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Anotace 

Bakalá ská práce se zabývá finan!ní analýzou vybraného podniku. Hodnotí 

minulost, sou!asnost a poskytuje doporu!ení do budoucnosti ohledn" finan!ní 

situace podniku. Cílem práce je ur!it silné stránky podniku, slabé stránky podniku 

a jeho finan!ní zdraví. Finan!ní analýza je provedena metodou pom"rových 

ukazatel#, která zhodnocuje období vybrané spole!nosti v letech 2005 – 2009. 

Bakalá ská práce obsahuje teoretickou i praktickou !ást, kde jsou pom"rové 

ukazatelé jednotliv" popsány, vypo!ítány a vyhodnoceny. Pro výpo!et finan!ní 

analýzy je t eba znát informace o finan!ní situaci podniku, které poskytují finan!ní 

výkazy podniku. Na záv"r bakalá ské práce budou popsány návrhy na zlepšení 

hospoda ení podniku. 

 

Klí ová slova: finan!ní analýza, rentabilita, aktivita, likvidita, finan!ní stabilita, 

rozvaha, výkaz zisk# a ztráty 

 

Annotation 

This thesis deals with the financial analysis of the selected company. It values 

the past, the present, and provides recommendations regarding the future financial 

situation. The goal is to identify the company’s strong points, weak points and its 

financial prosperity. Financial analysis is conducted using financial ratios, which 

evaluates the selected period of company from 2005 - 2009. Thesis comprises 

a theoretical and a practical part where the ratios are described, calculated and 

evaluated individually. To calculate the financial analysis is necessary 

to know information about the financial situation of enterprises, which is provided 

by financial statements of the enterprise. The concluding part will describe the 

proposals how to improve the company’s management.  

 

Key words: financial analysis, profitability, activity, liquidity, financial stability, 

balance sheet, profit and loss 
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a.s.  akciová spole!nost 

OK  ocelové konstrukce 

ROA  Return on Assets – Rentabilita aktiv 

ROE  Return on Equity – Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   Return on Sales – Rentabilita tržeb 

EBIT  Earnings Before Interest and Tax – Zisk p ed zdan"ním a úroky 

HV  hospodá ský výsledek 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

ZAS  zásoby 

HVUO hospodá ský výsledek za ú!etní období 

PH  p idaná hodnota 

VYKS výkonová spot eba 

MZD  mzdové náklady 
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1. Úvod 

Finan!ní analýza p edstavuje d#ležitou oblast ve finan!ním  ízení podniku. 

Používá se pro zhodnocení finan!ního zdraví podniku. Pomocí finan!ní analýzy lze 

vyhodnotit minulost, sou!asnost a budoucí finan!ní hospoda ení podniku. Data 

a informace pro finan!ní analýzu se získávají prost ednictvím finan!ních výkaz# 

firmy. Využívají se zejména z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a p ehledu o pen"žních 

tocích.  

Cílem mé bakalá ské práce je zhodnotit finan!ní situaci firmy NOVING s.r.o. 

 v období let 2005-2009. Finan!ní zdraví spole!nosti budu zjiš$ovat pomocí analýzy 

pom"rových ukazatel#. Analýza pom"rových ukazatel# bývá !len"na na analýzu 

rentability, aktivity, likvidity a finan!ní stabilitu. 

Bakalá ská práce je rozd"lena do n"kolika !ástí teoretického i praktického 

charakteru.  

V první !ásti nazvané Charakteristika podniku bude p edstavena spole!nost 

NOVING s.r.o.  

Dále následuje kapitola Analýza dosavadního finan!ního stavu firmy, obsahuje 

teoretický popis finan!ní analýzy, její uživatelé, zdroje informací pro finan!ní 

analýzu a analýzu pom"rovými ukazateli. Praktická !ást se pak zabývá samotnými 

výpo!ty pom"rových ukazatel#, které tvo í: rentabilita, aktivita, likvidita a finan!ní 

stabilita. Krom" výpo!t# tato kapitola obsahuje také vyhodnocení jednotlivých 

ukazatel#. Na konci je proveden model efektivnosti v podob" ekonomických 

normál#. 

V posledních kapitolách jsou návrhy na zlepšení hospoda ení a záv"r, 

popisující celkové shrnutí této práce. 

Mnou provedená finan!ní analýza byla z pohledu externího pozorovatele, kdy 

jsem získala finan!ní výkazy spole!nosti ve form" rozvahy a výkazu zisku a ztráty, 

které jsem použila pro zpracování finan!ní analýzy. 
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2. Charakteristika podniku  

Majitelem a zárove% jednatelem spole!nosti NOVING s.r.o. je Dr. Ing. Tomáš 

Novotný. Sídlo spole!nosti se nachází v Ostrav" – Hrab#vce. Je to malá firma 

s po!tem 25 zam"stnanc#. Právní formou podniku NOVING s.r.o. je spole!nost 

s ru!ením omezením a její základní kapitál !iní 676 tisíc K!. Logo spole!nosti je 

vyobrazeno na obrázku 1. 

2.1. P!edstavení spole nosti NOVING s.r.o. 

Spole!nost NOVING s.r.o. byla založena na p#d" zaniklého Výzkumu 

ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990. Tato spole!nost se zabývá p edevším 

ocelovými konstrukcemi v oblasti teoretické i praktické. Práce spole!nosti byla 

ocen"na Evropskou cenou za rok 1993 ud"lenou Evropským svazem výrobc# 

ocelových konstrukcí.  

NOVING s.r.o. je certifikovaným výrobcem ocelových konstrukcí, 

s rozší ením na výrobu most#, stožár# a v"ží. Je registrovaným výrobcem vah 

a disponuje autorizovanými inženýry v oboru mosty a inženýrské konstrukce.  

Spole!nost NOVING s.r.o. již více než dvanáct let úsp"šn" p#sobí v oblasti 

ocelových podlahových rošt#. V poslední dob" se zabývá i dodávkami tahokovových 

rošt#. Dalším z odv"tví !innosti firmy je projektování, výroba a montáž 

ocelobetonových skelet#, které jsou vhodné jako nosná konstrukce pro všechny typy 

patrových budov. Krom" t"chto !inností se zabývá i statistickými výpo!ty, projekcí 

a výrobou ocelových konstrukcí most#, posuzováním stavu a rekonstrukcemi 

stávajících ocelových konstrukcí, energetickým auditem a dalšími inženýrskými 

!innostmi. 

 

Aktivity spole!nosti lze rozd"lit do t"chto oblastí: 

• ocelové konstrukce: diagnostika, projekce, výzkum a vývoj, výroba a montáž, 

opravy a rekonstrukce; 

• zakázková výroba ocelových podlahových rošt", schodiš#ových stup$": 

odporov" sva ovaných, listovaných a nerezových, tahokovových; viz. obrázek 2 

• energetický audit.
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2.2. P!edm%t podnikání 

- výroba, opravy a  montáž m" idel; 

- projektová !innost ve výstavb"; 

- provád"ní staveb v!etn" jejich zm"n, udržovacích prací na nich a jejich 

odstra%ování; 

- výroba kovových konstrukcí, kotl#, t"les a kontejner#; 

- !innost organiza!ních a ekonomických poradc#; 

- koup" zboží za ú!elem dalšího prodeje a prodej; 

- silni!ní motorová doprava nákladní do 3,5 tuny; 

- zprost edkování obchodu. 

 

2.3. Historie spole nosti: 

• duben 1990 vznik firmy, 

• 10. 4. 1992 založení spole!nosti s ru!ením omezeným NOVING s.r.o., 

• v roce 1994 otev ela spole!nost provozovnu na výrobu ocelových podlahových 

rošt# a dopl%kových ocelových konstrukcí v pronajatých prostorách Beskyd 

Fry!ovice, a.s. 

• 2009 zm"na sídla spole!nosti z Ostrava – Vítkovice na Ostrava- Hrab#vka, 

• 1. 4. 2011 ze spole!nosti NOVING s.r.o. se vy!lenily dv" dce inné firmy: 

- mate ská spole!nost NOVING s.r.o. 

- dce inná spole!nost NOVING OK s.r.o. 

- dce inná spole!nost NOVING ROŠTY s.r.o. 

