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Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce se zabývá problematikou finanční analýzy průmyslového 

podniku. Teoretická část bakalářské práce popisuje finanční analýzu a metody jejího výpočtu 

a bankrotní a bonitní modely. Praktická část je zaměřena na výpočet jednotlivých částí 

poměrové analýzy (rentabilita, likvidita, zadluţenost, aktivita) vybraného podniku a výpočet 

zvolených bankrotních či bonitních modelů pro daný podnik.  

Klíčová slova: Finanční analýza, likvidita, rentabilita, zadluţenost, aktivita. 

 

 

Abstrakt v AJ: The thesis deals with the financial analysis of an industrial enterprise. The 

theoretical part describes the financial analysis and methods of calculation, and bankruptcy 

and standing models. The practical part is focused on calculating the ratio of individual 

components for analysis (profitability, liquidity, indebtedness, activity) and the calculation of 

the selected company or bankruptcy of solvent selected models for the enterprise. 

Key words: Financial analysis, liquidity, profitability, debt, activity.  
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ÚVOD 

V dnešní rychle se vyvíjející době je základem úspěchu firmy její správné řízení. 

Nástrojů řízení je mnoho. Mezi jedno z nejdůleţitějších patří řízení finanční. Popisuje nám 

stav ekonomického zdraví podniku, jeho schopnost pokrýt své závazky a úroveň řízení 

managementu. Sledováním jednotlivých ukazatelů finanční analýzy můţeme předcházet 

problémům, jeţ se můţou vyskytnout nejen v budoucnosti ale i v přítomnosti. 

Mezi hlavní úkoly finanční analýzy patří sledování ukazatelů za námi vybrané období, 

děje se tak pomocí finančních výkazů běţně dostupných ve výročních zprávách firmy.  

Finanční analýza je nejenom součásti interního finančního prostředí firmy,  

ale poskytuje také informace pro případné investory o jejich budoucích investicích. 

Cílem této práce je finanční analýza podniku MSA a.s. Tato firma je výrobcem  

a vývozcem armatur světové kvality. Analyzované období je tříleté, a bude provedena 

finanční analýza za období 2007 – 2009.  

Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Část teoretická obsahuje první  

a druhou kapitolu a část praktická třetí kapitolu. 

V první kapitole máme popsanou charakteristiku finanční analýzy, zdroje dat  

pro finanční analýzu, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, cash flow. 

V druhé kapitole máme popsány metody výpočtu finanční analýzy, a to horizontální, 

vertikální a poměrová analýza a bonitní a bankrotní modely. Poměrová analýza je dále 

rozdělena na ukazatele rentability, likvidity, zadluţenosti, aktivity a ukazatele finančního trhu. 

V poslední třetí kapitole se nachází vlastní výpočet jednotlivých ukazatelů,  

jejich hodnocení a grafy a také výpočet některých bankrotních a bonitních modelů. 

V závěru je následně zhodnocena celá finanční situace podniku za jednotlivá období. 
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1. CHARAKTERISTIKA FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýzu podniku můţeme chápat jako metodu hodnocení finančního 

hospodaření podniku, přičemţ se získaná data třídí, spojují a mezi sebou navzájem poměřují. 

„Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problému, silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umoţňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

představují podklad pro rozhodování jeho managementu.“
1
 

Hlavním cílem finanční analýzy podniku je posouzení vlivu vnitřního i vnějšího 

prostředí podniku, analýza vývoje podniku, analýza vztahů mezi ukazateli, srovnání výsledků 

s ostatními podniky v daném odvětví, poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

moţnost plánování, analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty  

a interpretace výsledků včetně návrhů při řízení a plánování podniku. 

„Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud moţno komplexně posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku 

v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku, zajištění další 

prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.“
2
 Finanční analýzu 

můţeme rozdělit na tři postupně navazující kroky, diagnóza základních charakteristik finanční 

situace, hlubší rozbor příčin a identifikace hlavních faktorů neţádoucího vývoje. 

Finanční údaje patří mezi důleţité zdroje informací o podniku, odráţejí jeho úroveň  

a konkurenceschopnost. Zájem o takovéto informace má mnoho subjektů. Potřebu těchto 

informací lze rozdělit z různých pohledů zainteresovaných skupin subjektů takto 

 podle zdrojů finanční prostředků na vlastníky, věřitelé a obchodní věřitelé, 

 podle pravomocí v řízení podniku na vlastníky, management podniku  

a vnitropodnikové hospodářské jednotky, 

 podle typu podílu na výstupech podniku na zaměstnance, obchodní dodavatelé, 

banky, investoři, stát a management. 

                                                           
1
 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: COMPUTER PRESS, a.s., 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 
2 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 

2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. 
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1.1. Zdroje dat pro finanční analýzu 

Důleţitým podkladem pro vyhotovení finanční analýzy jsou data. Výchozím  

a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především tyto výkazy. 

Výkazy finančního účetnictví, jeţ můţeme souhrnně označit také jako externí 

výkazy. Tyto výkazy podávají přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích krytí  

– tyto informace nalezneme v rozvaze; o tvorbě a uţití výsledků hospodaření  

–  jeţ se nacházejí ve výkazu zisků a ztrát; a v neposlední řadě taktéţ o pohybu peněţních 

toků – které nalezneme ve výkazu Cash Flow. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví, které naopak označujeme jako interní zdroje 

informací, jelikoţ tyto informace nejsou veřejně dostupné. Interní zdroje informací 

nepodléhají ţádné jednotné metodické úpravě a kaţdý podnik si je vytváří podle svých potřeb. 

Patří zde výkazy zobrazující vynakládání podnikových nákladů v různých členěních (např. 

druhové a kalkulační), výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony atd.  

Kromě dělení informací na interní a externí, můţeme také rozdělit informace  

na finanční, kvantifikovatelné nefinanční informace a nekvantifikovatelné informace. 

„Finanční informace zahrnují účetní výkazy, výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy  

o vývoji měnových relací a úrokových měr. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, 

odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby a interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, komentáře manaţerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení, 

prognózy.“
3
 

1.1.1. Rozvaha 

Rozvaha patří mezi základní účetní výkaz a ostatní finanční výkazy vznikly  

aţ odvozením z potřeby detailnějšího sledování vybraných ekonomických statistik. 

