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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybraného podniku 

specializovaného na pilařskou výrobu. Obsahem práce je charakteristika firmy, vývoj 

vybraných poměrových ukazatelů likvidity, rentability, zadluţenosti, aktivity a zhodnocení 

poměrových ukazatelů pomocí tabulek a grafů. V závěru bakalářské práce jsou 

interpretovány zjištěné výsledky finanční analýzy a navrhována nápravná opatření ke 

zlepšení finanční situace podniku. 

Klíčová slova: finanční analýza, ekonomické ukazatele, poměrové ukazatele, likvidita, 

rentabilita, zadluţenost, aktivita. 

ANNOTATION 

Bachelor’s thesis deals with an analysis of economic indicators of a wood saw company. 

My thesis contains a characterization of the company, a development of selected ratio 

indicators like a liquidity, profitability, insolvency and activity indicator. A summary of 

given indicator developments is presented by means of graphs and tables. In conclusion, 

results of financial analysis are discussed and corrective measures are proposed to improve 

a financial standing of the company. 

Key words: financial analysis, economic indicators, ratio indicators, liquidity, 

profitability, insolvency, activity. 
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1. ÚVOD 

Kaţdý úspěšný podnik se neobejde bez rozboru finanční situace firmy. Finanční analýza 

by měla zajímat především vedoucí pracovníky, protoţe kvalitní rozhodnutí a správnost 

závisí na informacích, které jsou k dispozici v účetních výkazech a dále na jejich účelném 

zpracování. Pravidelný rozbor ukazatelů finanční analýzy umoţňuje podniku odhalit 

problémy, které je moţno do budoucnosti eliminovat nebo zcela odstranit. Odpovědi na 

různé otázky spojené s finančním zdravím a výkonností podniku přinášejí poměrové 

ukazatele. Pomocí těchto ukazatelů můţeme posoudit hospodaření firmy v minulosti, 

současnosti a na základě zjištěných informací doporučit vhodná a nápravná opatření pro 

budoucí pozitivní vývoj finanční situace podniku. 

Cílem bakalářské práce je provést ekonomickou analýzu vybrané firmy. 

Ve své bakalářské práci sleduji a hodnotím finanční situaci podniku zabývající se pilařskou 

výrobou pomocí poměrových ukazatelů za období 2005 – 2009. 

Bakalářská práce je strukturována do tří hlavních částí. První část je věnována 

charakteristice podniku, ve které popisuji vznik podniku, počet zaměstnanců, dodavatele 

a odběratele. Dále se zaměřuji na činnost podniku, charakterizuji jeho technické vybavení 

a nastiňuji zde problémy, kterým podnik v posledních letech čelil. 

V další kapitole bakalářské práce hodnotím vývoj vybraných ekonomických ukazatelů. 

Jednotlivé podkapitoly jsou zaměřeny na poměrové ukazatele, které vycházejí z rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty. Vybrané ukazatele likvidity, rentability, zadluţenosti a aktivity 

jednotlivě charakterizuji, popisuji jejich význam, účel a zaměření. Ke konci kaţdé 

podkapitoly uvádím v tabulce propočítané výsledky ukazatelů, které následně slovně 

komentuji. 

Následující část bakalářské práce věnuji zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů. 

Hodnotím a interpretuji postupně výsledky ukazatelů likvidity, rentability, zadluţenosti 

a aktivity podle uvedených tabulek a grafů. Popisuji, k jakým hodnotám jsem 

u jednotlivých ukazatelů došla a diskutuji moţné příčiny změn jednotlivých ukazatelů. 

V závěrečné části interpretuji zjištěné výsledky finanční analýzy a navrhuji nápravná 

opatření k zlepšení finanční situace podniku. 
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2. CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Firma Pila Hostice se nachází nedaleko od města Šumperk. Pila byla zakoupena od 

bývalého podnikatele včetně základního vybavení, coţ byla rámová pila a omítací stroj. 

Provoz firmy byl zahájen v roce 1996, pracovali zde dva pracovníci. 

V současné době je zde zaměstnáno osmnáct zaměstnanců se smlouvou na plný úvazek. 

Firma se soustřeďuje především na zaměstnávání osob ze střediskové obce a okolí, kde je 

vysoká nezaměstnanost. 

Pila celoročně vykupuje kulatinu smrk, modřín, borovici, jedli, dub, olši od Lesů České 

Republiky, Lesů Ruda a.s. a od soukromých majitelů lesů. V současné době pila 

zpracovává více jak 10 000    kulatiny ročně. 

Rozloha pily je asi 1 ha včetně skladových prostorů. Pila je pojištěna na podnikatelská 

rizika a má také pojištěny všechny výrobní haly a budovy proti poţáru, který zde jiţ jednou 

v minulých letech vypukl. 

Majitel firmy se snaţil v minulosti klást důraz především na rozsáhlé rekonstrukce, opravy 

a údrţby zdevastovaného objektu. Největší investice byly vynakládány na obnovu 

a doplnění nekompletního a jiţ zastaralého strojového vybavení. Postupně bylo zařízení 

nahrazováno a doplňováno výkonnějšími, modernějšími a přesnějšími stroji, které 

významným způsobem šetřily čas i finanční prostředky firmy a také usnadňovaly 

zaměstnancům těţkou práci. Výrazná investice přesahující jeden milion Kč byla v roce 

2006, kdy byl zhodnocen automobil na odvoz kulatiny z lesa, namontováním nové ruky 

v hodnotě 1 230 500 Kč. V roce 2008 byl k tomuto automobilu zakoupen na leasing návěs 

v hodnotě 1 500 000 Kč a v roce 2009 pořídil podnik kapovací stroj v hodnotě 2 200 000 

Kč. 

Firma je ve stále se zvyšujícím konkurenčním prostředí pilařské výroby 

v severomoravském kraji. Hlavními cíli jsou spolehlivost dodávek, produkovat kvalitní 

pilařské výrobky, vytvářet zisk a zajišťovat přírůstek majetku. 

První odběratelé firmy byli Ezamont s.r.o. zaměřující se na výrobu střešní krytiny, Zape 

vyrábějící střešní konstrukce. V současnosti přibyli ještě významní odběratelé jako je 

Cecolegno zabývající se exportováním řeziva do ciziny, Geis, který odebírá dřevěné 

podloţky a přířezy pod motory, a ostatní ţivnostníci a soukromé osoby. 

Firma se snaţí spolupracovat i s ostatními evropskými zeměmi jako je Itálie, Německo 
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a Rakousko, kam také své výrobky vyváţí.  

Činnost pily je zaměřena na zpracování dřeva, výrobu řeziva na rodinné domky, coţ jsou 

vazby a palubky, pořez vlastní kulatiny, výrobu paletových přířezů, palet, beden, prodej 

odřezků, štěpků a pilin, hoblování a frézování, sušení řeziva, impregnace řeziva máčecí 

technologií, dopravu kulatiny z lesa, odvoz řeziva odběratelům, prodej řeziva, ostření 

kotoučových pil, pilových listů, rámových pil, pil s tvrdokovem a další kvalitní sluţby. 

Technické vybavení v roce 2010 je následující: 

 Rámová pila – rozřez kulatiny na prizmy nebo hranoly 

 Rozmítací pila – prizmy  se rozřezávají na latě, hranoly, desky, prkna 

 Kapovací stroj – krácení celých balíků řeziva s přesností 2 mm 

 Omítací pila – ořez prken od rámové pily 

 Pásová pila – řezání přesílené kulatiny od 55 do 90 cm 

 Zkracovací pily ruční a motorové pily 

 Frézy 

 Hoblovací stroj 

 Vzduchové hřebíkovačky 

 Vysokozdviţné vozíky 

 Brusky na kotoučové, pásové, stelitové a rámové pily 

 Automobil s hydraulickou rukou na odvoz krátké kulatiny s návěsem  

 Automobil na dopravu kulatiny z lesa s hydraulickou rukou a návěsem 

 Nákladní valníkový automobil 

 Čelní nakladač 

 Sušárna na vysoušení řeziva 

 Hydraulická nádoba s impregnační náplní 

 Příčný a podélný dopravník – na dopravu kulatiny k rámové pile 

Podnik v posledních letech investoval velké peníze do nového zařízení, tím došlo 

k zadluţení. 
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3. VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 

Pro tuto práci jsem si vybrala vývoj poměrových ekonomických ukazatelů, které jsou často 

pouţívané pro rozbor účetních výkazů. Analýza poměrovými ukazateli vyuţívá veřejně 

dostupné informace pocházející ze základních účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty, cash flow). Poměrové ukazatele se vypočítají jako poměr jedné nebo více účetních 

poloţek ze základních účetních výkazů k jiné poloţce či skupině.  