2.4. Významní odb%ratelé a dodavatelé firmy 

K nejv"tším odb"ratel#m pat í bezesporu firma VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. jejíž výrobní program se zam" uje na dodávky kotl#, jadernou 

energetiku, koksovny, t"žké a lehké ocelové konstrukce a haly a další. Následujícím 

významným odb"ratelem je firma Huisman Konstrukce s.r.o., která se zabývá 

vývojem a výrobou speciálních zdvihacích za ízení, pokládkou a manipulací 
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s potrubím, za ízení pro ropný pr#mysl. Poslední uvedená spole!nost LT KOVO s.r.o., 

se soust e&uje na strojní obráb"ní, záme!nictví, výrobu nerezu, plast# aj.  

Mezi nejvýznamn"jší dodavatelé dodávající firm" rošty a plechy k dalšímu 

zpracování pat í Lichtgitter CZ spol. s r.o., ARCIMPEX s.r.o. a firma Ji í KOVAL. 

2.5. Konkurence 

Spole!nost NOVING s.r.o. má v sou!astné dob" v Severomoravském kraji t i 

významné konkuren!ní spole!nosti. První je TENZONA, s.r.o., druhou je spole!nost 

V-KUTY MEISER spol. s r.o. a t etí Lichtgitter CZ, spol. s r.o. Spole!nost 

Lichtgitter CZ, spol. s r.o. je jedinou ze t í uvedených konkuren!ních firem, která 

nemá sídlo v Ostrav", ale ve Frýdku – Místku. Výhodou firmy NOVING s.r.o. je 

dobré jméno spole!nosti, kvalitní výrobky a služby, díky kterým mají spokojené 

zákazníky, kte í dále spolupracují s touto firmou. [10,11] 

 

hhhh 

 

obrázek 1: Logo spole nosti NOVING s.r.o. 

 
jjjj 

 

obrázek 2: Produkty spole nosti (ocelové rošty) 
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3. Analýza dosavadního finan ního stavu firmy 

Tato kapitola bude rozd"lena na dv" !ásti a to teoretickou a praktickou !ást. 

V teoretické !ásti nazvané Finan!ní analýza jsou vysv"tleny pojmy spojené 

s finan!ní analýzou. Praktická !ást obsahuje výpo!ty pomocí analýzy pom"rovými 

ukazateli a vyhodnocení výsledk#.  

 

3.1. Finan ní analýza 

Finan!ní analýza je oblast, která p edstavuje významnou sou!ást komplexu 

finan!ního  ízení podniku, zajiš$uje totiž zp"tnou vazbu mezi p edpokládaným 

efektem  ídících rozhodnutí a skute!ností. Je spojena s finan!ním ú!etnictvím, pro 

sestavení finan!ní analýzy poskytuje data ze základních finan!ních výkaz#, které 

jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow. Další data a informace pro finan!ní 

analýzu jsou zdroje z vnitropodnikového ú!etnictví. Nedostatek finan!ních informací 

z hlediska finan!ního  ízení je to, že zobrazují minulost, ale nikoli pohled do 

budoucna. 

K p ekonání t"chto nedostatk# se používá finan!ní analýza. Pom" uje údaje 

mezi sebou navzájem a rozši uje  tak jejich vypovídací schopnost, umož%uje dosp"t 

k ur!itým záv"r#m o celkovém hospoda ení a finan!ní situaci podniku. Finan!ní 

analýza p edstavuje ohodnocení minulosti, sou!asnosti a p edpokládané budoucnosti 

finan!ního hospoda ení podniku. [3] 

3.1.1. Uživatelé finan ní analýzy 

Informace o finan!ní situaci podniku nejsou d#ležité pouze pro akcioná e, 

v" itele a další externí uživatele, ale také pro manažery podniku. Finan!ní analýzu 

m#žeme rozd"lit do dvou oblastí: 

Externí finan ní analýza – vychází z ve ejn" dostupných finan!ních a ú!etních 

informací. 

Interní finan ní analýza – je rozbor hospoda ení podniku, p i kterém má interní 

analytik všechny údaje finan!ního ú!etnictví. 
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Uživateli ú!etních informací a finan!ní analýzy jsou: 

• manaže i, 

• investo i, 

• banky a jiní v" itelé, 

• obchodní partne i, 

• zam"stnanci, 

• stát a jeho orgány, 

• konkurenti. 

 

Manaže i 

Manažer#m znalost finan!ní situace dopomáhá správn" se rozhodnout p i 

získávání finan!ních zdroj#, p i zajiš$ování optimální majetkové struktury, p i 

alokaci volných finan!ních prost edk# apod. Finan!ní analýza odhaluje silné a slabé 

stránky finan!ního hospoda ení podniku a proto mohou manaže i p ijmout správný 

podnikatelský zám"r pro p íští období. 

 

Investo i 

Primárními uživateli informací obsažených ve finan!ních výkazech jsou 

akcioná i. Dalšími uživateli jsou investo i nap . spole!níci firmy, nebo potencionální 

investo i, kte í uvažují o investování svých finan!ních prost edk# do podniku. 

Investo i využívají finan!ní informace o podniku ze dvou hledisek: 

Investi ní hledisko – využití informací pro rozhodování do budoucích investic. 

Akcioná i se p edevším soust e&ují na míru rizika a míru výnosnosti jimi vloženého 

kapitálu. 

Kontrolní hledisko – to uplat%ují akcioná i v#!i manažer#m podniku, jehož akcie 

vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk a zda zám"ry 

manažer# zajiš$ují trvání a rozvoj podniku. 

  

Banky a jiní v" itelé 

Na základ" o finan!ním stavu se v" itelé rozhodují, zda poskytnou úv"r, v jaké 

výši a za jakých podmínek.  
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Obchodní partne i 

Dodavatelé – se zam" ují p edvím na to, zda podnik bude schopen hradit splatné 

závazky, faktury, jde jim o krátkodobou prosperitu, jeho solventnost. 

U dlouhodobých dodavatel# se soust e&uje zájem na dlouhodobou prosperitu a trvalé 

obchodní kontakty. 

Odb!ratelé – mají zájem na finan!ní situaci dodavatele, zejména p i dlouhodobém 

obchodním vztahu. Pot ebují mít jistotu, že dodavatelský podnik bude schopen dostat 

svým závazk#m. 

 

Zam"stnanci 

Zam"stnanci mají p irozen" zájem o prosperitu svého podniku, nebo$ jim jde 

o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. 

 

Konkurenti  

Konkurenty zajímají finan!ní informace podobných podnik# pop . celého 

odv"tví, aby si mohli srovnat jejich výsledky hospoda ení se svými. Hlavní zájem je 

kladen na rentabilitu, ziskovou marži, cenovou politiku, investi!ní aktivitu, výši 

a hodnotu zásob apod. Podnik nemá povinnost poskytovat informace. Ale 

konkurence p i získávání akciového kapitálu zp#sobuje, že podnik neposkytující 

informace o své finan!ní situaci sám sebe vy azuje ze hry. 

 

Stát a jeho orgány 

D#vody pro! se stát zajímá o finan!n"-ú!etní data jsou následující: pro 

statistiku, pro kontrolu pln"ní da%ových povinností, kontrolu podnik# se státní 

majetkovou ú!astí, rozd"lování finan!ní výpomoci podnik#m. Získání p ehledu 

o finan!ním stavu podnik# se státní zakázkou. Vyžadují informace pro formulování 

hospodá ské politiky státu v#!i podnikatelské sfé e. [1] 

 

3.1.2. Zdroje informací pro finan ní analýzu 

Údaje pro finan!ní analýzu se dají !erpat z r#zných zdroj#, které rozd"lujeme 

do t ech hlavních skupin: 
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1. Zdroje finan ních informací – !erpají p evážn" z ú!etních výkaz# finan!ního 

a vnitropodnikového ú!etnictví, informace finan!ních analytik# a manažér# 

podniku, výro!ní zprávy. Krom" t"chto vnit ních zdroj# zde pat í také vn"jší 

finan!ní informace jako jsou ro!ní zprávy emitent# ve ejn" obchodovatelných 

cenných papír#, prospekty cenných papír#, burzovní zpravodajství apod. 