                                                           
3
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 

2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. 
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Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiva) a zdrojů jeho krytí (pasiva) 

k určitému časovému okamţiku. Struktura aktiv bývá označována jako majetkové struktura 

podniku. Zdroje krytí nebo-li pasiva tvoří strukturu podnikového kapitálu, z jehoţ části je 

majetek financován. Členění aktiv a pasiv zobrazuje následující tabulka. 

Tab.1.1. Členění poloţek v rozvaze 

Aktiva Pasiva 

Pohledávky za upsaný základní kapitál Vlastní kapitál 

- základní kapitál 

- kapitálové fondy 

- fondy ze zisku 

- výsledek hospodaření z minulých let 

- výsledek hospodaření běţného účetního 

období 

Dlouhodobý majetek 

- dlouhodobý hmotný majetek 

- dlouhodobý nehmotný majetek 

- dlouhodobý finanční majetek 

Oběţná aktiva 

- zásoby 

- dlouhodobé pohledávky 

- krátkodobé pohledávky 

- krátkodobý finanční majetek 

Cizí zdroje 

- rezervy 

- dlouhodobé závazky 

- krátkodobé závazky 

- bankovní úvěry a výpomoci 

Ostatní aktiva 

- časové rozlišení 

Ostatní pasiva 

- časové rozlišení 

Zdroj: Dluhošová D., 2006 

1.1.2. Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát slouţí k zjišťování výše a způsobu tvorby sloţek výsledku 

hospodaření. Výkaz zisků a ztrát zahrnuje náklady a výnosy za běţné období. 

„Náklady můţeme definovat jako peněţní vyjádření spotřeby výrobních činitelů.  

Se vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze. V praxi se 

náklady ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek 

závazků.  

Výnosy se definují jako peněţní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku 

a představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboţí  

a sluţeb. Výnosy zahrnují hodnotové navrácení spotřebovaného majetku a jeho přírůstek.“
4
 

                                                           
4
DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 

2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. 
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Náklady a výnosy jsou uspořádány do určitých oblastí tvořících podnikatelské 

aktivity. Takovéto aktivity nazýváme provozní, finanční a mimořádné aktivity. 

Výsledek hospodaření můţeme rozdělit do tří částí, výsledek hospodaření za běţnou 

činnost, výsledek hospodaření z finanční činnosti a výsledek hospodaření z mimořádné 

činnosti. Součtem těchto tří sloţek dostaneme konečný výsledek hospodaření. 

Tab.1.2. Členění nákladů a výnosů 

Náklady Výnosy  

Výkonová spotřeba 

- spotřeba materiálu a energie 

- sluţby 

Trţby 

- za prodej zboţí 

- za prodej výrobků a sluţeb 

- z prodeje dlouhodobého majetku Osobní náklady 

- mzdové náklady 

Daně a poplatky 

Odpisy 

Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy 

Náklady z finančního majetku Výnosy z finančního majetku 

Nákladové úroky Výnosové úroky 

Ostatní finanční náklady Ostatní finanční výnosy 

Mimořádné náklady Mimořádné výnosy 

Zdroj: Dluhošová D., 2006 

1.1.3. Výkaz Cash Flow 

Hlavní úkolem výkazu Cash Flow je objasnit hlavní faktory, které ovlivňují příjem  

a výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k určitému okamţiku. Cash Flow je toková 

veličina vyjadřující rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité období. 

Výkaz Cash Flow můţeme rozdělit podle základních aktivit podniku na tři části, Cash 

Flow z provozní činnosti, Cash Flow z investiční činnosti a Cash Flow z finanční činnosti. 

Výkaz Cash Flow můţeme sestavit pomocí dvou metod a to buď nepřímým způsobem 

výpočtu či přímou metodou výpočtu. 

Cash Flow z provozní činnosti je odrazem aktivit ovlivňujících tvorbu čistého zisku. 

Základem je zisk z výrobní a odbytové činnosti. Cash Flow z investiční činnosti vyjadřuje 

činnosti související s pohybem investičních aktiv. Cash Flow z finanční činnosti zahrnuje 

všechny finanční transakce s věřiteli – střednědobé a krátkodobé půjčky, příjem a splátky 

úvěrů, výdej a splátky obligací, emise akcií.  
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2. METODY VÝPOČTU FINANČNÍ ANALÝZY 

Ve finančním hodnocení podniku jsou vyuţívány metody finanční analýzy jakoţto 

nástroj finančního managementu nebo ostatních uţivatelů. Klasická finanční analýza obsahuje 

dvě navzájem propojené části: 

 kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

 kvantitativní, tzv. technickou analýzu. 

„Fundamentální analýza - je zaloţena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků,  

na jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Východiskem 

fundamentální analýzy podniku je obvykle podrobné zjištění prostředí,  

ve kterém se podnik nachází. Kvalitativní analýza vytváří základní rámec pro technickou 

(kvantitativní) finanční analýzu.“
5
 

Technická analýza - vyuţívá matematické, statistické a další algoritmizované 

metody, které vedou ke kvantifikativnímu zpracování ekonomických dat s následným 

ekonomickým posouzením výsledků. Pouţití technické analýzy a její výsledné hodnocení se 

neobejde bez srovnání s jednotlivými závěry dosaţenými jinými postupy  

a bez kvalifikovaného ekonomického posouzení. 

Technickou analýzu můţeme dále členit na poměrovou analýzu, horizontální analýzu 

podniku a vertikální analýzu podniku. 

2.1. Horizontální analýza podniku 

U této analýzy se vyuţívají přímo data, jeţ jsou získávána z účetních výkazů (rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát) a popřípadě taktéţ z výročních zpráv. 

Vedle sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase se zjišťují  

také jejich relativní změny. Změny jednotlivých poloţek výkazů se sledují po řádcích, 

horizontálně, a odtud vznikl název horizontální analýza. Jedná se o vyčíslení procentní změny 

příslušné poloţky v běţném roce oproti roku předchozímu. 

                                                           
5
 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: COMPUTER PRESS, a.s., 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 
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Horizontální analýza je vyuţita k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku 

(aktiv) i kapitálu podniku (pasiv). Patří mezi nejčastěji pouţívanou  

a nejjednodušší metodou při vypracování zpráv o hospodářské situaci podniku  

a jeho minulém a budoucím vývoji, jeţ se dá odhadnout z vývoje dané časové řady.  

