ale také náklad� na pojišt�ní zam�stnanc� a vyplácení 

cestovních náhrad. 

Další možností, jak snížit náklady, je snížení rizika výdaj� plynoucích ze 

smluvních pokut �i reklamací jako náhrady škod vzniklých zavin�ním 

zam�stnanc�. K tomu je nezbytné sjednání vhodného pojišt�ní.  
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Obchodní smlouvy by m�ly být více zvažovány v�etn� zahrnutí 

minimálního odb�ru produkt� k pokrytí p�ímých investic vzniklých pouze pro 

konkrétní ú�el.  

Firma musí nejen snižovat náklady na stran� jedné, ale m�la by i zvyšovat 

výnosy na stran� druhé. Je nutné, aby dokázala udržet stávající zákazníky a 

zárove� získat nové. P�ínosné by bylo prosazení ziskov�jší cenové politiky.  

Aplikace výše uvedených doporu�ení by pozitivn� ovlivnila všechny 

ukazatele finan�ní analýzy v�etn� bankrotních a bonitních model�. Pokud firma 

nezlepší v následujících letech hlavn� sv�j cash flow, který prozatím nejvíce 

negativn� ovliv�uje finan�ní situaci firmy, klesne hodnota n�kterých použitých 

index� (nap�. Indexu bonity) pod kritickou hranici a podnik už nebude nadále 

optimáln� hodnocen. To zp�sobí zdražení cizího kapitálu, ztrátu d�v�ry v��itel� 

a investor�. Možnost dalšího rozvoje podniku bude omezena. Tuto hrozbu je 

t�eba odvrátit zajišt�ním v�asnými úhradami pohledávek.  

Firma byla krátce po svém založení vystavena negativnímu p�sobení 

celosv�tové hospodá�ské krize. Bylo to v dob� jejího r�stu, kdy se o�ekává, že 

firma bude zv�tšovat objem svých pen�žních p�íjm�, respektive že pom�r mezi 

pohledávkami a závazky bude po�ád v�tší ve prosp�ch pohledávek a 

pohledávky se nestanou nedobytnými. 

 

Ve sledovaném období se vedení firmy projevilo jako dobrý hospodá�, 

který odvedl neoddiskutovateln� dobrou práci. To je objektivní fakt, který je 

potvrzen výslednými hodnotami použitých ukazatel� a metod.  

P�esto se domnívám, že kdyby firma nebyla ovlivn�na špatnou 

celosv�tovou hospodá�skou situací, vedla by si ješt� lépe a ukazatele by 

nevykazovaly negativní vývoj. 

Vzhledem k tomu, že ekonomika se celosv�tov� zotavuje a HDP pomalu 

roste, dá se p�edpokládat i zlepšení platební morálky odb�ratel�. Firma 

Nemtech s.r.o. už není nadále v situaci, kdy by byla schopná svými finan�ními 

prost�edky pokrýt tak velké výpadky úhrad odb�ratel�. 
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8. Záv�r 
K založení spole�nosti je pot�eba zna�ných pen�žních prost�edk�. Stejn� 

tak je tomu v již fungujícím podniku. Získat peníze na jeho provoz i rozvoj pat�í 

mezi hlavní úkoly finan�ního managementu. Rozhodování manažer� ovliv�ují 

dva faktory – faktor �asu a faktor rizika. Manaže�i rozhodují o zdrojích, z jakých 

bude podnik �erpat finan�ní prost�edky, zajiš	ují mu solventnost a likviditu, 

udržují rovnováhu mezi náklady a výnosy, a to vše se z�etelem na strategické 

cíle podniku.  

K tomu, aby mohla být cesta k úsp�šnému napln�ní strategických cíl� 

lépe kontrolována, je zapot�ebí neustálého analyzování a p�ezkoumávání 

výsledk� podnikových �inností vyjád�ených v pen�žních jednotkách. 

Tato diplomová práce se zam��ila na popis a praktickou aplikaci 

n�kterých metod používaných finan�ními manažery a analytiky k potvrzení 

správného sm��ování spole�nosti �i k odhalení nedostatk�, rezerv a 

eventuelních hrozeb bankrotu. Zdrojem pro provedení finan�ní analýzy pomocí 

pom�rových ukazatel�, bankrotních a bonitních model� a Du-Pontova 

pyramidálního rozkladu byla interní data (rozvaha, výsledovka, spole�enská 

smlouva, výpis z obchodního rejst�íku, evidence docházky, evidence 

pracovních smluv) poskytnuta hodnoceným podnikem. 

Výsledky všech pom�rových ukazatel� byly pozitivní a vypovídaly o 

dobré finan�ní stabilit� podniku. Stejných výsledk� bylo dosaženo i aplikací 

bankrotních a bonitních model�. Ani jejich výsledné hodnoty nebyly v rozporu a 

nep�edpovídaly firm� ohrožení bankrotem, ale naopak ji hodnotily jako 

prosperující firmu s dobrým finan�ním zdravím. 

Jediným „stínem“ mezi pozitivn� hodnotícími ukazateli byl ukazatel cash 

flow, resp. i modely používající cash flow pro sv�j výpo�et, který postupn� 

klesal po celé sledované období a v posledních dvou hodnocených letech 

nabýval dokonce záporných hodnot. Nebýt d�razného snížení náklad� v roce 

2009 (o 47 % oproti p�edchozímu roku) a hlavn� finan�ních úspor z p�edešlých 

let, díky kterým firma vykazovala nadpr�m�rn� vysokou likviditu (pr�m�rn� 

11,67), není jisté, zda by firma toto období spadající do období celosv�tové 

hospodá�ské krize p�estála.  
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Majitelé hodnocené firmy Nemtech s.r.o. se tedy mohou radovat. 

Alespo� prozatím. Po vyhodnocení v�tšiny metod nebyly ve firm� shledány 

žádné vážné nedostatky, které by ohrožovaly její plynulý chod �i p�ímo její 

existenci. Zisk po zdan�ní (EAT) dosahoval v posledním roce hodnocení 

nejvyššího objemu. Za období p�ti let vzrostl o 256 %. 

V dalším období bude d�ležité udržet nízkou hladinu náklad� z roku 2009. 

To bude st�žovat zvýšení obou sazeb DPH (z 5 % na 10 % a z 19 % na 20 %) 

platné od roku 2010 a posléze další plánované zvýšení. Tím budou p�ímo 

zdraženy nejen jednotlivé vstupy v podob� energií a nakupovaných služeb, ale 

lze p�edpokládat i vyšší tlak ze strany zam�stnanc� na zvýšení mezd, protože i 

jejich životní náklady se díky zvýšení DPH zvednou. 

Nemén� d�ležité bude udržet se v p�ízni zákazník�, u nichž lze naopak 

p�edpokládat požadavky na snížení cen a zvýšení kvality �i jiných p�idaných 

hodnot za stejnou cenu. Už v roce 2010 bylo vedení firmy Nemtech s.r.o. 

ú�astno n�kolika jednání o stanovení nových cen a ve v�tšin� p�ípad� muselo 

svou marži snížit až o desítky procent. 

V roce 2011 �SÚ oznámil mírný nár�st HDP a pozvolné oživení 

ekonomiky. V��me, že se tato skute�nost p�ízniv� projeví na dalším rozvoji 

spole�nosti, která byla p�edm�tem této diplomové práce. Podnikání bude mít 

totiž smysl jen tehdy, když investice vlastník� (eventueln� v��itel�) do podnikání 

zajistí �asem nár�st hodnoty aktiv nad tuto p�vodní investici. 
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