2. Kvantifikované nefinan ní informace – jedná se p edevším o oficiální 

ekonomickou a podnikovou statistiku, podnikové plány, cenové a nákladové 

kalkulace, další podnikové evidence, rozbory budoucího vývoje techniky 

a technologie. 

3. Nekvantifikované informace – zprávy vedoucích pracovník#, komentá e 

manažer#, odborný tisk, prognózy. 

Finan!ní ú!etnictví p edstavuje v"tšinu údaj# pro pot eby finan!ní analýzy. 

Finan!ní ú!etní výkazy zachycují pohyb podnikových financí a majetku ve všech 

jejich formách a ve všech fázích podnikové !inností. Ty jsou sou!ástí ú!etní 

uzáv"rky, kterou tvo í: 

• rozvaha (bilance); 

• výkaz zisku a ztráty; 

• p íloha. 

 

Ú!etní výkazy se do ur!ité míry pod izují pot ebám finan!ního  ízení a finan!ní 

analýzy. Ú!etní osnova volí soustavu ú!t# tak, aby umož%ovala sestavovat výkazy 

s pot ebnou vypovídací schopností o stavu likvidity a rentability a o d#ležitých 

p í!inných souvislostech. [1]  

 

3.1.2.1. Rozvaha 

Rozvaha uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku 

v podniku a zdroj# jeho krytí k rozvahovému dni (zpravidla je to poslední den 

každého roku, pop ípad" kratší období). Zjednodušená struktura rozvahy je 

zobrazena v tabulce 1. Formát rozvahy je konstruován tak aby: 

• znázornil finan!ní skladbu majetku, 

• umožnil u!init si názor na dlouhodobou finan!ní stabilitu podniku, 

• podal informace o vlastním kapitálu. 
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Rozvaha vychází z bilan!ní rovnice kdy se aktiva rovnají pasiv#m.  

Aktiva se !lení: 

- zásadn" podle obecn" p edpokládané likvidnosti, od složek nejmén" likvidních 

k pen"žním prost edk#m a krátkodobému finan!nímu majetku, 

-  v rámci tohoto uspo ádání jsou uvád"ny jednotlivé položky tak, aby výstižn" 

informovaly o skupinách, pop ípad" dluzích majetku. 

 

Pasiva se !lení do dvou skupin: 

- vlastní zdroje (vlastní kapitál); 

- cizí zdroje. [8] 

tabulka 1: Zjednodušená struktura rozvahy. [6] 

ROZVAHA 
AKTIVA PASIVA 

               I. Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 
Finan!ní investice 

           I. Vlastní kapitál 
Základní kapitál 
Kapitálové fondy 
Fondy ze zisku 
Výsledek hospoda ení 

II. Ob%žná aktiva II. Cizí zdroje 
Zásoby 
Pohledávky 
Finan!ní majetek 
krátkodobý 

Závazky 
Úv"ry 
Rezervy 

III. &asové rozlišení III. &asové rozlišení 
Aktiva celkem Pasiva celkem 

   

 

3.1.2.2. Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

Výkaz zisku a ztráty je písemný p ehled o výnosech, nákladech a výsledk# 

hospoda ení, jeho základní struktura je zachycena v tabulce 2. Výsledovka se 

sestavuje za ur!ité období a to pravideln" v ro!ních, nebo kratších intervalech. P i 

finan!ní analýze u tohoto výkazu sledujeme strukturu výkazu a dynamiku 

jednotlivých položek. 
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Jak jednotlivé položky výsledovky ovliv%ují výsledek hospoda ení je otázka, 

která se pokládá p i analýze výkazu zisku a ztráty. Tyto informace jsou významným 

podkladem pro hodnocení firemní ziskovosti. 

Struktura výkazu zisku a ztráty se d"lí na n"kolik výsledk# hospoda ení, liší se 

od sebe podle toho, jaké výnosy a náklady do jejich struktury vstupují. Výsledky 

hospoda ení !leníme na: VH provozní, VH z finan!ních operací, VH za b"žnou 

!innost, VH mimo ádný, VH za ú!etní období, VH p ed zdan"ním.  

Základním rozdílem mezi rozvahou a výsledovkou je že rozvaha zachycuje 

aktiva a pasiva k ur!itému !asovému okamžiku, výsledovka se vztahuje vždy 

k ur!itému !asovému intervalu a obsahuje tokové veli!iny, založené na kumulativní 

bázi a jejich zm"ny v !ase nemusí být rovnom"rné. [5] 

tabulka 2 : Výkaz zisku a ztráty. [7] 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

SYMBOL POLOŽKA 

OM + OBCHODNÍ MARŽE 
Tp + Tržby za prodej vlastních výrobk# a služeb 
Np - Provozní náklady 

VHp = Provozní výsledek hospoda!ení 
Vf + Výnosy z finan!ní !innosti 
Nf - Náklady z finan!ní !innosti 

VHf = Finan ní výsledek hospoda!ení 

Db - Da% z p íjmu za b"žnou !innost 
VHb = Výsledek hospoda!ení za b%žnou  innost 
Vm + Mimo ádné výnosy 
Nm - Mimo ádné náklady 
Dm - Da% z mimo ádné !innosti 

VHm = Mimo!ádný výsledek hospoda!ení 
VH = Výsledek hospoda!ení za ú etní období 

 

3.1.2.3. P!íloha 

P íloha k ú!etním výkaz#m se stála nedílnou sou!ástí ú!etní záv"rky. Obsahuje 

informace, které nenalezneme v rozvaze ani výkazu zisku a ztráty. P íloha objas%uje 

skute!nosti významné z hlediska externích uživatel# ú!etní záv"rky. Slouží k tomu 

aby si mohli vytvo it správný úsudek o finan!ní situaci a hospodá ských výsledcích 

podniku, provést srovnání s minulými léty a odhadnout možný vývoj budoucnosti. 
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Cash flow 

P ehled  cash flow je samostatný výkaz, který podává informaci o pen"žních 

tocích za uplynulé ú!etní období. To zahrnuje informace o p íjmech, výdajích, 

zm"n" stavu pen"žních prost edk# a pen"žních ekvivalent#, o skladb" p íjm# 

a výdaj#, které ke zm"n" vedly. [1] 

Hlavním pen"žním p íjmem jsou tržby p i prodeji za hotové, inkaso 

pohledávek, p#j!ky, úv"ry, vklady majitel# v hotovosti, prodej majetku aj. Mezi 

pen"žní výdaje  adíme platby za faktury, výplaty mezd a plat#, sociální výdaje, 

pojišt"ní, nákup stroj#, odvody daní, splátky p#j!ek a úv"r#, výplata dividend aj. 

 

Cash flow zjiš$ujeme pomocí dvou metod: 

1. P"ímou metodou – kdy zjiš$ujeme !ástky cash flow jako celkové sumy všech 

p íjm# produkujících fondy a celkové sumy všech výdaj# spot ebovávajících fondy. 

2. Nep"ímou metodou – kdy vycházíme z provozního zisku. Zisk upravíme o ty 

výnosy a náklady, které se netýkají pohybu prost edk# v pr#b"hu období. [2] 

 

Cash flow se !lení na: 

1. Provozní !innost – základní výd"le!ná !innost podniku, která slouží 

základnímu podnikatelskému ú!elu. Pen"žní toky z této !innosti jsou rozdílem mezi 

p íjmy a výdaji z b"žné !innosti. 

2. Investi!ní !innost – po ízení a vy azení dlouhodobého majetku z prodeje, pop . 

!innost související s poskytováním úv"r#, p#j!ek a výpomocí, které nejsou provozní 

!inností.  

3. Finan!ní !innost – zm"na ve výši a struktu e vlastního kapitálu 

a dlouhodobých závazk#. Pen"žní toky z finan!ní !inností zahrnují p ír#stky 

a úbytku dlouhodobého kapitálu. [1] 

3.1.3. Klasifikace pom%rových ukazatel" 

Podnik je složitým organismem, ke zhodnocení jeho finan!ní situace nesta!í 

jeden ukazatel. Proto se postupy pom"rové analýzy shrnují do n"kolika skupin 

ukazatel#. Hovo íme o soustav" ukazatel#. Pom"rová analýza dává do „pom"ru“ 
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položky rozvahy a výsledovky vzájemn" mezi sebe. Aby mohl podnik dlouhodob" 

existovat, musí být nejen rentabilní, ale i likvidní a p im" en" zadlužený. 