2.2. Vertikální analýza 

Je-li při hodnocení finančního zdraví pouţita vertikální analýza, tak se posuzují 

poměrově jednotlivé sloţky majetku a kapitálu. Při hodnocení struktury aktiv pomocí 

vertikální analýzy je zřejmé, jaké je sloţení hospodářských prostředků potřebných  

pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly kryty.  

Označení vertikální analýza vzniklo proto, ţe se při procentním vyjádření jednotlivých 

sloţek postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích) a nikoliv napříč 

jednotlivými roky (Sedláček J., 2007). 

Mezi základní výhodu vertikální analýzy patří její nezávislost na meziroční inflaci,  

coţ umoţňuje vyuţít srovnatelnosti výsledků analýz z různých předešlých let. Tato analýza je 

velmi jednoduchá a odhalí mnohé o ekonomice podniku. 

2.3. Poměrová analýza 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma  

nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Při vyuţívání poměrové analýzy se 

nejčastěji vychází z účetních dat (rozvaha, výkaz zisků a ztrát).  

Poměrové ukazatele řadíme mezi nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodu finanční 

analýzy, neboť poskytují rychlý obraz o základních finančních charakteristikách firmy. 

Můţeme je tudíţ označit jako určité síto, které zachytí oblasti vyjadřující hlubší analýzu.  

Umoţňují mezipodnikové srovnávání nebo srovnání s odvětvovým průměrem. 

Finanční analytik musí přihlíţet také k ekonomickému okolí firmy, především k tomu,  

na jakém typu trhu firma působí a jaké tam má postavení, zda-li dodává na místní trh  

či výrobky vyváţí a podobně (Sedláček J., 2007). 
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Poměrové ukazatele můţeme ve své podstatě rozdělit do pěti skupin na ukazatelé 

rentability, ukazatelé likvidity, ukazatelé zadluţenosti, ukazatelé aktivity a ukazatelé 

finančního trhu. 

2.3.1. Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability, nebo-li výnosnosti, ziskovosti či profitability ratios, poměřují 

zisk dosaţený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichţ bylo uţito k jeho dosaţení. 

Rentabilita je jedním z velice důleţitých pojmů, velký důraz na ni kladou případní 

investoři. Čím rentabilnější společnost je, tím se její šance na získání investora zvyšuje. 

Rentabilita je určitý poměr konečné ceny výrobku a nákladů skutečně vynaloţených 

na jeho výrobu. Společnost, která má náklady na výrobu vyšší neţ je cena konečného výrobku 

je tedy nerentabilní a z dlouhodobého hlediska není konkurenceschopná. 

Základním kritériem hodnocení rentability je rentabilita vloţeného kapitálu.  

Tato rentabilita je obecně definována jako poměr zisku k vloţenému kapitálu. Vloţený kapitál 

se zpravidla pouţívá ve třech formách (Dluhošová D., 2006).  

Podle pouţitého typu kapitálu se rozlišují tyto ukazatele, a to rentabilitu aktiv (ROA), 

rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu trţeb (ROS). 

V praxi se pouţívají různé modifikace ukazatelů rentability, které se liší podle toho, 

zda se pro výpočet pouţije zisk před úhradou úroků a daní tzv. EBIT, zisk před zdaněním  

tzv. EBT, dále pak zisk po zdanění tzv. EAT, či zisk po zdanění zvýšený o nákladové úroky, 

respektive zvýšený o zdaněné úroky. 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými 

do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly pořízeny.  

Tento ukazatel je povaţován za klíčové měřítko rentability, jeho trend by měl být rostoucí  

a výpočet je dán vztahem 

 ROA  
    

      
 . (2.1) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost 

vlastních zdrojů a tedy i zisku. Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem,  
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jímţ vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se vyuţívá s intenzitou 

odpovídající velikosti jejich investičního rizika. Také tento ukazatel by měl dlouhodobě růst  

a jeho výše se vypočte dle následujícího vzorce 

 ROE  
   

      í      á 
 . (2.2) 

Rentabilita tržeb (ROS) charakterizuje zisk vztaţený k trţbám.  Je jedním z běţně 

sledovaných ukazatelů finanční analýzy, je však vhodné jej srovnat v čase a vzájemně mezi 

podniky. Je-li jeho hodnota nízká, ukazuje to na chybné řízení firmy, střední úroveň je 

znakem dobré práce managementu podniku a vysoká hodnota ukazuje na nadprůměrnou 

úroveň společnosti. Stejně jako předchozí ukazatelé ziskovosti, tak také rentabilita trţeb by 

měla mít v čase rostoucí trend. Rentabilita trţeb je interpretována jako 

 ROS   
   

     
 . (2.3) 

2.3.2. Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům a úzce 

navazují na ukazatele zadluţenosti. Pod pojmem likvidita chápeme obecnou schopnost 

podniku hradit své závazky, získávat dostatek peněţních prostředků potřebných k provedení 

určitých plateb souvisejících s podnikáním. (Dluhošová D., 2006). 

Mezi nejznámější ukazatele likvidity řadíme ukazatel celkové likvidity, ukazatel 

pohotové likvidity a ukazatel okamţité likvidity. 

Ukazatel celkové likvidity nebo téţ ukazatel běţné likvidity ukazuje,  

kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se 

povaţuje rozmezí od 1,5 do 2,5 (Dluhošová D., 2006). Celková likvidita či běţná likvidita je 

dána vztahem 

 Bě ná likvidita   
  ě  á       

  á         á     
 . (2.4) 

Ukazatel pohotové likvidity vychází z ukazatele celkové likvidity a při svém 

vyjádření vylučuje z oběţných aktiv zásoby. Doporučená hodnota ukazatele pohotové 
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likvidity se nachází v rozmezí od 1 do 1,5 (Dluhošová D., 2006). Pohotová likvidita je dána 

vztahem 

 Pohotová likvidita  
  ě  á           á    

  á         á     
 . (2.5) 

Ukazatel okamžité likvidity měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy.  