Ve své práci popisuji a hodnotím především ukazatele, které vycházejí z rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a cash flow:  

- ukazatele likvidity 

- ukazatele rentability 

- ukazatele zadluţenosti 

- ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele patří mezi nejpouţívanější a mají nejširší vypovídací schopnost o podniku. 

Soubory hodnotících ukazatelů, které nejlépe vystihují podstatu ekonomické činnosti, 

mohou být pro kaţdý podnik odlišné.  

3.1. UKAZATELE LIKVIDITY 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit svá aktiva na prostředky, které je moţno pouţít 

k úhradě závazků, tj. na peníze. Likvidita je zároveň schopnost a připravenost podniku 

hradit své závazky včas a v plné výši, kdyţ nastane jejich splatnost. Ukazatele likvidity 

poměřují to, čím je moţno platit (čitatel), s tím, co je v určitou chvíli nutno zaplatit 

(jmenovatel). Nejsnadnější úhrady jsou penězi v hotovosti nebo platebními převody z účtů. 

Tento ukazatel pracuje s poloţkami oběţných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů 

(krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci). 

Likvidita je důleţitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, neboť jen dostatečně likvidní 

podnik je schopen dostát svým závazkům. Příliš vysoká míra likvidity je nepříznivým 

jevem pro vlastníky podniku, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech, které 

nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředků a „ukrajují“ tak 

z rentability. Je tedy potřeba hledat pokud moţno vyváţenou likviditu, která zaručí jak 

dostatečné zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. [9] 

Jestliţe chceme mít objektivní náhled na likviditu, musíme likviditu sledovat v delším 

časovém horizontu, coţ nám umoţní lepší pochopení situace v podniku. 
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Okamţitou, pohotovou a běţnou likviditu jsem počítala z údajů, které jsou zachyceny 

v příloze č. 1. 

3.1.1. Okamžitá likvidita (likvidita 1.stupně) 

Okamţitá likvidita je velmi přesný ukazatel, který vypovídá o schopnosti podniku 

okamţitě hradit své závazky k určitému datu hotovostně nebo z účtu.  

                   
                

                        
                                                                       

Do finančního majetku se zařazují peníze v hotovosti, účty v bankách a krátkodobý 

finanční majetek (volně obchodovatelné cenné papíry, šeky).  

Pro ukazatel okamţité likvidity jsou stanoveny doporučené hodnoty v rozmezí 0,2 – 0,5. 

Vysoké hodnoty ukazatele nejsou pozitivní, svědčí o neefektivním vyuţití finančních 

prostředků. 

Z tabulky č. 1, která je zaměřen na ekonomické ukazatele okamţité likvidity, je patrné, ţe 

ani jeden rok 2005 – 2009 neodpovídá doporučeným hodnotám. Avšak k nejlepšímu 

poměru mezi finančním majetkem a závazky došlo v roce 2005, kdy hodnota ukazatele je 

0,76, podnik je schopný zaplatit splatné dluhy. V tomto roce měl poměrně málo 

krátkodobých závazků. Dalším rokem, kdy se ukazatel s hodnotou 0,18 nejvíce přibliţoval 

minimální doporučované hodnotě 0,2 je rok 2008. V tomto případě měl podnik podstatně 

malé závazky z obchodních vztahů. Ostatní roky se pohybují pod doporučovanou 

minimální hranicí, podnik má velké závazky, především v roce 2006, kdy jsou závazky 

z obchodních vztahů necelé 3 000 000 Kč. Podnik není schopný ihned uhradit hotovostně 

nebo z účtu své dluhy a dostává se do platební neschopnosti. 

Tabulka č. 1: Vývoj okamžité likvidity 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Okamţitá likvidita 0,76 0,05 0,00 0,18 0,04 

3.1.2. Pohotová likvidita (likvidita 2.stupně) 

Pohotová likvidita je sestavena tak, aby vyloučila nejméně likvidní skupinu oběţných 

aktiv, tedy zásoby (materiál, suroviny, polotovary, nedokončenou výrobu a hotové 

výrobky). Vypočítá se jako poměr krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku (likvidní majetek 1. a 2. stupně) ke krátkodobým závazkům. 
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Pro tento ukazatel jsou stanoveny hodnoty v rozmezí 1 – 1,5. Jestliţe je poměr menší neţ 

1, podnik musí spoléhat na prodej zásob. 

Dobré jsou vysoké hodnoty ukazatele pohotové likvidity. Čím vyšší je ukazatel, tím jistější 

je úhrada krátkodobých závazků i tehdy, kdy by přeměna pohledávek v peněţní prostředky 

vázla. Avšak vyšší hodnoty tohoto ukazatele jsou výhodné pro věřitele, ale pro akcionáře 

a vedení podniku jiţ tomu tak není. 

Jestliţe by byl poměr 1:1 z doporučených hodnot tohoto ukazatele, to znamená, podnik by 

nemusel prodat své zásoby, a přesto by se vyrovnal se svými závazky.  

Provozní pohotová likvidita vyjadřuje pravděpodobnost, ţe v krátké době (do roka) 

nedojde k finanční tísni vyvolané obtíţemi, jak krýt z provozních (oběţných) příjmů 

provozní (běţné) výdaje. [1] 

Pohotovou likviditu jsem počítala podle výše uvedeného vzorce, a výsledky těchto výpočtů 

jsou uvedeny v tabulce č. 2, ze které vyplývá, ţe nejlepší hodnota ukazatele pohotové 

likvidity 1,27 je z roku 2005. Pouze v tomto roce ze sledovaných let je podnik schopen 

hradit své krátkodobé závazky z krátkodobých pohledávek a finančního majetku. 

Minimální doporučované hodnotě 1 se přibliţoval rok 2008, ve kterém byla hodnota 

ukazatele pohotové likvidity 0,8 a znamená to, ţe finanční majetek a krátkodobé 

pohledávky pokrývají 0,8krát krátkodobé závazky. Ve zbylém sledovaném období jsou 

hodnoty ukazatele kritické, menší neţ 0,5.  

Tabulka č. 2: Vývoj pohotové likvidity 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Pohotová likvidita 1,27 0,36 0,41 0,80 0,44 

3.1.3. Běžná likvidita (likvidita 3.stupně) 

Běţná likvidita informuje, kolikrát pokryjí oběţná aktiva krátkodobé dluhy podniku, neboli 

kolika korunami oběţných aktiv bude pokryta jedna koruna krátkodobých dluhů. 

Vypovídá, jak je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyţ promění všechna oběţná 

aktiva v určitém okamţiku na peněţní hotovost.  
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Doporučená hodnota pro tento ukazatel se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5.  

Hodnota ukazatele blíţící se 1 je problematická, protoţe krátkodobé závazky není podnik 

schopný uhradit a je povinen tyto závazky platit z dlouhodobých zdrojů financování 

(prodejem dlouhodobého majetku). Můţeme tedy říct, ţe čím stálejší příjmy firmy jsou 

a čím jsou jistější zdroje příjmů, tím bývá hodnota běţné likvidity blíţe 1. Vyšší hodnoty 

tohoto ukazatele udávají větší naději na zachování platební schopnosti podniku. 

Ukazatel běţné likvidity má i některá omezení vypovídací schopnosti. Za nejdůleţitější lze 

povaţovat, to, ţe: 

 nepřihlíţí ke struktuře oběţných aktiv z hlediska jejich likvidnosti, tj. doby potřebné na 

jejich přeměnu na peněţní prostředky, bezprostředně pouţitelné k úhradě finančních 

závazků podniku, 

 nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. [3] 

Podle tabulky č. 3 je ukazatel běţné likvidity nejpříznivější v roce 2005, kdy oběţná aktiva 

pokrývají 1,30krát krátkodobé závazky. Podnik je schopen hradit své krátkodobé závazky 

z oběţných aktiv. V ostatních letech, tj. 2006 - 2009, se hodnota ukazatele běţné likvidity 

pohybuje pod hranicí 1. Podnik není schopen uhradit své krátkodobé závazky ani 

z celkového objemu oběţných aktiv, závazky musí být hrazeny z dlouhodobých zdrojů. 