 

Analýza t"chto ukazatel# je !len"na na: 

• ukazatelé rentability, 

• ukazatelé aktivity, 

• ukazatelé likvidity, 

• ukazatelé zadluženosti. [4] 

 

3.1.3.1. Ukazatelé rentability 

U ukazatel# rentability se v !itateli vyskytuje ukazatel odpovídající výsledku 

hospoda ení a ve jmenovateli kapitál resp. tržby. Tito ukazatelé mají mít obecn" 

rostoucí tendenci, jejich r#st a velikost samoz ejm" záleží na odv"tví podnikání. 

 

Ukazatel rentability celkových aktiv  

Pro ukazatelé rentability celkových aktiv ozna!ovaný zkratkou ROA se také 

n"kdy používá výraz základní produk!ní síla, protože ur!uje míru výnosu na aktiva. 

ROA pom" uje zisk k celkovým investovaným aktiv#m bez ohledu na to, z jakých 

zdroj# byly financovány. Výraz zisk je p íliš obecný, místo zisku lze použít zisk p ed 

zdan"ním a zaplacením úrok#. Vzorec pro výpo!et ukazatel# rentability celkových 

aktiv: 

aktivacelková

EBIT
ROA = . 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ozna!ovaný jako ROE zjiš$uje 

vlastník#m míru ziskovosti vlastního kapitálu. Vzorec pro výpo!et ROE pom" uje 

zisk a vlastní kapitál: 

kapitálvlastní

zisk
ROE = . 
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Ukazatel rentability tržeb 

Rentabilita tržeb ozna!ována jako ROS, ukazuje jaký podíl z tržeb zaujímá 

zisk. Pozitivní je pouze r#st toho ukazatele. Pro výpo!et hodnot se vychází ze vzorce: 

tržby

zisk
ROS = . 

3.1.3.2. Ukazatelé aktivity 

Ukazatele aktivity vyjad ují využití majetku. Vyhodnocením ukazatele aktivity 

má velký význam p i rozhodování a dalším sm"ru vývoje podnikatelských aktivit. 

R#st toho ukazatele se vždy bere jako pozitivní. 

Ukazatelé aktivity obratu charakterizují jak podnik využívá jednotlivé složky 

aktiv. 'ím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe.  

Ukazatelé doby obratu je vyjád ení v !ase, kde platí opa!ná tendence, !ím 

mén" dní obratu, tím lépe. 

aktivcelkovýchobrat
aktivcelkovýchobratudoba

aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchobrat

365
=

=

 

 

Ukazatelé obratu ob%žného majetku 

B"hem výrobního cyklu projde nakoupený materiál fázemi od nedokon!ené 

výroby, výrobk# až k pohledávkám. Dlouhá doba obratu, m#že držet zna!né finan!ní 

prost edky v jednotlivých složkách ob"žného majetku. 

Obrátka zásob – udává po!et obrátek za ur!ité období. V opa!ném vyjád ení 

lze spo!ítat po!et dní, za které se zásoby ve firm" oto!í. 

zásobobrat
zásobcelkovýchobratudoba

zásoby

tržby
zásobobrat

365
=

=

 

 

Ukazatel obratu krátkodobých pohledávek  

U pohledávek vede zrychlení obratu ke zkrácení pr#m"rné doby splatnosti. 

Vzorce pro výpo!et obratu pohledávek a doby obratu krátkodobých pohledávek: 
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[ ]6.
365

,

pohledávekobrat
pohledávekchkrátkodobýobratudoba

pohledávkykrátkodobé

tržby
pohledávekobrat

=

=

 

 

Ukazatel obratu krátkodobých závazk"  

Tento ukazatel vyjad uje pom"r tržeb k závazk#m. Ukazatel obratu 

krátkodobých závazk# vypovídá o tom, jak rychle jsou splaceny závazky firmy. 

Obecn" by doba obratu závazk# m"la být delší, než doba obratu pohledávek, aby 

nebyla narušena rovnováha ve firm". 

[ ]5
365

závazk#chkrátkodobýobrat
závazk#chkrátkodobýobratudoba

závazkykrátkodobé

tržby
závazk#chkrátkodobýobrat

=

=

 

    

3.1.3.3. Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjad ují schopnost podniku splácet své závazky. Obecn" 

lze  íct, že ukazatelé likvidity pom" ují to, !ím je možno platit s tím, co je nutno 

zaplatit. 'ím vyšší jsou ukazatelé likvidity, tím lepší je situace v podniku z hlediska 

platební pohotovosti. P iliž vysoké hodnoty ovšem nemusejí být p íznivé, znamenají 

totiž vysoké hodnoty ob"žných aktiv, respektive n"kterých jejich položek, které 

p inášejí malý efekt.  

 

Ukazatel likvidity 1. stupn% – okamžitá 

Pom" uje nejlikvidn"jší prost edky podniku (finan!ní majetek krátkodobé 

povahy) ke krátkodobým závazk#m. Je to schopnost podniku splatit své práv" 

splatné dluhy.  

závazkykrátkodobé

majetekfinan níkrátkodobý
likviditaokamžitá =  

 

Ukazatel likvidity 2. stupn% - pohotová 

U pohotové likvidity se do !itatele navíc zahrnují pohledávky, které jsou mén" 

likvidní než krátkodobý finan!ní majetek. 
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závazkykrátkodobé

pohledávkymajetekfinan níkrátkodobý
likviditapohotová

+
=  

 

Ukazatel likvidity 3. stupn% – celková 

Celková likvidita vyjad uje pom"r mezi ob"žnými aktivy a krátkodobými 

závazky. Celková likvidita je !íseln" v"tší než pohotová likvidita, pokus se však liší 

o velkou !ástku, m#že to znamenat, že má podnik zbyte!né velké zásoby. 

Samoz ejm" je t eba brát v úvahu !innosti a povahu oboru, ve kterém spole!nost 

podniká. 

závazkykrátkodobé

aktivaob!žná
likviditacelková =  

 

3.1.3.4. Ukazatelé finan ní stability 

Tito ukazatele vypovídají o skladb" kapitálu a mí e zadluženosti podniku. Stála 

aktiva podniku by m"la být krytá dlouhodobými zdroji a ne krátkodobými. Pro 

hodnocení krytí stálých aktiv jsou užívány dva ukazatele, kde první stupe% pom" uje 

vlastní kapitál ke stálým aktiv#m a druhý stupe% pom" uje dlouhodobý kapitál ke 

stálým aktiv#m. 'ím vyšší jsou ukazatele, tím lepší je finan!ní stabilita podniku. 

aktivastálá

kapitáldlouhodobý
IIaktivstálýchkrytístupe$

aktivastálá

kapitálvlastní
Iaktivstálýchkrytístupe$

=

=

 

 

Dalšími ukazateli finan!ní stability jsou ukazatelé zadluženosti. Informují 

o struktu e zdroj# používaných k financování podniku, v jakém rozsahu podnik 

využívá pro financovaní svých aktivit dluhy. P im" ená zadluženost zdravého 

podniku je užite!ná, m#že zvyšovat rentabilitu. Samoz ejm" se zvyšující se 

zadlužeností stoupá finan!ní riziko, protože podnik musí splácet nejen samotný dluh, 

ale také úroky z dluh# s ním spojené. To m#že podnik dostat do neoptimální situace, 

kdy je problém !asto  ešen dalšími dluhy. 

.
aktiva

zdrojecizí
tzadluženoscelková =  
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Celková zadluženost zjiš$uje z jaké !ásti je podnik financován cizími zdroji. 

Tento ukazatel p edstavuje hodnotu ur!ující kolik cizích zdroj# p ipadá na jednu K! 

aktiv. [6] 

 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Je to pom"r mezi 

ziskem p ed zdan"ním (EBIT) a nákladovými úroky. 

úrokynákladové

EBIT
krytíúrokové = . 