Do čitatele jsou dosazovány peníze a jejich ekvivalenty např. volně obchodovatelné 

krátkodobé CP, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky. Pokud hodnota ukazatele vykazuje 

alespoň 0,2, je likvidita zajištěna (Sedláček J., 2007). Ukazatel je vyjádřen poměrem 

 Okam itá likvidita    
   ě                            

  á         á     
 . (2.6) 

2.3.3. Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluţenosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, měří rozsah vyuţívání dluhů k financování. Zadluţenost není však pouze negativní 

charakteristikou podniku. Její růst můţe přispět k celkové rentabilitě, a tím k vyšší trţní 

hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability. 

K analýze zadluţenosti slouţí mnoho ukazatelů, mezi nejznámější patří celková 

zadluţenost, koeficient zadluţenosti, úrokové krytí, úrokové zatíţení, dlouhodobá 

zadluţenost, běţná zadluţenost, úvěrová zadluţenost a doba návratnosti úvěru. 

Celková zadluženost se vypočte jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům  

a měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší,  

tím vyšší je riziko věřitelů. Přiměřená zadluţenost podniku je dána tímto vztahem 

 Ukazatel celkov  zadlu enosti   
          á 

      á       
 . (2.7) 

Koeficient zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluţenost. 

Oba ukazatele rostou s tím, jak roste proporce dluhu ve finanční struktuře podniku. Přičemţ 

koeficient zadluţenosti roste exponenciálně aţ k nekonečnu. Hodnotu vypočteme pomocí 

vzorce 
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 Koeficient zadlu enosti   
          á 

             á 
 . (2.8) 

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je 

ukazatel roven 1, znamená to, ţe na placení úroků je třeba celého zisku a na vyplácení 

dividend nezůstanou finanční prostředky. Pokud je hodnota menší neţ 1, znamená to,  

ţe podnik nevydělá ani na úroky. Čím je vyšší  hodnota toho ukazatele tím je to pro podnik 

efektivnější. Tento ukazatel vyjádříme vzorcem 

 Úrokov  kryt     
    
     

 . (2.9) 

Úrokové zatížení je opakem úrokového krytí a vyjadřuje, jakou část celkového 

vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatíţení, 

můţe si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Na rozdíl od úrokového krytí je  

pro podnik lepší niţší hodnota ukazatele. Efekt tohoto ukazatele je dán poměrem 

 Úrokov  zat  en    
      

    
 . (2.10) 

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje jaká část aktiv podniku je financována 

dlouhodobými dluhy. Napomáhá nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích 

zdrojů. Do dlouhodobých cizích zdrojů se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry  

a rezervy. Takovou to zadluţenost vypočítáme následujícím vzorcem 

 Dlouhodobá zadlu enost    
                     á 

      á       
 . (2.11) 

Běžná zadluženost poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Čitatel 

zahrnuje krátkodobé závazky, běţné bankovní úvěry, pasivní, přechodné a dohadné poloţky. 

Hodnotu ukazatele vypočteme 

 Bě ná zadlu enost   
  á                  á 

      á       
 . (2.12) 

Úvěrová zadluženost je důleţitým faktorem u podniků, u nichţ jsou rozhodující 

formou financování cizí zdroje. Úvěrová zadluţenost by měla být pokud moţno v čase 

stabilní (Dluhošová D., 2006). Takovou zadluţenost zjistíme následujícím poměrem 
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 Úvěrová zadlu enost    
  ě  

             á 
 . (2.13) 

Doba návratnosti úvěru udává počet nutných let potřebných ke splácení úvěrů 

z provozního Cash Flow (EAT + odpisy). Tento ukazatel pouţívají komerční banky  

při rozhodování o poskytnutí nebo neposkytnutí úvěru (Dluhošová D., 2006). Tato doba je 

obecně vyjádřena vzorcem 

 Doba návratnosti  věru   
  ě  

            
 . (2.14) 

2.3.4. Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 

více, neţ je účelné, vznikají mu zbytečné náklady, a tím i niţší zisk. Naopak má-li jich 

nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příleţitostí  

a přichází o výnosy, které by mohl získat (Sedláček J., 2007). 

Mezi ukazatele aktivity se řadí obrátka celkových aktiv, doba obratu aktiv, doba 

obratu zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. 

Obrátka celkových aktiv udává počet obrátek za daný časový interval.  

Tento ukazatel je nejvíce vyuţíván pro mezipodnikové srovnání. Čím je ukazatel vyšší,  

tím efektivněji podnik vyuţívá majetek. Tato intenzita je vyjádřena dle vzorce 

 Obrátka celkov ch aktiv  
     

      á       
 . (2.15) 

Doba obratu aktiv nám vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv  

ve vztahu k trţbám. Efektivní je co nejniţší výsledná hodnota tohoto ukazatele. 

V dlouhodobém horizontu by tedy mělo docházet k poklesu vypočtené hodnoty. Tato doba se 

vypočítá jako 

 Doba obratu aktiv    
      á             

     
 . (2.16) 

Doba obratu zásob udává kolikrát je v průběhu roku kaţdá poloţka zásob podniku 

prodána a znovu uskladněna. Pro podnik je nejpřijatelnější udrţovat dobu obratu zásob  

na ekonomicky a technicky odůvodněné výši. Dlouhodobě by měl tento ukazatel klesat.  

Tento ukazatel aktivity obecně vyjádříme 
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 Doba obratu zásob  
 á          

     
 . (2.17) 

Doba obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak 

dlouho jsou průměrně hrazeny vydané faktury. Tento ukazatel je důleţitý z hlediska plánování 

peněţních toků. Z časově delšího horizontu by měl mít klesající charakter. Doba obratu 

pohledávek, má následující početní vztah 

 Doba obratu pohledávek   
      á         

     
 . (2.18) 

Doba obratu závazků udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. Tento ukazatel by měl být stabilní bez nějakých větších odchylek. Časový 

horizont daný platbou faktur přijatých lze vypočíst dle vzorce s následujícím poměrem 

čitatele a jmenovatele 

 Doba obratu závazků   
 á          

     
 . (3.19) 

2.3.5. Ukazatelé finančního trhu 

Ukazatelé finančního trhu nebo také ukazatele kapitálového trhu či ukazatele trţní 

hodnoty pouţívají při svém výpočtu nejen údaje získané z účetních dokladů (rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát), ale také údaje vycházející z kapitálového trhu. Tyto ukazatelé pouţívají firmy, 

jejichţ právní formou je akciová společnost (a.s.) a další podmínkou pro výpočet těchto 

ukazatelů je ţe akcie, které tato firma vydá, jsou volně obchodovatelné  

na kapitálových trzích. 