Firma má mnoho prostředků vázaných v zásobách a musí spoléhat na jejich prodej. Je 

patrné, ţe v tomto období má zhoršenou finanční a platební situaci. V poslední době musí 

udrţovat určitý stav zásob, protoţe dřevo se stává nedostatkovým zboţím. 

Tabulka č. 3: Vývoj běžné likvidity 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Běţná likvidita 1,30 0,83 0,52 0,87 0,69 

3.2. UKAZATELE RENTABILITY 

Rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu je schopnost podniku vytvářet nové zdroje 

a dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Vychází se především z  výkazu zisku 

a ztráty a z rozvahy. Ukazatel rentability má v čitateli určitou poloţku, která odpovídá 

výsledku hospodaření, coţ můţe být zisk - před úroky a zdaněním, zisk před zdaněním, 

zisk po zdanění apod. a ve jmenovateli určitý druh kapitálu (většinou trţby).  
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Do čitatele zlomku je moţno dosazovat: 

 zisk před úroky a zdaněním (EBIT) – někdy bývá označován jako „provozní zisk“ 

jde o rozdíl všech výnosů a nákladů, s výjimkou nákladových úroků. Tento ukazatel se 

pouţívá při srovnávání podniků s rozdílným daňovým prostředím. Náhled na tvorbu 

výsledku hospodaření v podnikatelské činnosti by mohla ovlivnit výše úroků, protoţe 

mají rozdílnou bonitu (z pohledu věřitelů), a to i v případě, ţe by měly firmy stejné 

daňové zatíţení. 

 čistý zisk po zdanění (EAT) – v účetních výkazech je označen „výsledek hospodaření 

za běţné účetní období“. Tento čistý zisk zůstává v podniku k rozdělení mezi 

akcionáře, drţitele akcií a ještě k doplnění nerozděleného zisku slouţícího k reprodukci 

v podniku. Pouţívá se u ukazatelů, které hodnotí výkonnost podniku. 

 čistý zisk před zdaněním (EBT) – provozní zisk od kterého nebyly odečteny daně a je 

sníţený (zvýšený) o finanční i mimořádný výsledek hospodaření. Vyuţívá se pro 

srovnání výkonnosti firem, které mají rozdílné daňové zatíţení. 

Ukazatele rentability pouţíváme pro hodnocení a komplexní posouzení: 

- celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku, 

- intenzity vyuţívání majetku podniku, 

- vytvoření a zhodnocení kapitálu vloţeného do podniku. [1] 

Vybrala jsem si nejpouţívanější poměrové ukazatele ke zjišťování rentability, které 

vysvětlím a popíšu v níţe uvedených kapitolách. Údaje, ze kterých jsem počítala 

následující ukazatele uvádím v příloze č. 1, 2 a 3. 

3.2.1. Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

Rentabilita celkového vloţeného kapitálu zjišťuje celkovou efektivnost firmy, výdělečnou 

činnost a produkční sílu. Vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu, aniţ by brala ohled, 

z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. 

Rentabilita celkového vloţeného kapitálu se vypočítá: 
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Míru zhodnocení celkového vloţeného kapitálu do hospodářské činnosti získáme, 

poměříme-li vyprodukovaný účetní zisk s celkovým majetkem společnosti. Tím získáme 

údaj o tom, kolik Kč zisku je vyprodukováno vloţením 1 Kč majetku do podnikatelské 

činnosti. [2] 

Ve sledovaných letech je rentabilita vloţeného kapitálu poměrně podobná, nemá ţádné 

velké výkyvy ve srovnání se všemi analyzovanými roky. Aţ na rok 2009, kdy se ukazatel 

dostal do minusových poloţek, a to na hodnotu – 0,04, to je způsobeno minusovým 

hospodářským výsledkem – 227 000 Kč. Nejpříznivější situace rentability celkového 

vloţeného kapitálu je v roce 2005, kdy byla 1 Kč celkových aktiv podniku kryta 0,16 Kč. 

V roce 2007 je hodnota sledovaného ukazatele nulová, znamená to, ţe 1 Kč celkových 

aktiv je kryta nulovým ziskem. Podnik dosahoval malého hospodářského výsledku, pouze 

12 000 Kč. V roce 2006 měl podnik největší zisk za sledované období, přesto je hodnota 

ukazatele 0, 11 a je srovnatelná s rokem 2008, kde byl hospodářský výsledek o 189 000 

niţší.  

Tabulka č. 4: Vývoj rentability celkového vloženého kapitálu 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita celkového vloţeného 

kapitálu 0,16 0,11 0,00 0,12 -0,04 

3.2.2. Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje míru zhodnocení (výnosnost) vloţeného kapitálu 

do podnikání vlastníky. Vlastníci posuzují vytvořený zisk jako výdělek z investovaného 

kapitálu. Tento ukazatel získáme ze vztahu: 

    
          

               
                                                                                                                        

Výsledek tohoto ukazatele by se měl pohybovat alespoň několik procent nad dlouhodobým 

průměrem úročení dlouhodobých vkladů. Kladný rozdíl mezi úročením vkladů 

a rentabilitou se nazývá prémie za riziko. Je odměnou vlastníkům, kteří podstupují riziko. 

Je-li tato prémie dlouhodobě nulová nebo záporná, nastává otázka, proč s rizikem 

podnikat, kdyţ uloţením peněz v bance lze dosáhnout zisků s daleko niţším rizikem. [5] 

Z tabulky č. 5 je patrné, ţe rentabilita vlastního kapitálu je nestabilní a kolísavá. V roce 

2005 a 2008 je hodnota ukazatele téměř stejná, je to dáno srovnatelným ziskem a vlastním 

kapitálem v obou letech. V roce 2007 je hodnota ukazatele pouze 0,05, je ovlivněna 
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především nízkým hospodářským výsledkem i niţším vlastním kapitálem. Nejhorší situace 

podniku je v roce 2009, hodnota ukazatele vlastního kapitálu se dostává do záporného čísla 

–0,95. Hospodářský výsledek byl – 227 000 Kč. V roce 2006 je zaznamenána nejlepší 

výnosnost vlastního kapitálu, kdy 1 Kč vlastního kapitálu přinesla podniku 1,11 Kč čistého 

zisku. 

Tabulka č. 5: Vývoj rentability vlastního kapitálu 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,60 1,11 0,05 0,62 -0,95 

3.2.3. Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita trţeb je schopnost podniku dosahovat zisku při určité úrovni trţeb, resp. kolik 

Kč zisku dokáţe podnik vyprodukovat na 1 Kč trţeb. Vypovídá o schopnosti podniku 

vyrábět výrobek nebo sluţbu s nízkými náklady nebo za vysokou cenu. 

Rentabilitu trţeb vypočítáme pomocí následujícího vztahu, kde do čitatele zlomku můţeme 

dosadit zisk po zdanění, zisk před zdaněním nebo EBIT: 

                  
          

     
                                                                                                      

Pro hodnocení úspěšnosti podnikání je to důleţitý ukazatel vyjadřující ziskovou marţi. 

Ukazatel ziskovosti trţeb je někdy nazýván „zisková marţe“. Čím vyšší je rentabilita trţeb, 

tím je lepší produkce v podniku. 

Ukazatelé rentability trţeb vykazují nízké hodnoty. V posledním sledovaném roce dokonce 

zápornou hodnotu –0,02, způsobenou záporným hospodářským výsledkem v důsledku 

vysokých mzdových nákladů současně s niţší výkonností podniku. 

V roce 2007 došlo ke sníţení tohoto ukazatele oproti roku 2006 z hodnoty 0,08 

zaznamenané v roce 2006 na hodnotu 0 z roku 2007. Hospodářský výsledek podniku byl 

niţší neţ trţby. Roku 2005 měl ukazatel nejlepší hodnotu, jak je patrné z tabulky č. 6, na 

1 Kč trţeb byl podnik schopný vyprodukovat 0,08 Kč zisku. Je to způsobeno především 

hospodářským výsledkem, který je za sledované období nejvyšší, a to 1 041 000 Kč. 