 Ukazatel úrokového krytí je sestaven pro to, aby firma zjistila, zda je pro ní 

stále únosné dluhové zatížení. [5] 

 

3.1.3.5. Ukazatelé kapitálového trhu  

Ukazatelé kapitálového trhu jsou d#ležití pro manažery, akcioná e a investory 

akciových spole!ností. Nejd#ležit"jší ukazatel je pom"r tržní hodnoty akcie k zisku 

po zdan"ní p ipadajícímu na jednu akcii.  

.
1 akciinaíp"ipadajíczisk istý

akciecenatržní
ziskukakciehodnotatržní =  

'ím vyšší je tento pom"r, tím více je tržní cena akcií podniku nadhodnocena. 

Naopak nízká hodnota znamená podhodnocení tržních cen akcií daného podniku. [6] 

 

3.2. Analýza pom%rovými ukazateli 

V praktické !ásti bude vytvo ena finan!ní analýza spole!nosti NOVING s.r.o. 

v období let 2005-2009 pomocí pom"rových ukazatel#. Jedná se o ukazatele 

rentability, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity a ukazatele finan!ní stability. 

Analýza ukazatele kapitálového trhu v praktické !ásti provedena nebude, nebo$ se 

vytvá í u akciových spole!ností. 

Hodnoty ve výpo!tech jsou uvedeny v celých tisících korunách. 
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3.2.1. Ukazatelé rentability 

Rentabilita vyjad uje schopnost podniku dosahovat zisku pomocí 

investovaného kapitálu. Tabulka 3 obsahuje ukazatele rentability spole!nosti 

NOVING s.r.o. v období 2005 až 2009.  

tabulka 3: Ukazatelé rentability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení ROA 

Ukazatel rentability celkových aktiv má v tomto p ípad" kolísavý charakter. 

Nejv"tší produk!ní síla byla v roce 2007 kdy hospodá ský výsledek !inil 3 847 000 

K!. Za další úsp"šný rok m#žeme považovat rok 2008, kdy je hospodá ský výsledek 

o n"co menší než v roce 2007 . V letech 2005 a 2006 je pokles HV oproti roku 2007 

více než dva milióny korun. Nejmén" úsp"šný je o!ividn" rok 2009 kdy hospodá ský 

výsledek klesl do záporných hodnot a to -1 750 000 K!. 

 

 

 

 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA 0,14 0,10 0,25 0,21 -0,09 

ROE 0,12 0,08 0,24 0,20 -0,10 

ROS 0,04 0,03 0,09 0,08 -0,06 

zdroj: Vlastní zpracování.   
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Vyhodnocení ROE 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu zaznamenává r#st tohoto ukazatele 

pouze v letech 2006-2007, kdy hodnota v roce 2007 dosahuje 0,24. Je to nejvyšší 

hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu, zp#sobená nár#stem tržeb. V dalším 

roce dosahují tržby obdobných hodnot, ale razantn" se zvýšil i vlastní kapitál díky 

nerozd"lenému zisku minulých let. V ostatních letech jsou hodnoty nízké 

a v posledním sledovaném roce dokonce dosahují záporných hodnot. To je 

zp#sobeno obrovským poklesem tržeb oproti minulým lét#m, který dosahuje až 16 

mil. K!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení ROS 

U ukazatele rentability tržeb je kladný pouze r#st tohoto ukazatele, což je 

pouze od roku 2006 do roku 2007. Rentabilitu tržeb ovliv%uje zejména EAT, který 

byl nejúsp"šn"jší v roce 2007 a nejmén" uspokojivý v roce 2009, kde dosahuje 

záporných hodnot. 

 

Graficky jsou ty ukazatele p ehledn" znázorn"ny v grafu 1. 
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graf 1: Vývoj rentability. 
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  zdroj: Vlastní zpracování.   

 

3.2.2. Ukazatelé aktivity 

 Ukazatelé aktivity vyjad ují jak rychle a intenzivn" využívá podnik svého 

majetku. Ur!uje kolikrát se daná položka obrátí za rok. U ukazatel# rychlosti obratu 

se za kladné považuje r#st tohoto ukazatele. 'ím je ukazatel vyšší, tím lépe podnik 

využívá svého majetku. Tabulka 4 znázor%uje obraty aktiv spole!nosti NOVING 

s.r.o. ve sledovaném období. 

 

tabulka 4: Rychlost obratu aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

obrátka celkových aktiv 2,27 1,84 2,21 1,98 1,47 

obrátka zásob 16,72 11,12 13,81 12,74 15,67 

obrátka závazk! 13,36 5,89 10,46 12,82 12,43 

obrátka pohledávek 4,67 4,67 5,57 5,73 5,42 

  zdroj: Vlastní zpracování.   
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Vyhodnocení obratu celkových aktiv 

 Nejvyšší obrat celkových aktiv byl v roce 2005 a to 2,27 obrat# za rok, kdy 

podnik nejlépe využíval sv#j majetek. Následn" hodnota klesá a v roce 2007 op"t 

nar#stá. Od roku 2007 do roku 2009 má klesající tendenci, což znamená špatné 

využití majetku podniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení obratu zásob 

 U obratu zásob platí, že !ím vyšší hodnoty jsou, tím se situace v podniku 

kladn"jší. Mezi jednotlivými léty od roku 2005 do roku 2009 není žádný prudký 

pokles ani r#st obratu zásob. Hodnoty se pohybují p ibližn" mezi 11-17 obraty ro!n". 

Nejúsp"šn"jší rok v tomto sm"ru je rok 2005, kdy je rychlost obratu zásob 16,72krát 

za rok.  
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Vyhodnocení obratu krátkodobých závazk" 

 Nejvyšší hodnoty byly dosaženy v roce 2005, poté následoval prudký pokles 

o 7,47 obrátek. Optimální období zachycují roky 2006 – 2008 kdy obrat 

krátkodobých závazk# vykazuje r#st. V následujícím roce pozoruje mírný pokles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení obratu pohledávek 

 Ukazatel obratu pohledávek vyjad uje jak rychle jsou pohledávky 

prom"%ovány ve finan!ní prost edky. V tomto p ípad" má rostoucí tendenci až na 

mírný pokles v posledním roce. Pohledávky jsou pr#m"rn" splaceny 5krát do roka.  

 P ehledn" je obrat aktiv znázorn"n v grafu 2. 
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graf 2: Obrat aktiv. 

Obrat aktiv

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2005 2006 2007 2008 2009

roky

v
y

p
o
 

ít
a

n
é

 h
o

d
n

o
ty

obrátka celkových aktiv

obrátka zásob

obrátka závazk 

obrátka pohledávek

 

zdroj: Vlastní zpracování.   

 
 

Ukazatelé doby obratu 

 Doba obratu je období vyjád ené ve dnech, ve kterém dojde k uskute!n"ní 

jednoho obratu. Je to pom"r po!t# dn# za rok a rychlostí obratu aktiv. Tabulka 5 

obsahuje výsledky doby obratu aktiv spole!nosti NOVING s.r.o. 

 

tabulka 5: Doba obratu aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

doba obratu aktiv (dny) 160,58 197,92 165,09 184,13 248,35 

doba obratu zásob (dny) 21,83 32,81 26,43 28,65 23,29 

doba obratu závazk! (dny) 27,31 61,98 34,90 28,47 29,38 

doba obratu pohledávek (dny) 78,23 78,16 65,57 63,66 67,39 

zdroj: Vlastní zpracování.   
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Vyhodnocení doby obratu aktiv 

 Tento ukazatel vyjad uje za jak dlouho se celková aktiva „obrátí“ vztahem 

k tržbám. Na rozdíl od obratu aktiv se zde za kladnou považuje klesající tendence. 

Nejp ízniv"ji se jeví rok 2005, kdy hodnota klesla nejmén" a to na 160,58 dní. 

Ostatní roky krom" 2007 mají rostoucí tendenci. 

 

Vyhodnocení doby obratu zásob  

 Ukazatel doby obratu zásob má kolísavou tendenci,  íká kolik dní jsou ob"žná 

aktiva držená ve form" zásob. Nejnižších !ísel dosahoval v roce 2005 kdy se rovnal 

22 dn#m. Nejvyšší hodnota 33 dní se vyšplhala v roce 2006. Pro podnik platí !ím 

menší po!et dní obratu, tím lépe.  