Mezi tyto ukazatele patří účetní hodnota akcie (Book Value per Share), čistý zisk  

na akcii (EPS), P/E ratio, dividendový výnos (Dividend Yield), výplatní poměr (Payout 

Ratio), Market-to-Book Ratio a ziskový výnos. 

Účetní hodnota akcie je vlastní kapitál dělený počtem kmenových akcií v oběhu. 

Účetní hodnotu akcií je uţitečné srovnat s trţní hodnotou podniku stanovenou  

na kapitálovém trhu. Je tedy ţádoucí, aby tento ukazatel měl rostoucí tendenci. Ukazatel se 

vyjadřuje jako 

 Účetn  hodnota akcie   
             á 

  č                  
 . (2.20) 
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Čistý zisk na akcii (EPS - Earnings Per Share) nám udává, kolik čistého zisku 

připadá na jednu akcii a jakou maximální výši dividend je moţné vyplatit ze zisku společnosti 

na tuto jednu akcii. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je ohlas  

u investorů a cena akcie stoupá a to má za následek růst hodnoty firmy. Čistý zisk na akcii je 

vyjádřen vzorcem 

 EPS  
   

  č      ů                
  . (2.21) 

Ukazatel P/E ratio (Price Earning ratio) ukazuje, kolik jsou investoři ochotni 

zaplatit za 1 korunu vykazovaného zisku na akcii, nebo také odhaduje počet let potřebných ke 

splacení ceny akcie jejím výnosem. Pokud je tento ukazatel v čase nebo ve srovnání niţší, 

znamená to, ţe akcie je podhodnocena a můţe to signalizovat vhodnou investiční příleţitost. 

V případě, ţe je ukazatel vyšší, je akcie nadhodnocena. Tento ukazatel je vyjádřen 

následujícím poměrem 

 P/E   
                

č                        
 . (2.22) 

Dividendový výnos vyjadřuje výnosnost akcie. Vývoj tohoto ukazatele závisí  

na zvýšení nebo sníţení trţní ceny akcie. Pokud se bude trţní cena akcie zvyšovat a nezmění 

se výše dividendy, hodnota ukazatele oproti předchozímu období klesne. Opačně to bude 

v případě sníţení trţní ceny akcie. Ukazatel je obecně vyjádřen 

 Dividendov  v nos   
                           

                
 . (2.23) 

Výplatní poměr vyjadřuje, jak velký podíl vytvořeného čistého zisku je vyplácen 

akcionářům v podobě dividend. Podává také důleţité informace o reinvestiční aktivitě  

a strategii podniku. Výplatní poměr vypočítáme jako 

 V platn  poměr   
                           

č                        
 . (2.24) 

Market-to-Book-Ratio určuje poměr trţní hodnoty firmy k její účetní hodnotě. Dobře 

prosperující podnik by měl mít trţní hodnotu vyšší neţ je jeho účetní hodnota. Tento poměr se 

vypočítá 
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 Market-to-Book-Ratio   
                        

 č                  
 . (2.25) 

Ziskový výnos (E/P – earnings yield) představuje míru rentability vloţeného kapitálu 

z pohledu investora, a proto se někdy označuje jako rentabilita trţní ceny jedné akcie. Ziskový 

výnos je dán vztahem 

 Ziskov  v nos   
č                  

                
 . (2.26) 

2.4. Bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní a bonitní modely se vyuţívají převáţně k posouzení finanční situace 

podniku a její predikci. Jedná se o souhrnné modely hodnocení finanční úrovně podniku  

a jejich smyslem je vyjádřit úroveň finanční situace a výkonnost podniku jedním číslem. 

Mezi nejrozšířenější modely patří zejména Kralickův rychlý test, Index bonity, 

Altmanovo Z-score a Indexy IN. 

Kralickův rychlý test poskytuje rychlou moţnost, s dobrou vypovídací schopností 

oklasifikovat analyzovanou firmu. Při jeho konstrukci bylo pouţito ukazatelů, kteří nesmějí 

podléhat rušivým vlivům. Tento test pracuje s následujícími ukazateli, 

 Kvóta vlastn ho kapitálu = 
      í      á 

      á       
 ,  (2.27) 

 Doba splácen  dluhu z CF = 
          á    á             č          

     č            
 ,  (2.28) 

 Cash flow v % tr eb = 
         

     
 ,  (2.29) 

 Rentabilita kapitálu (ROA) = 
          ě                 á       

      á       
,  (2.30) 

Bonita se pak stanoví tak, ţe kaţdý ukazatel se podle dosaţeného výsledku nejprve 

oklasifikuje podle následující tabulky a výsledná známka se pak určí jak jednoduchý 

aritmetický průměr ze získaných známek. 
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Tab.2.1. Stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel Výborný (1) Velmi dobrý (2) Dobrý (3) Špatný (4) Ohrožen insolvencí (5) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
> 30% > 20% > 10% > 0% záporná 

Cash-flow v % tržeb > 10% > 8% > 5% < 5% záporný 

Rentabilita 

celkového kapitálu 
> 15% > 12% > 8% > 0% záporná 

Doba splácení 

dluhu 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Zdroj: Sedláček J., Finanční analýza podniku 

Index bonity, nebo téţ indikátor bonity, je zaloţen na multivariační diskriminační 

analýze podle zjednodušené metody. 