V tomto roce byla zaznamenána nejlepší produkce podniku. 

Tabulka č. 6: Vývoj rentability tržeb 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita trţeb 0.06 0,08 0,00 0,05 -0,02 
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3.2.4. Rentabilita nákladů (ROC) 

Rentabilita nákladů je poměr celkových nákladů k trţbám podniku. Vypočítáme ji podle 

následujícího vzorce: 

                      
    

     
                                                                          

U hodnoty tohoto ukazatele je nejvýhodnější, kdyţ je hodnota ukazatele niţší. Protoţe čím 

je hodnota niţší, tím lepší výsledky hospodaření podnik dosahuje, jelikoţ 1 Kč trţeb 

vytvořil s menšími náklady. Zvyšovat absolutní částku zisku můţeme buď sniţováním 

nákladů nebo zvyšováním obratu (odbytu). 

Z tabulky č. 7 vývoje ekonomických ukazatelů rentability vidíme, ţe nejlepších výsledků 

podnik dosahuje v roce 2006. Podnik vyprodukoval na 1 Kč trţeb 0,92 nákladů. 

K nepatrnému zhoršení došlo v letech 2005 a 2008, kdy hodnota ukazatele byla 0,94 v roce 

2005, v roce 2008 dosahoval ukazatel hodnoty 0,95 Kč. Nejhorší výsledek byl v roce 2009, 

kdy na 1 Kč trţeb připadá 1,02 Kč nákladů.  V tomto roce se podnik dostal do záporného 

hospodářského výsledku. V roce 2007 na 1 Kč nákladů připadá 1 Kč trţeb. 

Tabulka č. 7: Vývoj rentability nákladů 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita nákladů 0,94 0,92 1,00 0,95 1,02 

3.3.  UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Ukazatele zadluţenosti nás informují o poměru mezi cizími a vlastními zdroji krytí 

majetku, zda podnik pouţívá k financování aktiv ve své činnosti kromě vlastních zdrojů 

i cizí zdroje (dluh). Ukazatele zadluţenosti vypočítáme především z údajů, které 

nalezneme v rozvaze. Čím je vyšší ukazatel zadluţenosti, tím vyšší riziko na sebe podnik 

bere a také by měl být schopen své závazky splácet, ať uţ je v jakékoliv finanční situaci. 

Vysoce zadluţené firmy mají problémy se splácením úvěrů i úroků z úvěrů.  

Do platební neschopnosti se dostávají často podniky, jejichţ podíl cizích zdrojů na 

celkových zdrojích je značně nízký. Stačí k tomu chybná obchodní politika a z ní 

vyplývající vysoké zásoby výroby na skladě nebo prodej nesolventním zákazníkům 

s následným obtíţným vymáháním pohledávek. [2] 

Rozumná výše zadluţení je pro firmu uţitečná, protoţe cizí kapitál je levnější neţ vlastní 

(úrok jako náklad sniţuje zisk, ze kterého se platí daně). Platí, ţe cizí kapitál by neměl 
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převyšovat vlastní kapitál nebo by měl být alespoň vyrovnaný (1:1). U finanční analýzy 

zadluţenosti usilujeme o optimální (nejvýhodnější) vztah mezi vlastním a cizím kapitálem.  

Existuje mnoho poměrových ukazatelů zadluţenosti, z nichţ jsem si vybrala následující 

ukazatele, které uvedu níţe. Údaje, ze kterých jsem tyto ukazatele počítala, se nacházejí 

v příloze č. 1, 2 a 3. 

3.3.1. Ukazatel celkového zadlužení 

Ukazatel celkové zadluţenosti se vyjadřuje jako poměr celkových závazků k celkovým 

aktivům. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

                             
            

             
                                                                           

Doporučená hodnota ukazatele, na kterou se odvolává řada autorů odborné literatury, se 

pohybuje mezi 30-60%. U posuzování zadluţenosti je však nutné respektovat příslušnost 

k odvětví a samozřejmě také schopnost splácet úroky z dluhů plynoucí. [5] 

Ukazatelé celkové zadluţenosti umoţňují firmě zjistit, kolik aktiv je financováno cizími 

zdroji. V rozmezí doporučovaných hodnot 30 – 60 % se nenachází ani jeden rok ze 

sledovaného období. Ukazatelé celkové zadluţenosti se pohybují v rozmezí od 74 – 96 %. 

Nejmenší zadluţenost je v roce 2005, kde celková aktiva jsou ze 74% financována cizím 

kapitálem. V roce 2008 podnik vyuţíval ke krytí svého majetku 81% cizích zdrojů.  

Nejhorší hodnoty ukazatele jsou v letech 2006, 2007, 2009, firma vyţívá k financování 

svých aktivit (rekonstrukce, zakoupení strojů a zařízení) především jen cizí zdroje. 

S růstem celkové zadluţenosti roste i úroková míra. 

Tabulka č. 8: Vývoj celkového zadlužení 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel celkové zadluţení 0,74 0,90 0,95 0,81 0,96 

3.3.2. Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika. Tento 

ukazatel vypovídá o skladbě majetku v podniku (finanční struktuře podniku), o poměru 

vlastních zdrojů na cizím kapitálu. Firma, která bude mít stanoven vhodný poměr těchto 

cizích a vlastních zdrojů, a zároveň dobře řízený výrobní a odbytový proces, bude vţdy 

úspěšná. Koeficient samofinancování by měl být 1, zjištěný rozdíl můţe být způsoben 
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nezapočtením ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů. 

                           
               

              
                                                                        

Tento ukazatel je povaţován za jeden z nejdůleţitějších poměrových ukazatelů 

zadluţenosti pro hodnocení celkové finanční situace podniku, nicméně opět je důleţitá 

jeho návaznost na ukazatele rentability. [9] 

Koeficient vypovídá o poměru vlastních zdrojů na majetku. V roce 2005 byl podnik 

schopný krýt svůj majetek z 26% vlastními zdroji. Přestoţe se jedná o nejvyšší hodnotu ze 

sledovaných období, měl by být optimální poměr mezi podílem cizích zdrojů a vlastních 

zdrojů 1:1. V letech 2006, 2007 a 2009 je v podniku podíl vlastních zdrojů ke krytí svého 

majetku velmi malý v průměru kolem 6 %.  

Tabulka č. 9: Vývoj koeficientu samofinancování 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Koeficient samofinancování 0,26 0,10 0,05 0,19 0,04 

3.3.3.  Ukazatel úrokového krytí 

Pomocí ukazatele úrokového krytí podnik zjišťuje, zda je dluhové zatíţení únosné, kolikrát 

je zisk vyšší neţ úroky. Finanční situace podniku bude lepší, čím vyšší bude hodnota 

ukazatele úrokového krytí. Do čitatele zlomku dosazujeme zisk před zdaněním. Jestliţe 

bude podnik neschopný platit úrokové platby ze zisku, můţe to znamenat blíţící se úpadek 

podniku. 

                         
           

               
                                                                        

Je doporučováno krytí úroků ziskem třikrát a více, aby se případný nepříznivý vývoj 

podniku okamţitě neprojevil ve vztahu k bance. [2] 

Výsledky ukazatele jsou za sledované období rozdílné. Nejlepší situace podniku nastává 

v roce 2005 a 2006, kdy byl schopný splatit své úroky a vykazoval 8krát vyšší zisk neţ 

úroky, coţ je příznivá situace. Podnik je schopný splatit úroky a ještě vykazovat poměrně 

vysoký zisk. V těchto letech měla firma poměrně stálé zakázky a méně bankovních úvěrů. 

Nejhorší situace nastává v roce 2009, kdy podnik není schopný splácet nákladové úroky, 

protoţe zisk je minusový.  

V roce 2008 byla zaznamenána podle tabulky č. 10, jiţ menší hodnota ukazatele, ale je 
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moţno říct, ţe stále pozitivní, zisk byl 4,5 krát vyšší neţ úroky. 