 

Vyhodnocení doby obratu závazk" 

 Vyjad uje, za jak rychle jsou závazky firmy uhrazeny. Nejvyšší nár#st 

sledujeme v roce 2006. V p íštích letech po!ty dn# obrátek klesají což pro podnik 

znamená pozitivní vývoj. Nepatrné zvýšení doby obratu závazk# se vyskytuje v roce 

2009. 

 

Vyhodnocení doby obratu pohledávek 

 Ukazuje dobu, kdy je majetek vázán v pohledávkách. Doba obratu pohledávek 

se pr#m"rn" pohybuje od 63 do 79 dní. Pro podnik je to pozitivní vývoj, protože od 

roku 2005 do roku 2008 má klesající tendenci. V roce 2009 se doba obratu vychýlila 

od pr#m"ru a narostla o 3,73 dní oproti minulému roku. 
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V grafu 3 jsou znázorn"ny výsledky doby obratu aktiv vybrané spole!nosti.  

graf 3: Doba obratu aktiv. 
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 zdroj: Vlastní zpracování.   

3.2.3. Ukazatelé  likvidity 

 Likvidita je schopnost podniku splácet své dluhy. V tabulce 6 jsou uvedeny 

výsledky pro okamžitou, pohotovou a celkovou likviditu. 

tabulka 6: Ukazatelé likvidity. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

okamžitá likvidita 1,62 1,01 1,55 0,96 1,73 

pohotová likvidita 4,48 2,27 3,43 3,19 4,02 

celková likvidita 5,28 2,80 4,19 4,20 4,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Vlastní zpracování.   
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Vyhodnocení okamžité likvidity 

Okamžitou likviditou rozumíme okamžitou platební schopnost podniku. Její 

hodnota by se m"la pohybovat kolem 1. Této skute!nosti vyhovují nejlépe rok 2006 

a rok 2008. V ostatních letech je hodnota o n"co vyšší než optimální. D#ležité je, že 

podnik byl schopen dostat svým krátkodobým závazk#m ve všech minulých letech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení pohotové likvidity 

Hodnota pohotové likvidity by se m"la pohybovat od 1 – 1,5. Toto rozmezí 

nespl%uje ani jeden rok. Nejbližší hodnotu k optimu má rok 2006 a to 2,27. Nejvyšší 

hodnota dosahuje až 4,48 za rok 2005. Pohotová likvidita je ovlivn"na vysokými 

krátkodobými pohledávkami podniku, což znamená tuto vysokou odchylku od 

optima. Uvedená hodnota optima se však m#že pro jednotlivé obory a podniky 

m"nit. 
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Vyhodnocení celkové likvidity 

Celková likvidita ukazuje, kolikrát ob"žná aktiva pokryjí krátkodobé závazky 

podniku. U zdravého podniku by se m"la hodnota pohybovat v rozmezí 2-3, což 

v tomto p ípad" spl%uje pouze hodnota 2,80 v roce 2006. Nejvyšší hodnota je op"t 

v roce 2005, kdy celková likvidita dosahuje hodnoty 5,28, což znamená odchylku 

o nejmén" 2,28 od optima. Vzhledem k pohotové likvidit" nejvyšší odchylky celkové 

likvidity zp#sobují vysoké pohledávky.  

P ehled vývoje likvidity je znázorn"n v grafu 4. 

 

graf 4: Vývoj likvidity. 
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zdroj: Vlastní zpracování.   

  

3.2.4. Ukazatelé finan ní stability 

Vypovídají o skladb" kapitálu a mí e zadluženosti podniku. Vypo!ítány 

budou ukazatele: stupe% krytí stálých aktiv a celkové zadlužení. Ukazatel úrokového 

krytí vypo!ten nebude z d#vodu nulových hodnot bankovních úv"r# a výpomoci. 

Tabulka 6 popisuje výsledky ukazatel# finan!ní stability spole!nosti NOVING s.r.o. 
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tabulka 6: Ukazatelé finan ní stability. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Stupe" krytí stálých aktiv I. 8,69 5,79 7,16 2,54 2,14 

Celkové zadlužení 0,17 0,31 0,21 0,15 0,12 

   zdroj: Vlastní zpracování.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení krytí stálých aktiv 

 'ím vyšší je hodnota krytí stálých aktiv, tím lepší je finan!ní stabilita podniku. 

Z výpo!t# lze vyvodit, že nejlepší situace nastala v roce 2005. Nejnižší hodnoty jsou 

v letech 2008 a 2009, které vznikly po ízením dlouhodobého hmotného majetku. 

U druhého stupn" krytí stálých aktiv je zm"na ve výpo!tech pouze v roce 2005 

z hodnoty 8,69 na 8,71. Dlouhodobý kapitál se rovná vlastnímu kapitálu 

a dlouhodobému cizímu kapitálu, kde v roce 2005 p ibyla položka dlouhodobé 

závazky v !ástce 37 000 K!.  

 

Vyhodnocení celkové zadluženosti 

Tento ukazatel by nem"l dosáhnout vyšší hodnoty než 0,5. Znamenalo by to 

více jak 50ti procentní krytí aktiv cizími zdroji, což by pro podnik nebylo p íznivé. 

Tato situace nenastala v žádném sledovaném roce. 

Grafy 5 a 6 postupn" znázor%ují jednotlivé ukazatele finan!ní stability 

podniku. 
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graf 5: Stupe$ krytí stálých aktiv. 
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  zdroj: Vlastní zpracování.     

 

 

graf 6: Celkové zadlužení. 
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3.3. Ekonomické normály 

Sou!astní finan!ní analýzy je i využívání model# efektivnosti, který lze 

sestavit pomocí ekonomických normál#. Touto metodou lze najít riziková místa ve 

firm". Ekonomický normál vyjad uje souvislosti mezi ukazateli, kterými jsou: zisk, 

tržby, náklady, materiálové náklady, mzdové náklady, zásoby, dlouhodobý hmotný 

majetek a po!et pracovník# za pomocí soustavy nerovnic index#. 

Cílem ekonomického normálu je zjistit, zda se rozvoj podniku ubírá 

intenzivním nebo extenzivním sm"rem. Kdy extenzivní rozvoj je zp#soben použitím 

v"tšího množství produk!ních faktor# a intenzivní rozvoj p edstavuje výsledek 

vyššího využití výrobních faktor#. Dosažení intenzivního rozvoje by m"lo být cílem 

podniku. 

Hodnocení podniku provádíme pomocí soustavy nerovnic index#. Kdy 

index charakterizuje r#st daného ukazatele mezi dv"ma obdobími. 

1−

=
i

i

ukazatel

ukazatel
I  

i = b"žné období 

i-1 = minulé období 

Cílem je dosáhnout maximálních výnos# (výstupu) s minimálními náklady 

(vstupy) to je maximalizace efektivity.  

vstupvýstup II  

Stanovené modelové po adí nerovnic ozna!ujeme jako ekonomický normál. 

Typy ekonomických normál#: 

Ekonomický normál I. 

ník#prapo etnákladymzdovénákladymaternákladytržbyzisk IIIIII cov.  

Ekonomický normál II. 

zásobytržbyzisk III  

 



Eva Wichrová: Finan!ní analýza vybraného podniku 

2011    30

Ekonomický normál III. 

ník#prapo etnákladymzdovéDHMtržbyzisk IIIII cov  

Spojením t"chto t í typ# lze dostat soustavu ekonomických normál#, která 

je p ehledn" znázorn"ná v obrázku 4. Dodržení vztahu mezi položkami znamená 

úsp"šný intenzivní rozvoj podniku. [ 10 ]  Tabulky 7, 8 a 9 zachycují výsledky 

ekonomických normál# ve spole!nosti NOVING s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabulka 7: Ekonomický normál I. 

Sledované 

období 
zisk      tržby      náklady      

mater. 

náklady 
     

mzdové 

náklady 
     

po et 

prac. 

05-06 0,73 ! 1,02 ! 1,03   1,00 ! 1,01   1,00 

06-07 3,58   1,30   1,20 ! 1,24   1,18   1,00 

07-08 0,99 ! 1,00   0,99 ! 1,01 ! 1,10   1,00 

08-09 -0,46 ! 0,63 ! 0,73   0,58 ! 0,92 ! 1,00 

      zdroj: Vlastní zpracování.   

tabulka 8: Ekonomický normál II. 