Pracuje s následujícími šesti ukazateli: 

 X1 = cash flow /ciz  zdroje,  (2.31) 

 X2 = celková aktiva /ciz  zdroje,  (2.32) 

 X3 = zisk p ed zdaněn m /celková aktiva,  (2.33) 

 X4 = zisk p ed zdaněn m /celkov  v kony,  (2.34) 

 X5 = zásoby /celkov  v kony,  (2.35) 

 X6 = celkov  v kony /celková aktiva.  (2.36) 

Index bonity se pak vypočítá z rovnice,  

 Bi = 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1X6.  (2.37) 

Čím vyšší hodnotu Bi dostaneme, tím je finančně-ekonomická situace hodnocené 

firmy lepší. 
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Tab.2.2. Hodnotící stupnice Indexu bonity 

Situace Extrémně 

špatná 

Velmi 

špatná 

Špatná Určité 

problémy 

Dobrá Velmi 

dobrá 

Extrémně 

dobrá 

Hodnota (-3, -2) (-2, -1) (-1, 0) (0,1) (1,2) (2,3) 3 a více 

Zdroj: Sedláček J., Finanční analýza podniku 

Altmanovo Z-score vychází z diskriminační analýzy uskutečněné u několika desítek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Tento model má dva tvary v závislosti,  

zda-li akcie podniku jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu či nikoli. Budeme pouţívat 

vzorec pro ostatní podniky, tedy pro podniky, jejichţ akcie nejsou obchodovatelné. 

 Z = 0,72X1 + 0,85X2 + 3,11X3 + 0,42X4 + 1,00X5  (2.38) 

 X1 = čist  pracovn  kapitál 6/ celková aktiva,  (2.39) 

 X2 = nerozdělen  zisk / celková aktiva,  (2.40) 

 X3 = zisk p ed zdaněn m a  roky / celková aktiva,  (2.41) 

 X4 = hodnota vlastn ho kapitálu / hodnota celkov ch dluhů,  (2.42) 

 X5 = tr by / celková aktiva.  (2.43) 

Pokud je hodnota Z>2,9 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci. Je-li hodnota 

1,2<Z 2,9 je firma v tzv. šedé zóně, tedy v zóně nevyhraněných výsledku a nemůţeme tedy 

s jistotou říci zda-li je firma v dobré finanční situaci či nikoliv. Pokud Z 1,2 je firma 

ohroţena váţnými finančními problémy. 

Indexy IN jsou indexy autorů Inky a Ivana Neumaierových, jeţ sestavili čtyři indexy, 

které umoţňují posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých podniků. 

 IN = V1X1 + V2X2 + V3X3 + V4X4 + V5X5 + V6X6,  (2.44) 

 X1 = aktiva / ciz  kapitál, (2.45) 

 X2 = EBIT / nákladov   roky,  (2.46) 

                                                           
6
 Čistý pracovní kapitál se vypočte jako oběţná aktiva mínus krátkodobé závazky. 



 
 

20 
 

 X3 = EBIT / celková aktiva,  (2.47) 

 X4 = tr by / celková aktiva,  (2.48) 

 X5 = obě ná aktiva / krátkodob  závazky + bankovn   věry,  (2.49) 

 X6 = závazky po lhůtě splatnosti / tr by.  (2.50) 

V1 aţ V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů a jsou důleţitou sloţkou indexu. Váhy se 

přiřazují dle odvětví a pro zpracovatelský průmysl
7
 a mají následující hodnoty. 

Tab.2.3. Váhy pro zpracovatelský průmysl 

Váhy Hodnoty 

V1 0,24 

V2 0,11 

V3 7,61 

V4 0,48 

V5 0,10 

V6 11,92 

 Zdroj: Dluhošová D., Finační rozhodování a řízení podniku 

Index IN je vhodný pro roční hodnocení finančního zdraví firmy. Hodnota indexu IN 

větší neţ 2 představuje podnik s dobrým finančním zdravím. Podnik s IN mezi 1 a 2 není ani 

špatný ani dobrý, jedná se o podnik, který by mohl mít problémy. IN menší neţ 1 znamená 

podnik finančně slabý. 

  

                                                           
7
 Do něhoţ je firma zařazena. 
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3. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU MSA, a.s. 

V této kapitole bude představena společnost MSA, a.s. a následně bude provedena 

finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů rentability, likvidity, zadluţenosti  

a aktivity. 

3.1. Představení společnosti MSA, a.s. 

Firma MSA a.s., tak jak ji známe dnes, vznikla roku 1992. Její historie je však 

mnohem bohatší. Počátky výroby armatur se datují aţ do roku 1885, kdy byla uzavřena 

smlouva na koupi pozemku a vybudování pobočky německé společnosti Siegenn na výrobu 

armatur. Na začátku však vznikla firma na zpracování dřeva a kulatiny a to v roce 1890  

pod názvem Holuscha. Na počátku 20 stol. dochází k vybudování kovárny a slévárny. 

V období válek prochází firma transformací výrobního programu, kdy se musel tento program 

přizpůsobit poţadavkům válečné výroby. Aţ v roce 1947 dochází k přejmenování firmy  

na Moravskoslezská armaturka n.p. Od počátku 50-tých let se jiţ firma zabývala výrobou 

průmyslových armatur a čerpadel. V následujících čtyřiceti letech prošel výrobní program 

firmy mnoha úpravami a v roce 1979 byla společnost začleněna do koncernu Sigma se sídlem 

v Olomouci. V roce 1992 došlo k privatizaci podniku a vzniku společnosti MSA, a.s. Dolní 

Benešov a podnik se zaměřuje na vývoz do zahraničí a výrobu průmyslových armatur  

dle norem API a DIN a kulových kohoutů a následně dochází k dalšímu rozšíření výrobního 

programu o armatury pro jadernou energetiku.  

Její pracovní náplní je výroba průmyslových armatur pro odvětví plynárenství, ropný 

průmysl, pitnou vodu, jadernou energetiku. Výrobní program se skládá z armatur jako jsou 

kulové kohouty, šoupátka, ventily a klapky. 

Hlavními odběrateli armatur jsou z 90% zahraniční firmy. Jsou to zejména státy: 

Korea, Indie, Čína, Rusko, USA, Kanada, Spojené Arabské Emiráty.  

Největšími konkurenty z České republiky jsou firmy: Armatury Group, Arako, 

Armaturka Krnov. Konkurenty ze zahraničních firem jsou: Velan, Sempell, Siekmann, 

Capital Valve.  
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3.2. Finanční analýza podniku 

Finanční analýza vybraného podniku byla provedena za období let 2007 – 2009, 

analyzované období je tedy tříleté. 

Data pro výpočet byla vybrána z účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát) 

k 31.12. daného roku. Pouţité metody výpočtu jsou uvedeny v teoretické části této práce ve 

druhé kapitole. 