Tabulka č. 10: Vývoj ukazatele úrokového krytí 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel úrokového krytí 8,25 8,23 1,06 4,57 -0,37 

3.3.4. Ukazatel finanční páky 

Pomocí ukazatele finanční páky můţeme vyjádřit zadluţenost podniku. Zvýší-li se 

zadluţenost firmy, tak se zvýší i úroky a finanční náklady na produkci a tím pádem dojde 

ke sníţení rentability trţeb a míry zisku. Podnik bude mít méně peněţních prostředků 

vytvořených podnikatelskou činností, a jestliţe se mu nepodaří získat prostředky úsporou 

nákladů nebo zvýšením trţeb, tak bude mít i vyšší zadluţenost. 

              
             

               
                                                                                                   

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím menší je podíl vlastního kapitálu na celkovém 

financování podniku, a tím je tedy vyšší podíl cizích zdrojů ve finanční struktuře (časové 

rozlišení zahrnujeme do cizích zdrojů). Vysoká finanční páka představuje vysoký podíl 

cizích zdrojů na financování podnikových aktiv, zjednodušeně vysokou zadluţenost 

podniku. [8] 

Největší podíl cizích zdrojů na celkovém majetku je v roce 2007 a 2009, v těchto letech je 

zadluţenost velmi vysoká, podle tabulky č. 11 je v průměru hodnota ukazatele finanční 

páky 23, podíl vlastních zdrojů je velmi malý. V roce 2006 připadá na 1 Kč vlastního 

kapitálu 10,31 aktiv, v roce 2008 připadá 5,30 Kč aktiv na 1 Kč vlastního kapitálu. Situace 

se asi o polovinu zlepšila oproti rokům 2007, 2009. Nejniţší hodnota ze sledovaného 

období je z roku 2005, kdy připadá 3,86 aktiv na 1 Kč vlastního kapitálu. Ţádoucí je 

stabilní vývoj tohoto ukazatele, coţ firma nesplňuje, jak zřejmé z tabulky č. 11.  

Tabulka č. 11: Vývoj ukazatele finanční páky 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Finanční páka 3,86 10,31 21,86 5,30 24,88 

3.4.  UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatelé aktivity udávají, jak je podnik schopný dosahovat při optimálním vyuţití 

vloţeného majetku, co nejlepších hospodářských výsledků. Ukazatel říká, jak podnik 

hospodaří s aktivy a jejich jednotlivými sloţkami a jak intenzivně, účinně a rychle vyuţívá 
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svůj majetek. Tyto ukazatele se vyjadřují k obratu jednotlivých poloţek aktiv či pasiv nebo 

v podobě doby obratu jednotlivých poloţek aktiv či pasiv. U ukazatelů obratu jednotlivých 

poloţek jsou důleţité, co nejvyšší číselné hodnoty, protoţe to svědčí o rychlé přeměně 

jedné formy majetku na jinou. Naopak u doby obratu jednotlivých poloţek jsou výhodné 

niţší hodnoty ukazatele. 

Ukazatele aktivity můţeme rovněţ členit na několik úrovní, které popíšu a zhodnotím 

v kapitolách níţe uvedených. Hodnoty, ze kterých jsem počítala tyto ukazatele, jsou 

k nalezení v příloze č. 1 a 2. 

3.4.1. Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je vyjádřen poměrem trţeb k celkovému vloţenému kapitálu, udává, 

kolikrát se celková aktiva obrátí za rok do trţeb. Stručně řečeno, kolik korun trţeb připadá 

na jednu korunu aktiv. Tento ukazatel ovlivňuje rentabilitu celkového vloţeného kapitálu. 

                      
            

              
                                                                                     

Čím větší hodnota ukazatele je, tím lépe. Minimální doporučovaná hodnota tohoto 

ukazatele je 1, hodnotu však ovlivňuje i příslušnost k odvětví. Nízká hodnota ukazatele 

znamená neúměrnost majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní vyuţití. Je moţné 

místo trţeb dosadit výnosy, výsledek však můţe být nadhodnocen vlivem různých druhů 

výnosů, které nesouvisí s hlavní činností podniku. [5] 

Obrat celkových aktiv má klesající charakter kromě roku 2007, jak je patrné z tabulky 

č. 12. Avšak ve všech sledovaných letech dokázaly trţby vţdy pokrýt celková aktiva. 

Nejlépe je majetek podniku vyuţíván v roce 2005, podnik vyuţil majetek 3,14krát. Tento 

rok je srovnatelný s rokem 2007, kdy se celková aktiva podniku obrátila 3,06krát do trţeb 

za rok. Menší hodnoty jsou zaznamenány v roce 2006 a 2009, kdy trţby dokázaly pokrýt 

aktiva v průměru 1,86krát. V roce 2008 trţby pokryly aktiva 2,56krát. Podle hodnot, které 

jsou uvedeny v tabulce č. 12, lze říct, ţe podnik poměrně efektivně vyuţívá svůj majetek.  

Tabulka č. 12: Vývoj obratu celkových aktiv 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv 3,14 1,84 3,06 2,56 1,88 
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3.4.2. Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát za rok přeměníme zásoby na trţby. V čitateli zlomku 

se obecně pouţívají trţby, ale bylo by správnější pouţít celkové náklady, protoţe výše 

zisku vzhledem k rychlosti obratu zásob je nepodstatná. Tento ukazatel je moţno nepočítat 

z kalendářních dnů, ale z pracovních dnů. 

            
            

      
                                                                                                         

Nízký počet obrátek představuje nebezpečí pro platební schopnost podniku, můţe být 

důsledkem špatné nákupní politiky, nahromaděním nepotřebných nebo neprodejných 

zásob. Pokud je hodnota ukazatele vysoká, znamená to, ţe podnik nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby, které by vyţadovaly nadbytečné financování. Přebytečné zásoby jsou 

totiţ neproduktivní a jsou v nich umrtveny prostředky, které musí být profinancovány, 

a dochází tak k vázanosti kapitálu, který nenese ţádný výnos. [3] 

Obrat zásob by měl být, co nejvyšší. Z tabulky č. 13 je vidět, ţe největší obrat zásob je 

v roce 2005, kdy se zásoby podniku obrátily 235,56krát do trţeb za rok. V následujícím 

roce obrat zásob poklesl, podnik měl poměrně hodně zásob vázaných na skladě. V letech 

2007 a 2008 se situace opět zlepšila, zásoby se obrátily 42,35krát v roce 2007 a 73,75krát 

v roce 2008. V posledním sledovaném období opět obrat zásob podstatně klesl na hodnotu 

10,68 v důsledku hospodářské krize, kdy byl menší zájem o výrobky, které podniku 

zůstávaly na skladě.  

Tabulka č. 13: Vývoj obratu zásob 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat zásob 235,56 5,69 42,35 73,75 10,68 

3.4.3. Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob udává, kolik dnů jsou oběţná aktiva vázána v podniku ve 

formě zásob. Abychom tento ukazatel mohli posoudit správně je důleţitý jeho vývoj 

v časové řadě a porovnání s odvětvím. Optimální hodnota doby obratu zásob je taková 

hodnota, při níţ se náklady spojené s hospodařením se zásobami minimalizují. Čím menší 

je tento ukazatel, tím lépe můţeme řídit sklad. 
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Nepotřebné, nadnormativní zásoby je třeba profinancovat, tedy doplnit cizími zdroji 

finanční prostředky, které jsou vázány v nadbytečných zásobách. V mnoha případech je 

účelnější a levnější dlouhodobě se neobracející zásoby prodat pod pořizovací cenou, a tím 

získat peněţní prostředky, neţ si brát úvěr. Dobré řízení zásob je velmi důleţitou oblastí 

ovlivňující celkový stav firmy. [2] 

Ukazatel doby obratu zásob by měl mít klesající trend. Jak je vidět z tabulky č. 14, podniku 

se tento trend nedaří dodrţovat, doba obratu zásob se zvyšuje, výjimkou je rok 2008. 

Nejmenší hodnota ukazatele je v roce 2005, podniku se lépe dařilo řídit sklad, protoţe 2,58 

dnů byly aktiva v podniku vázány ve formě zásob. V roce 2006 a 2007 se doba obratu 

zásob zvýšila na hodnotu 101,95 v roce 2006 a v roce 2007 na hodnotu 13,73. 