Sledované 

období 
zisk      tržby      zásoby 

05-06 0,73 ! 1,02 ! 1,54 

06-07 3,58   1,30   1,05 

07-08 0,99 ! 1,00 ! 1,09 

08-09 -0,46 ! 0,63   0,52 

      zdroj: Vlastní zpracování.   

IZAS 

I VYKS 

ITRŽBY I DHM I MZD IPH IHVUO                     

     

!!!! 

obrázek 3: Model ideální relace. 
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tabulka 9: Ekonomický normál III. 

Sledované 

období 
zisk      tržby      DHM      

mzdové 

náklady 
     

po et 

prac. 

05-06 0,73 ! 1,02 ! 1,29   1,01   1,00 

06-07 3,58   1,30   1,05 ! 1,18   1,00 

07-08 0,99 ! 1,00 ! 4,01   1,10   1,00 

08-09 -0,46 ! 0,63 ! 1,05   0,92 ! 1,00 

    zdroj: Vlastní zpracování.   

 

Vyhodnocení ekonomických normál" 

Z ekonomických normál# lze vy!íst, že mezi položkami p evládají p evrácené 

vztahy mezi indexy ukazatel#, které neodpovídají normálnímu vývoji ekonomiky 

podniku.  

 

Modely ideální relace 

 Za nejúsp"šn"jší lze považovat model relace 2006-2007, který spl%uje že: 

- r#st zásob je pomalejší než r#st tržeb, 

- r#st výkonové spot eby je pomalejší než r#st tržeb, 

- r#st tržeb je rychlejší než r#st dlouhodobého hmotného majetku, 

- r#st výsledku hospoda ení ú!etního období je rychlejší než r#st p idané hodnoty. 

 A nespl%uje protože: 

- r#st tržeb je rychlejší než r#st p idané hodnoty, 

- r#st mezd je rychlejší než r#st dlouhodobého hmotného majetku. 

 Nejmén" úsp"šný je model relace roku 2008-2009, který spl%uje požadované 

vztahy zásoby-tržby a mzdy-dlouhodobý hmotný majetek.  

 

Modely ideální relace jsou pro všechna období vypracovány v p íloze 3 - 6. 
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4. Návrhy na zlepšení hospoda!ení 

Finan!ní analýza byla provedena na základ" ú!etních výkaz# spole!nosti 

NOVING s.r.o. v období let 2005-2009. Tato analýza byla provedena na základ" 

analýzy pom"rových ukazatel#, která se soust e&uje na zhodnocení rentability, 

aktivity, likvidity a finan!ní stability podniku. 

Rentabilita pom" uje výsledek hospoda ení s jinými položkami. Ukazatelé 

rentability by m"li mít rostoucí tendenci. Výsledky hodnocení ukazují spíše na 

kolísavý charakter. Nejúsp"šn"jší je rok 2007. Nejmén" úsp"šný je rok 2009, kdy 

všichni ukazatelé rentability padají do záporných hodnot. To zp#sobuje vysoké 

snížení tržeb a zvýšení nákladové položky zm"na stavu rezerv a opravných položek. 

Ur!itou roli zde hraje hospodá ská krize, která na podnik dopadla a po ízení 

dlouhodobého majetku ve form" budovy, sloužící jako sídlo spole!nosti. Spole!nosti 

lze doporu!it zvýšit zisk, snížit aktiva a náklady. 

Doporu!ené hodnoty okamžité likvidity by se m"ly pohybovat okolo 1. 

Tomuto perfektn" vyhovují dva roky z p"ti a ostatní t i roky jsou mírn" nad 

doporu!enou hranici. To znamená, že podnik byl schopen dostat všem svým 

krátkodobým závazk#m. Pohotová likvidita zahrnuje pohledávky, které jsou mén" 

likvidní než krátkodobý finan!ní majetek. Pohotová likvidita je ve sledovaných 

obdobích na vyšší než doporu!ené úrovni. Je to zp#sobeno vysokými pohledávkami. 

Podnik by mohl trvat na kratší dob" splatnosti pohledávek a peníze efektivn"ji 

investovat. U celkové likvidity si nejlépe vede rok 2006, který spl%uje optimální 

rozmezí. Další roky vykazují vyšší hodnoty díky vysoké !ástce ob"žných aktiv a 

pom"rn" nízkých hodnotách krátkodobých závazk#. Podnik byl ve všech p ípadech 

schopen splatit své závazky což je kladné pro v" itele. Ostatn" by podnik mohl snížit 

hodnotu ob"žných aktiv a peníze použít pro pot ebné nebo efektivn"jší p ípady. 

U ukazatele doby obratu aktivity je za kladnou považována klesající tendence. 

Ukazatel doby obratu aktiv považuje za kladné roky 2005 a 2007 které mají nejnižší 

hodnoty. Ostatní roky p evyšují hodnotu 184 dní, zap í!in"ním poklesu tržeb. Doba 

obratu klesá z roku 2006 na rok 2007 a z roku 2008 na rok 2009. Podnik nedrží 

ob"žná aktiva ve form" zásob v p iliž vysokých hodnotách, což je pro podnik 

pozitivní, protože m#že ob"žná aktiva využívat pro jiný ú!el. Doba obratu závazk# 
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má od roku 2006 klesající tendenci až na malé navýšení v posledním sledovaném 

roce. To je pozitivní pro v" itele, znamená to, že firma je schopna dostat svým 

závazk#m. Doba obratu pohledávek vyjad uje jak dlouho jsou pen"žní prost edky 

firmy vázány ve form" pohledávek. Pr#m"rn" je to mezi 63-79 dny. (ešení snížení 

této doby by bylo poskytnutí zálohy od odb"ratel# nebo vyžadovat kratší dobu 

splatnosti pohledávek.  

Krytí stálých aktiv dosahuje nejvyšších hodnot v prvních t ech letech 

sledovaného období. V roce 2008 a 2009 klesla z d#vod# vysokých vynaložených 

!ástek na po ízení dlouhodobého majetku. Celková zadluženost podniku by nem"la 

být vyšší než 0,5. Tuto hranici nep ekro!il žádný rok sledovaného období, což je 

pozitivní pro majitele, kterým nižší hodnota zaru!uje v"tší jistotu. 

Na základ" t"chto výsledk# m#žeme shrnout likviditu podniku jako p íznivou, 

kdy podnik byl schopen dostat všem svým závazk#m. Rentabilita jenž by m"la mít 

rostoucí tendenci se z hlediska rentability celkových aktiv, rentability vlastního 

kapitálu i rentability tržeb v posledním roce dostává do záporných !ísel. U ukazatelé 

aktivity je problémová pouze doba obratu celkových aktiv. Kdyby byla doba kratší, 

bylo by to pro podnik p ízniv"jší. Krytí stálých aktiv v posledních dvou letech 

sledovaného období razantn" klesl, p esto je podnik stále schopen krýt stálá aktiva 

dlouhodobými zdroji, jak  íká zlaté bilan!ní pravidlo. Co se zadluženosti tý!e, 

podnik se pohybuje v optimálních hodnotách. 
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5. Záv%r 

Cílem mé bakalá ské práce bylo vytvo it finan!ní analýzu vybraného podniku a 

posoudit tak jeho zdraví. Zdraví podniku je vyjád ení pro uspokojivou finan!ní 

situaci podniku. V mém p ípad" se jednalo o podnik NOVING s.r.o. hodnocený 

v období let 2005-2009. 

Díky finan!ní analýze získáváme informace, které mohou pomoci podniku p i 

budoucím rozhodování a vývoji. 

V roce 2009 se výsledek hospoda ení spole!nosti dostává do minusových !ísel. 

Je to zap í!in"no snížením tržeb oproti p edchozímu roku o více než 16,5 milión# 

korun. To zna!í neschopnost podniku dosahovat zisku na základ" vloženého 

kapitálu. Díky tomu se vyskytují v roce 2009 !asté výchylky od doporu!ených 

hodnot pom"rových ukazatel#. 