3.2.1. Rentabilita 

Z hlediska analýzy rentability byl proveden výpočet rentability aktiv (ROA), 

rentability vlastního kapitálu (ROE) a rentability trţeb (ROS). 

Rentabilita aktiv se vypočítá dle vzorce (viz 2.1). Tento ukazatel se povaţuje  

za klíčové měřítko rentability. 

Obr.3.1. Rentabilita aktiv 

 
  Zdroj: vlastní výpočet 

Z tohoto grafu je patrný rostoucí vývoj sledovaného ukazatele. V roce 2007 se 

ukazatel drţí na nízké úrovni, coţ je způsobeno vysokým podílem celkových aktiv. V roce 

2008 dochází k mírnému zvýšení tohoto ukazatele, i kdyţ došlo k poklesu provozního 

výsledku hospodaření
8
, sníţila se také hodnota celkových aktiv oproti roku 2007,  

coţ způsobilo mírný nárůst. V posledním sledovaném období došlo u analyzovaného 

ukazatele k rapidnímu nárůstu, jeţ bylo způsobeno zvýšením provozního hospodářského 

výsledku a sníţením aktiv. Oproti roku 2007 vzrostl ukazatel o 14,32% a oproti roku 2008 

                                                           
8 Pro výpočet byl pouţit provozní výsledek hospodaření z důvodu, ţe celkový výsledek hospodaření 

před zdanění zahrnuje jak finanční výsledek hospodaření tak také mimořádný výsledek hospodaření, 

jeţ neodráţí výrobní činnost dané společnosti a můţe dojít k ovlivnění celkového výsledku ukazatele.  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2007 2008 2009

6,75% 7,23%

11,64%

R
O

A

rok



 
 

23 
 

vzrostl dokonce o 30,52%. Dlouhodobě by měla firma vykazovat rostoucí trend tohoto 

ukazatele. 

Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítá dle vzorce (viz 2.2) a hodnotí význam 

dlouhodobého investování. 

Obr.3.2. Rentabilita vlastního kapitálu 

 
 Zdroj: vlastní výpočet 

U tohoto grafu je moţné vysledovat klesající tendenci ukazatele. V prvním roce 

sledování je ukazatel na vysoké úrovni, coţ je způsobeno vysokými hodnotami čistého zisku  

a vlastního kapitálu. Důvodem takto vysokého výsledku je poloţka Oceňovací rozdíly 

z přecenění při přeměnách
9
, jeţ v roce 2007 nabývala vysokých záporných hodnot a sníţila 

tedy hodnotu vlastního kapitálu na úroveň čistého zisku. V roce následujícím klesají hodnoty 

strmě dolů. Příčinou tohoto strmého poklesu je velký propad u čistého zisku, kdy čistý zisk se 

propadl více neţ třináctkrát oproti roku 2007. V posledním analyzovaném roce ukazatel 

stoupá, coţ má za následek zvýšení hodnoty čistého zisku oproti roku 2008 a to o 76%. 

Z dlouhodobého časového hlediska by měl být rostoucí trend ukazatele. 

Rentabilita tržeb se vypočítá dle vztahu daného rovnicí (viz 2.3). K trţbám za prodej 

zboţí byly také připočteny realizované celkové výkony. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Důvodem byla fúze MSA, a.s. s MSA Holding, a.s. a ASM Holding, a.s. k níţ došlo v 2. polovině 

roku 2007. 
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Obr.3 3. Rentabilita trţeb 

 
 Zdroj: vlastní výpočet 

U tohoto ukazatele můţeme vysledovat různorodý vývoj. V roce 2007 je ukazatel 

oproti dalším sledovaným rokům na nejvyšší úrovni. Tento výsledek vychází z vysokého 

čistého zisku, který firma v tomto sledovaném roce vykázala. V následujícím roce je patrný 

značný pokles ukazatele zapříčiněný prudkým sníţením čistého zisku o 1339% oproti roku 

2007. V posledním sledovaném období je vidět nárůst ukazatele, u kterého se zvýšil čistý zisk 

oproti roku 2008 o 413%. Také pro tento ukazatel úrovně rentability platí, ţe pro firmu je 

dobrý rostoucí trend. 

3.2.2. Likvidita 

Likvidita byla zhodnocena pomocí ukazatelů běţné likvidity, pohotové likvidity  

a okamţité likvidity. 

Běžná likvidita se vypočítá dle vzorce (2.4) a její hodnota vyjadřuje,  

kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky. 

Obr.3.4. Běţná likvidita 

 
 Zdroj: vlastní výpočet 
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Z grafu je patrné, ţe se hodnoty vyvíjejí různorodě. V roce 2007 a 2008 se hodnoty 

přibliţují k stanovenému rozmezí
10

. Důvodem zvýšení ukazatele v roce 2008 je sníţení 

krátkodobých závazků. V roce 2009 je tato hodnota nejniţší z důvodu sníţení oběţných aktiv 

téměř o 23%. Ani v jednom posuzovaném roce se nepohybují hodnoty ve stanoveném 

intervalu 1,5 - 2,5. Nelze však z určitostí říct, zda-li je na tom sledovaná firma dobře či špatně 

z pohledu běţné likvidity. Bylo by vhodné srovnat výsledky této firmy s jinými firmami  

ze stejného odvětví.   

Pohotová likvidita se vypočítá dle vztahu (2.5). Vychází z běţné likvidity a vztah je 

upraven o vyloučení zásob při počítání tohoto ukazatele. 

Obr.3.5. Pohotová likvidita 

 
 Zdroj: vlastní výpočet 

Z grafu lze vysledovat, ţe hodnoty ani v jednom sledovaném období nevykazují velké 

výkyvy. Mezi obdobím 2007 a 2008 dochází k mírnému růstu o 0,09 procentních bodů. 

V roce 2009 se ukazatel sníţil téměř na hodnotu z roku 2007, důvodem tohoto sníţení 

oběţných aktiv. Ani zde se hodnoty nepohybují ve stanoveném intervalu 1 – 1,5. Také zde je 

dobré srovnat firmu s konkurencí. 