V následujícím roce 2008 se pak podniku řídil sklad zase o něco lépe, doba obratu se 

sníţila, aktiva byly vázány ve formě zásob 9,12 dnů. Nejhorší situace nastala v roce 2009, 

kdy se doba obratu zásob oproti předchozímu roku zvýšila asi 5krát.  

Tabulka č. 14: Vývoj doby obratu zásob 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu zásob 2,58 101,95 13,73 9,12 53,82 

3.4.4. Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek ukazuje, jak dlouho a kolik dní v roce je majetek podniku vázán 

ve formě pohledávek, tedy průměrné dny v roce na které podnik poskytl odběratelům zboţí 

a výrobky na obchodní úvěr (bez úroků). Doba obratu pohledávek by měla odpovídat 

průměrné době splatnosti faktur.  

                       
                                     

                    
                   

„Tento ukazatel je zkreslen u těch podniků, jejichţ trţby jsou částečně realizovány 

v hotovosti. Do údaje denní trţby by měly být zahrnuty pouze fakturované trţby. Pro 

výpočet ukazatele z účetních výkazů musíme tedy podle charakteru firmy počítat s určitým 

zkreslením. Můţe dojít k situaci, ţe ukazatel je příznivý, ale firma má většinu pohledávek 

nedobytných. Protoţe nyní realizuje většinu trţeb v hotovosti, jsou její pohledávky 

vzhledem k denním trţbám poměrně nízké. Kladné hodnocení výsledku je v tomto případě 

zavádějící.“ [2] 

Z tabulky č. 15 je patrné, ţe nejrychleji byly podniku pohledávky splaceny v roce 2008, 
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v průměru asi za 20,90 dnů. Srovnatelně je na tom rok 2005, kdy měl podnik oproti 

ostatním letům méně prodejů na fakturu, pohledávky byly splaceny v průměru za 22,78 

dnů. V dalším  roce 2007 byly pohledávky splaceny v průměru za 25,83 dnů. Nejdelší doba 

splatnosti pohledávek byla v roce 2009, podnik poskytoval odběratelům poměrně dlouho 

bezplatný obchodní úvěr.  

Tabulka č. 15: Vývoj doby obratu pohledávek 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu pohledávek 22,78 37,44 25,83 20,90 48,71 

3.4.5. Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků udává rychlost splácení závazků firmy, tj. od okamţiku 

vzniku závazku po dobu, kterou zůstávají krátkodobé závazky nezaplaceny. Aby nebyla 

narušena finanční rovnováha podniku, měla by být doba obratu závazků delší neţ doba 

obratu pohledávek.  

                    
                  

     
                                                                   

V tomto ukazateli se při uţití údajů z účetních výkazů dopouštíme určité nepřesnosti, která 

je tím větší, čím častěji nákupy hradíme v hotovosti. Podnik se solidní úrovní tohoto 

ukazatele můţe mít díky vysoké spotřebě hrazené hotovostně poměrně dlouhodobé dluhy 

vůči dodavatelům. Skutečná doba obratu je z tohoto důvodů delší, neţ vychází při výpočtu 

z údajů v účetních výkazech. [2] 

Doba obratu závazků by měla být delší neţ doba obratu pohledávek, coţ se neprojevuje. 

Výjimkou je rok 2006, jak můţeme vidět v tabulce č. 16. Pro firmu je delší doba obratu 

pohledávek oproti závazkům neţádoucí z pohledu likvidity. Nejrychleji firma splácela své 

závazky v roce 2008, kdy byly krátkodobé závazky nejniţší, podnik byl schopný splácet 

své závazky v průměru za 5,18 dnů, přitom pohledávky mu byly spláceny aţ za 20,90 dnů. 

Zajímavý je rok 2006, ve kterém měl podnik kolem 2 911 000 Kč závazků, doba splatnosti 

těchto závazků podle tabulky č. 16 je nejvyšší za sledovaný interval a to 77,41 dnů, to 

znamená více jak 2 měsíce. Oproti tomuto roku byla druhá nejdelší doba splácení závazků 

v roce 2009 a to téměř o polovinu méně dnů neţ v roce 2006. Doporučuje se stabilní vývoj 

tohoto ukazatele, coţ firma nevykazuje, kromě roku 2005 a 2007, kde jsou v průměru dny 

splatnosti závazků srovnatelné.  
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Tabulka č. 16: Vývoj doby obratu závazků 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu závazků 19,16 77,41 22,54 5,18 37,51 
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4. ZHODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 

4.1. ZHODNOCENÍ UKAZATELŮ LIKVIDITY 

Vysoké hodnoty okamţité likvidity svědčí o neefektivním vyuţití finančních prostředků. 

Doporučované hodnoty se pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5. Z grafu č. 1 je patrné, ţe ani jedno 

sledované období neodpovídá těmto hodnotám. Nejlepšího výsledku a to hodnoty 0,76 je 

dosaţeno v roce 2005, kdy je podnik schopný zaplatit svoje splatné dluhy včas. V roce 

2009 se podnik zadluţil z důvodu mzdových nákladů za zaměstnance a současně je to dáno 

i hospodářskou krizí. Lze říci, ţe podnik má problémy s okamţitou likviditou, tedy není 

schopný hradit své závazky včas.  

Pro ukazatel pohotové likvidity jsou stanoveny hodnoty v rozmezí 1 – 1,5. Nejlepší 

hodnota je 1,27 pro tento ukazatel z roku 2005. Pouze v tomto roce ze sledovaného období 

je podnik schopen hradit své krátkodobé závazky z peněţených krátkodobých pohledávek 

a finančního majetku. V ostatních letech 2006 – 2009 jsou hodnoty menší neţ 

doporučovaná hodnota 0,2, podnik má více závazků neţ pohledávek a finančního majetku. 

Lze říci, ţe podnik nedokáţe krýt provozní příjmy z provozních výdajů. 

Podle grafu č. 1 je ukazatel běţné likvidity nejpříznivější v roce 2005, kdy oběţná aktiva 

pokrývají 1,30krát krátkodobé závazky, podnik schopen hradit své krátkodobé závazky 

z oběţných aktiv. V ostatních letech tj. 2006 - 2009 se hodnota ukazatele běţné likvidity 

pohybuje pod hranicí 1. Podnik není schopen uhradit své krátkodobé závazky ani 

z celkového objemu oběţných aktiv, závazky musí být hrazeny z dlouhodobých zdrojů. 

Výše uvedené ukazatele vycházejí z poloţek rozvahy. Podle analýzy ukazatelů likvidity 

jsme zjistili, ţe má podnik s likviditou značné problémy. V poslední době musí podnik 

udrţovat určitý stav zásob, protoţe dřevo se stává nedostatkovým zboţím. V roce 2009 se 

podnik zadluţil z důvodu mzdových nákladů za zaměstnance a současně je to dáno 

i hospodářskou krizí. 
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Graf č. 1: Vývoj ekonomických ukazatelů likvidity 

 

4.2. ZHODNOCENÍ UKAZATELŮ RENTABILITY 

Ve sledovaných letech nemá rentabilita celkového vloţeného kapitálu ţádné velké výkyvy 

ve srovnání se všemi analyzovanými roky. Nejpříznivější situace rentability celkového 

vloţeného kapitálu je v roce 2005, kdy byla 1 Kč celkových aktiv podniku kryta 0,16 Kč. 

V roce 2006 je hodnota tohoto ukazatele niţší, je to způsobeno zhodnocením automobilu 

na odvoz kulatiny, pořízením nové ruky v hodnotě 1 230 500 Kč, a koupí čelního 

nakladače v hodnotě 140 000 Kč. Roku 2009 se ukazatel dostal do minusových poloţek, 

coţ je způsobeno minusovým ziskem – 227 000 Kč. Důvodem, proč se podnik dostal do 

minusového hospodářského výsledku je pořízení kapovacího stroje na leasing v hodnotě    

2 200 000 Kč, velké mnoţství zásob na skladě a vysoké odvody ze sociálního 

a zdravotního pojištění za zaměstnance. Výnosnost celkového vloţeného kapitálu je 

poměrně malá. 

Rentabilita vlastního kapitálu je nestabilní a kolísavá. Hodnota ukazatele je v roce 2005 

a 2008 téměř stejná, je to dáno srovnatelným ziskem a vlastním kapitálem v obou rocích. 