Kladn" lze vyhodnotit likviditu. Podnik má dostatek finan!ních prost edk# na 

splácení všech svých závazk#. Ukazatelé pohotové a celkové likvidity se pohybují 

nad hranici doporu!ených hodnot, což znamená, neefektivní využití !ásti stálých 

aktiv. Kladný vývoj zaznamenává také celková zadluženost podniku, která se po 

celou dobu pohybuje pod doporu!enou hranici. Je to zp#sobeno tím, že podnik 

nevyužívá cizí zdroje ve vysokém rozsahu. 

U aktivity je znepokojující ukazatel doby obratu celkových aktiv, který 

v posledním roku dosahuje až 248 dn#. Pomalejší obrat aktiv bývá p í!inou horších 

výsledk# hospoda ení, které jsou v tomto roce minusové.  

Podle model# relace vytvo ených pomocí ekonomických normál# lze za 

nejefektivn"jší považovat období roku 2006-2007. Není p ekvapivé, že za nejmén" 

úsp"šné je považováno období 2008-2009, které vyhovovalo pouze dv"ma vztah#m, 

p esn"ji vztah#m: zásoby   tržby a dlouhodobý hmotný majetek   mzdy. 

Samotným vytvo ením finan!ní analýzy nelze zajistit finan!ní zdraví podniku, 

ale m#že pomoci p edcházet problém#m. Záleží na majiteli podniku, zda se bude p i 

budoucím rozhodování  ídit výsledky finan!ní analýzy. 
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P!íloha 1: Rozvaha spole nosti. 

    (uvedeno v celých tisících K ) 2005 2006 2007 2008 2009 
  Aktiva celkem 14 893  18 766  20 341  22 739  19 470  
B Dlouhodobý majetek 1 406  2 225  2 239  7 554  8 007  
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 42  470  399  180  236  

B.I 3 Software 41  459  398  179  236  
B.I 4 Ocenitelná práva     1  1    
B.I 7 Nedokon!ený dlouhodobý nehmotný majetek 1  11        
B.II Dlouhodobý hmotný majetek 1 364  1 755  1 840  7 374  7 771  

B.II 1 Pozemky 1 076  1 076  1 080  1 648  1 643  
B.II 2 Stavby 18    35  2 530  5 048  
B.II 3 Samostatné movité v"ci a soubory movit. v"cí 270  223  172  246  152  
B.II 7 Nedokon!ený dlouhodobý hmotný majetek   456  553  1 174  928  
B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek       1 776    
C Ob%žná aktiva 13 376  16 456  18 021  14 760  11 090  
C.I Zásoby 2 025  3 111  3 256  3 538  1 826  

C.I 1 Materiál 1 927  2 977  2 924  3 194  1 679  
C.I 2 Nedokon!ená výroba a polotovary 98  134  332  344  147  
C.II Dlouhodobé pohledávky 0  0  15  0  0  

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztah#     15      
C.III Krátkodobé pohledávky 7 255  7 411  8 079  7 862  5 283  

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztah# 7 039  7 384  7 848  7 418  4 720  
C.III 6 Stát - da%ové pohledávky 212      51  407  
C.III 7  Krátkodobé poskytnuté zálohy     231  393  156  
C.III.8 Dohadné ú!ty aktivní   15        
C.III.9 Jiné pohledávky 4  12        
C.IV Krátkodobý finan ní majetek 4 096  5 934  6 671  3 360  3 981  

C.IV  1 Peníze 68  33  32  52  81  
C.IV  2 Ú!ty v bankách 4 028  5 901  6 639  3 308  3 900  
D.I %asové rozlišení 111  85  81  425  373  

D.I 1 Náklady p íštích období 111  85  81  425  373  

  Pasiva celkem 14 893 18 766 20 341 22 739  19 470 
A Vlastní kapitál 12 216  12 887  16 024  19 218  17 167  
A.I Základní kapitál 676  676  676  676  676  

A.I 1 Základní kapitál 676  676  676  676  676  

A.III 

Rezervní fondy, ned!litelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 162  162  162  162  162  

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Ned"litelný fond 162  162  162  162  162  
A.IV Výsledek hospoda"ení z minulých let 9 904  10 975  11 339  14 578  18 078  

A.IV 1 Nerozd"lený zisk minulých let 9 904  10 975  11 339  14 578  18 078  
A.V Výsledek hospoda"ení b!žného ú et.  období (+/-) 1 474  1 074  3 847  3 802  -1 749  

B Cizí zdroje 2 570  5 877  4 300  3 516  2 303  
B.II Dlouhodobé závazky 37  0  0  0  0  

B.II.9 Jiné závazky 37          
B.III Krátkodobé závazky 2 533  5 877  4 300  3 516  2 303  

B.III 1 Závazky z obchodních vztah# 1 805  4 980  3 059  2 497  1 348  
B.III 5 Závazky k zam"stnanc#m 263  290  334  346  371  

B.III 6 Závazky ze soc. zabezpe!ení a zdrav. pojišt"ní 205  218  253  262  236  
B.III 7 Stát - da%ov" závazky a dotace 260  389  651  378  222  

B.III 8 Krátkodobé p ijaté zálohy       20    
B.III.10Dohadné ú!ty pasivní     3  13  126  

C.I %asové rozlišení 107  2  17  5  0  

C.I 1 Výdaje p íštích období 47  2  3  5    

C.I 2 Výnosy p íštích období 60    14      



 

     

P!íloha 2: Výkaz zisku a ztráty spole nosti. 

  
Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících K!) 

2005 2006 2007 2008 2009 
II Výkony 34 967 35 776 45 382 44 988 28 414 

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobk# a služeb 33 829 34 607 44 967 44 976 28 610 
II. 2 Zm"na stavu vnitropodnikových zásob vl. výroby -77 36 198 12 -197 

II. 3 Aktivace 1 215 1 133 217  1 

B Výkonová spot eba 26 371 25 343 32 158 31 186 20 159 

B. 1 Spot eba materiálu a energie 17 887 17 799 22 053 22 372 13 042 

B. 2 Služby 8 484 7 544 10 105 8 814 7 117 

+ P!idaná hodnota 8 596 10 433 13 224 13 802 8 255 

C Osobní náklady 6 299 6 387 7 543 8 270 7 610 

C. 1 Mzdové náklady 4 617 4 696 5 629 6 110 5 692 
C. 3 Náklady na soc. zabezpe!ení a zdravotní pojišt"ní 1 552 1 546 1 749 1 991 1 753 
C. 4 Sociální náklady 130 145 165 169 165 
D Dan" a poplatky 34 33 28 58 39 

E Odpisy investi!ního majetku 230 235 292 458 559 

III Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 22 0 4 100 5 
III. 
1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 22  4 100 5 

F 
Z"statková cena prodaného dlouhodob. majetku a 
materiálu 0 0 0 0 4 

F.1 Z#statková cena prodaného dlouhodob. majetku     4 
G Zm"na stavu rezerv a opravných položek -1 119 -27 -96 11 1 402 
IV. Ostatní provozní výnosy 263 145 231 156 221 

H Ostatní provozní náklady 1 275 2 105 650 359 497 

* Provozní výsledek hospoda!ení 2 162 1 845 5 042 4 906 -1 630 

X. Výnosové úroky 24 41 76 59 17 
XI. Ostatní finan!ní výnosy   7 31 5 
O Ostatní finan!ní náklady 139 26 49 122 142 

* Finan ní výsledek hospoda!ení -115 15 34 -32 -120 

Q. Da% z p íjm# za b"žnou !innost 572 786 1 229 1 067 0 

Q1. splatná 572 786 1 229 1 067  

** Výsledek z hospoda!ení za b%žnou  innost 1 475 1 074 3 847 3 807 -1 750 

*** Výsledek hospoda!ení za ú etní jednotku 1 475 1 074 3 847 3 807 -1 750 

  Výsledek hospoda!ení p!ed zdan%ním 2 047 1 860 5 076 4 874 -1 750 

 



 

     

P!íloha 3: Model relace 2005-2006. 

 

    zdroj: Vlastní zpracování.   

 

P!íloha 4: Model relace 2006-2007. 

 

    zdroj: Vlastní zpracování.   
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P!íloha 5: Model relace 2007-2008. 

 

    zdroj: Vlastní zpracování.   

 

P!íloha 6: Model relace 2008-2009. 

 

    zdroj: Vlastní zpracování.   
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