Nejhorší situace podniku je v roce 2009, hodnota ukazatele vlastního kapitálu se dostává 

do záporného čísla. V roce 2006 je zaznamenána nejlepší výnosnost vlastního kapitálu, kdy 

1 Kč vlastního kapitálu přinesla podniku 1,11 Kč čistého zisku. 

Ukazatelé rentability trţeb vykazují nízké hodnoty. V posledním sledovaném roce dokonce 
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zápornou hodnotu –0,02, která byla to způsobena, jak jiţ bylo řečeno záporným 

hospodářským výsledkem, v důsledku vysokých mzdových nákladů současně s niţší 

výkonností podniku. V roce 2006 měl ukazatel nejlepší hodnotu, jak můţeme vidět z grafu 

č. 2, na 1 Kč trţeb byl podnik schopný vyprodukovat 0,08 Kč zisku. V tomto roce byla 

zaznamenána nejlepší produkce podniku. 

Nejlepších výsledků rentability nákladů je podnikem dosaţeno v roce 2006, kdy podnik 

vyprodukoval na 1 Kč trţeb 0,92 nákladů. V roce 2009 je nejhorší výsledek rentability 

nákladů, na 1 Kč trţeb připadá 1,02 Kč nákladů.  Podnik nebyl schopný krýt náklady 

trţbami. 

Graf č. 2: Vývoj ekonomických ukazatelů rentability 

 

4.3. ZHODNOCENÍ UKAZATELŮ ZADLUŽENOSTI 

Z grafu č. 3 je zřejmé, ţe firma má problémy se zadluţením, je to z důvodu rekonstrukcí, 

na které se v posledních letech zaměřila. Také je to dáno koupí nových strojů a zařízení, 

které by mělo usnadňovat práci zaměstnancům i podniku. Ukazatelé celkové zadluţenosti 

se pohybují v rozmezí od 74 – 96 %, pro firmu bude určitě obtíţné usilovat o úvěr, pro 

banku je firma s takovou výší zadluţení určité riziko. V roce 2009 se firma zadluţila 

poměrně hodně v důsledku hospodářské krize, kdy bylo méně zakázek a podnik musel 

odvádět státu velké finanční částky ze sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance.  

Pro koeficient samofinancování vychází v roce 2005, ţe byl podnik schopný krýt svůj 

majetek z 26% vlastními zdroji. V letech 2006, 2007 a 2009 je v podniku podíl vlastních 
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zdrojů ke krytí svého majetku velmi malý, v průměru kolem 6 %. Dnes se podnik snaţí 

minimalizovat zadluţení tak, ţe si bere více zakázek, tím zvětší měsíční obrat a bude 

schopný rychleji splácet úvěry. 

Výsledky ukazatele úrokového krytí jsou za sledované období rozdílné. Nejhorší situace 

nastává v roce 2009, kdy podnik není schopný splácet nákladové úroky, protoţe zisk je 

minusový v důsledku hospodářské krize, malého obratu a velkých výdajů na sociální 

a zdravotní pojištění za zaměstnance. Lepší situace je v roce 2005 a 2006, kdy byl podnik 

schopný splatit své úroky a vykazoval téměř 8krát vyšší zisk neţ úroky. V těchto letech 

měl podnik poměrně stálé zakázky a méně bankovních úvěrů. 

Pomocí ukazatele finanční páky můţeme vyjádřit zadluţenost podniku. Největší podíl 

cizích zdrojů na celkovém majetku je v roce 2007 a 2009, v těchto letech je zadluţenost 

velmi vysoká (viz graf č. 3). Nejniţší hodnota ze sledovaného období je z roku 2005, kdy 

připadá 3,86 Kč aktiv na 1 Kč vlastního kapitálu. Ţádoucí je stabilní vývoj tohoto 

ukazatele, coţ firma nesplňuje.  

Graf č. 3: Vývoj ekonomických ukazatelů zadluženosti 

 

4.4. ZHODNOCENÍ UKAZATELŮ AKTIVITY 

Obrat celkových aktiv má klesající charakter kromě roku 2007, jak je patrné z grafu č. 4. 

Ale ve všech sledovaných letech dokázaly trţby vţdy pokrýt celková aktiva. Nejlépe je 

majetek podniku vyuţíván v roce 2005, podnik vyuţil majetek 3,14krát. Tento rok je 

srovnatelný s rokem 2007, kdy se celková aktiva podniku obrátila 3,06krát do trţeb za rok. 
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Podle hodnot z tabulky č. 20 lze říct, ţe podnik poměrně efektivně vyuţívá svůj majetek.  

Obrat zásob by měl být co nejvyšší. Z grafu č. 4 je vidět, ţe největší obrat zásob je v roce 

2005, kdy se zásoby podniku obrátily 235,56krát do trţeb za rok. V letech 2007 a 2008 se 

situace také poměrně dobrá. Firma se snaţila vyrobené výrobky prodávat co nejrychleji 

odběratelům, tak aby jí neleţely zbytečné zásoby na skladě. V letošním roce se vedoucí 

podniku dohodl s odběrateli na vyšším objemu výrobků, které vyrobí a hned jim je prodá, 

tak aby neleţely zbytečné zásoby na skladě. Ale faktem je, ţe kdyţ firma nakoupí kulatinu, 

tak trvá poměrně dlouho, neţ se výrobek dostane aţ k odběratelům, kulatina se musí 

pořezat, upravit, vyrobit z ní výrobky a teprve potom putují výrobky nebo polotovary 

ke konečným odběratelům, proto podnik musí udrţovat určitou výši zásob. 

Ukazatel doby obratu zásob by měl mít klesající trend. Jak je vidět z grafu č. 4, podniku se 

tento trend nedaří dodrţovat, doba obratu zásob se zvyšuje, výjimkou je rok 2008. Nejhorší 

situace nastala v roce 2009. Je však nutné podotknout, ţe podnik musí udrţovat určitý stav 

zásob, jelikoţ doba zpracování od surového dřeva ke konečnému výrobku trvá určitou 

dobu a v posledních letech musí podnik udrţovat i určitou zásobu kulatiny z důvodu 

nedostatku dřeva. 

Z grafu č. 4 je patrné, ţe nejrychleji byly podniku pohledávky splaceny v roce 2008, 

v průměru asi za 20,90 dnů, v tomto roce měl podnik i nejmenší průměrný stav pohledávek 

za sledované období. Srovnatelně je na tom rok 2005. Nejdelší doba splatnosti pohledávek 

byla v roce 2009. Podniku vázlo uhrazení závazků vůči ostatním. Tento ukazatel by měl 

mít klesající charakter, coţ se podniku nedaří dodrţovat. 

Doba obratu závazků by měla být delší neţ doba obratu pohledávek, coţ se neprojevuje. 

Výjimkou je rok 2006, jak můţeme vidět na grafu č. 4. Nejrychleji firma splácela své 

závazky v roce 2008, kdy byly krátkodobé závazky nejniţší, podnik byl schopný splácet 

své závazky v průměru za 5,18 dnů, přitom pohledávky mu byly spláceny aţ za 20,90 dnů. 

Doporučuje se stabilní vývoj tohoto ukazatele, coţ firma nevykazuje, kromě roku 2005 

a 2007, kde jsou v průměru dny splatnosti závazků srovnatelné. Podnik by se měl snaţit, 

aby doba splatnosti pohledávek byla niţší neţ doba splatnosti závazků, aby měla vţdy 

dostatek finančních prostředků na uhrazení faktur v době jejich splatnosti. A téţ by měl 

podnik usilovat, o co nejstabilnější dobu splatnosti závazků. 
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Graf č. 4: Vývoj ekonomických ukazatelů aktivity 
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5. ZÁVĚR  

Aby byl podnik úspěšný, potřebuje znát a umět rozvinout své schopnosti. Musí být 

schopný vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku, zhodnocovat vloţený kapitál, snaţit se 

o dobrou platební morálku. Měl by znát příčiny úspěšnosti nebo neúspěšnosti, aby byl 

schopný se z případných chyb ponaučit a mohl být prospěšnější. Informace získané pomocí 

finanční analýzy poskytují náhled na hospodaření a finanční situaci podniku. 

Cílem bakalářské práce bylo provést ekonomickou analýzu podniku v odvětví pilařské 

výroby. Finanční analýza byla prováděna v letech 2005 – 2009 pomocí poměrových 

ukazatelů likvidity, rentability, zadluţenosti a aktivity. Tyto ukazatelé byly vypočítány 

z dat zachycených v účetních výkazech rozvahy, výkazu zisku a ztráty za sledované 

období, které poskytl analyzovaný podnik. 

Na základě zpracované finanční analýzy za sledované období bylo zjištěno, ţe podnik má 

s likviditou značné problémy. Nejlepší hodnoty jsou shledány v roce 2005, podnik je 

schopen hradit své závazky včas, kdyţ nastane jejich splatnost. Naopak horších výsledků je 

dosahováno ve zbylých letech, kdy má podnik poměrně vysoké závazky a zhoršenou 

finanční i platební situaci. Ukazatel rentability vykazuje poměrně dobré výsledky v roce 

2006, protoţe zakázky byly poměrně velké a stálé, v tomto roce má firma nejlepší 

hospodářský výsledek za sledované období. Záporného hospodářského výsledku dosahuje 

podnik v roce 2009, kdy byla hospodářská krize a výsledky rentability v tomto roce 

nejhorší. Podnik má velmi velké problémy se zadluţením z důvodu rekonstrukcí, pořízení 

nových strojních zařízení. Jestliţe by chtěl usilovat o úvěr od banky, bude to mít velmi 

obtíţné. Doporučovala bych sníţit celkovou zadluţenost, alespoň pod hranici 60%. Lze 

říci, ţe podnik poměrně efektivně vyuţívá svůj majetek. Nejlépe je zhodnocen majetek 

v roce 2005, rovněţ je v tomto roce i nejvyšší obrat zásob. Doporučovala bych, aby zásoby 

neleţely zbytečně na skladě a byly co nejrychleji prodány odběratelům. Nejdelší doba 

uhrazení pohledávek je v roce 2009, příčinou je záporná prosperita podniku. Z analýzy je 

také patrné, ţe doba obratu závazků je kratší neţ doba obratu pohledávek, coţ je 

neţádoucí. Podnik by měl usilovat o co nejrychlejší splácení faktur. 

Důvody, proč podnik v posledních letech vykazuje neţádoucí výsledky, jsou následující: 

dřevo se v Olomouckém kraji stává nedostatkovým zboţím, Lesy České Republiky sníţily 

dodávky dřeva. Jelikoţ podnik nemá dostatek finančních prostředků na udrţování určitých 
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zásob z důvodu sníţení výroby, musí se i z tohoto důvodu brát půjčky od banky. Dalším 

důvodem jsou rozsáhlé rekonstrukce a vybavení podniku novým strojním zařízením, které 

je financováno z cizích zdrojů. V neposlední řadě je kritický rok 2009 postiţený 

hospodářskou krizí, začátkem tohoto roku bylo málo zakázek a podniku se zvýšily 

i mzdové náklady. Podnik se jiţ rozhodl minimalizovat zadluţenost tak, ţe se dohodl 

s odběrateli na zvýšení zakázek, tím se zvýší i měsíční obrat a bude více finančních 

prostředků na splácení závazků. V tomto roce dosahuje podnik měsíčního obratu ve výši 

800 000 Kč. 

Celkově lze podnik povaţovat za méně úspěšný. V budoucím vývoji by se měl snaţit 

minimalizovat především zadluţenost, snaţit se o vyšší měsíční obrat a efektivnější 

hospodaření s majetkem. 
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PŘÍLOHA č. 1 Rozvaha k 31. 12. roku 2005 – 2009 ( v tis. Kč) 

 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Aktiva celkem 4270 7446 5291 5272 5921 

B Dlouhodobý majetek 1650 3091 3504 2675 2190 

B.II  Dlouhodobý hmotný majetek 1650 3091 3504 2675 2190 

B.II 2 Stavby 685 685 685 685 641 

B.II 3 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 965 2406 2819 1990 1549 

C Oběžná aktiva 2514 4264 1727 2342 2851 

C.I Zásoby 57 2413 382 183 1044 

C.I 1 Materiál 32 1481 382 90 771 

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 24 932 
 

65 255 

C.I 5 Zboží 
   

28 
 C.III Krátkodobé pohledávky 986 1603 1339 1677 1641 

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 838 1408 1145 773 1488 

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 
 

21 22 
  C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 148 174 172 904 153 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 1471 248 6 482 166 

C.IV 1 Peníze 1471 248 6 482 166 

D.I Časové rozlišení 106 91 60 255 880 

D.I 1 Náklady příštích období 106 91 60 255 880 

 
Pasiva celkem 4270 7446 5291 5272 5921 

A Vlastní kapitál 1107 722 242 994 238 

A.I Základní kapitál 463 -856 -1347 379 465 

A.I 1 Základní kapitál  463 -856 -1347 379 465 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let -42 -42 -42 
 

-227 

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let -42 -42 -42 
  A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let 

   
-227 

A.V 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 686 1620 1631 615 

 B Cizí zdroje 3163 6724 5049 4278 5683 

B.III Krátkodobé závazky 1940 5125 3298 2685 4135 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 705 2911 999 191 1146 

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 174 250 193 145 170 

B.III 6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 441 1023 961 1004 1349 

B.III 7 Stát - daňové závazky a dotace 620 607 741 1341 1470 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 
 

334 400 
  B.III.11 Jiné závazky 

  
4 4 

 B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 1223 1599 1751 1593 1548 

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 1075 874 778 674 562 

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 148 725 973 919 986 



 

PŘÍLOHA č. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. roku 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

I Tržby za prodej zboží 
   

343 458 

A Náklady vynaložené na prodej zboží 17 
  

214 319 

+ Obchodní marže -17 
  

129 139 

II Výkony 13380 14657 15247 13219 10883 

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 13427 13725 16179 13154 10693 

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -47 932 -932 65 190 

B Výkonová spotřeba 8067 8639 10154 7345 7080 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 6354 6870 9051 6244 5583 

B. 2 Služby 1713 1769 1103 1101 1497 

+ Přidaná hodnota 5296 6018 5093 6003 3942 

C Osobní náklady 3739 4388 4355 4029 3082 

C. 1 Mzdové náklady 2688 3140 3139 2931 2300 

C. 3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 1051 1197 1160 1049 743 

C. 4 Sociální náklady 
 

51 56 49 39 

D Daně a poplatky 113 114 247 195 99 

E Odpisy investičního majetku 261 
  

517 528 

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 286 175 110 30 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majektu 259 175 110 30 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 
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F 
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 
a materiálu 79 69 146 362 

 F.1 Zůstatková cena prodanéhou dlouh. majetku 40 69 146 362 
 F.2 Prodaný materiál 39 

    IV. Ostatní provozní výnosy 21 14 
 

11 1 

H Ostatní provozní náklady 66 301 152 101 223 

* Provozní výsledek hospodaření 1059 1446 368 920 41 

X. Výnosové úroky 37 
  

1 
 N. Nákladové úroky 114 144 190 189 173 

XI. Ostatní finanční výnosy 25 3 30 43 107 

O Ostatní finanční náklady 180 264 197 101 212 

* Finanční výsledek hospodaření -232 -405 -357 -246 -278 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 166 237 -1 59 
 Q1. splatná 166 237 -1 59 
 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 661 804 12 615 -237 

XIII. Mimořádné výnosy 
    

10 

* Mimořádný výsledek hospodaření 
   

10 

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 661 804 12 615 -227 

 
Výsledek hospodaření před zdaněním 827 1041 11 674 

 

 



 

PŘÍLOHA č. 3 Hospodářské výsledky k 31. 12. roku 2005 – 2009  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní 
(EBIT) 941 1 185 201 863 -64 

Hospodářský výsledek před odečtením daně z příjmu 
(EBT) 827 1 041 11 674 -237 

Hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu 
(EAT) 661 804 12 615 -237 

Zdaněný výsledek hospodaření před odečtením úroků 
(NOPAT) 696 900 152 681 -21 

Výsledek hospodaření po zdanění - čistý zisk  661 804 12 615 -227 

 

 

 