Okamžitá likvidita bere v úvahu jen velmi likvidní aktiva, jeţ jsou peněţní prostředky 

a jejich ekvivalenty a vypočítá se dle vzorce (2.6). 

 

 

 

                                                           
10

 Toto rozmezí má hodnotu 1,5 – 2,5. 
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Obr.3.6. Okamţitá likvidita 

 
  Zdroj: vlastní výpočet 

Z grafu můţeme pozorovat postupný nárůst hodnot v průběhu sledovaných let. Mezi 

rokem 2007 a 2008 se hodnota mírně navýšila. V roce 2009 se hodnota navýšila  

o téměř 50 % oproti roku 2008. Bohuţel ani v tomto případě se výsledky nedostaly  

na úroveň doporučené hodnoty 0,2. Také zde platí, ţe je vhodné srovnat výsledky s ostatními 

podniky ve stejném odvětví. 

3.2.3. Zadluženost 

Ukazatelé zadluţenosti patří mezi nejdůleţitější ukazatele, jeţ jsou posuzovány  

při poskytování úvěrů bankou atd. V rámci této práce byl proveden výpočet celkové 

zadluţenosti, koeficientu zadluţenosti, úrokového krytí, úrokového zatíţení, dlouhodobé 

zadluţenosti, běţné zadluţenosti, úvěrové zadluţenosti a doby návratnosti úvěru. 

Celková zadluženost měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu a je vypočtena  

dle rovnice (2.7). 

Obr.3.7. Celková zadluţenost 

 
 Zdroj: vlastní výpočet 
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Z obrázku můţeme vysledovat obrovské hodnoty celkové zadluţenosti. 

V analyzovaném období hodnoty celkové zadluţenosti sice klesají, ale i tak dosahují 

obrovských čísel. Důvodem těchto vysokých hodnot, v roce 2007, je částka cizího kapitálu, 

jeţ se přibliţuje k hodnotě celkových aktiv. V roce 2008 došlo k 26% poklesu cizího kapitálu, 

ale zároveň poklesla také hodnota celkových aktiv o 22%, coţ tedy způsobilo jen mírný 

pokles tohoto ukazatele a to o téměř 3 procentní body. Rok 2009 je jiţ ve znamení vyššího 

poklesu ukazatele. Tento pokles způsobil pokles cizího kapitálu o 37%. Dlouhodobě by mělo 

docházet k poklesu tohoto ukazatele. 

Koeficient zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluţenost  

a jeho vztah se vypočte dle rovnice (2.8).  

Obr.3.8. Koeficient zadluţenosti 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 

Z grafu je patrný stejný vývoj tohoto ukazatele jako celkové zadluţenosti. Také zde je 

její trend vývoje klesající. V prvním roce sledování je hodnota koeficientu zadluţenosti  

na nejvyšší úrovni. K poklesu v roce 2008 dochází vlivem sníţení hodnoty cizího kapitálu  

o 26% a navýšení hodnoty vlastního kapitálu o 7%. V roce 2009 došlo k 37%  poklesu cizího 

kapitálu a zároveň k 30% růstu vlastního kapitálu oproti roku 2008 a k 35% růstu vlastního 

kapitálu a o téměř 73% poklesu cizího kapitálu oproti roku 2007. Také zde je pro firmu 

vhodný dlouhodobý klesající trend. 

Úrokové krytí poskytuje informace o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky  

a je vypočteno dle vztahu (2.9). 
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Obr.3.9. Úrokové krytí 

 
  Zdroj: vlastní výpočet 

Z obrázku je patrný nestejnorodý vývoj tohoto ukazatele. Můţeme však konstatovat, 

ţe ve všech sledovaných letech je hodnota ukazatele vyšší neţ 1,  

coţ znamená, ţe vytvoření zisk pokryje nejen placené úroky, ale také jeho podstatná část 

zbývá na vyplacení dividend. Rok 2007 je ve znamení nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele,  

coţ má za následek nízkou úroveň nákladových úroků. Důvodem poklesu hodnoty v roce 

2008 je pokles povozního výsledku hospodaření
11

 o 14% a růst nákladových úroků o 22% 

oproti roku 2007. V roce 2009 dochází opět k růstu tohoto ukazatele a důvodem je nárůst 

provozního výsledku hospodaření o 23% oproti roku 2008. Z dlouhodobého hlediska je dobré, 

aby firma vykazovala rostoucí trend tohoto ukazatele. 

Úrokové zatížení vyjadřuje, jakou část zisku odčerpávají placené úroky, jeho výše se 

vypočte dle vztahu (2.10). 

Obr.3.10. Úrokové zatíţení 

 
  Zdroj: vlastní výpočet 

                                                           
11

 Pro výpočet byl pouţit provozní výsledek hospodaření z důvodu, ţe celkový výsledek hospodaření 

před zdanění zahrnuje jak finanční výsledek hospodaření tak také mimořádný výsledek hospodaření, 

jeţ neodráţí výrobní činnost dané společnosti a můţe dojít k ovlivnění celkového výsledku ukazatele. 
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Také v tomto případě můţeme zaznamenat nestejnorodý vývoj daného ukazatele. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být co moţná nejniţší. V roce 2007 se hodnota ukazatele 

drţí na nejniţší úrovni v porovnání s ostatními zjištěnými hodnotami, důvodem je nízká 

úroveň placených úroků a vysoká úroveň provozního výsledku hospodaření. V roce 2008 

dochází k růstu tohoto ukazatele a příčinu můţeme hledat ve zvýšení hodnoty placených 

úroků o 22% a sníţení provozního výsledku hospodaření o 14% oproti roku 2007. Rok 2009 

je ve znamení poklesu hodnoty tohoto ukazatele, za čímţ stojí mírný pokles hodnoty 

placených úroků a naopak zvýšení provozního výsledku hospodaření  

o 23% oproti roku 2008. Pro firmu je vhodné, aby docházelo k poklesu tohoto ukazatele.  

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje jaká část aktivit podniku je financována 

dlouhodobými zdroji nebo-li dluhy. Její hodnota se vypočte dle vztahu (2.11). 

Obr.3.11. Dlouhodobá zadluţenost 

 
  Zdroj: vlastní výpočet 

Z grafu je opět patrný různorodý vývoj ukazatele. Z dlouhodobého hlediska je dobré, 

aby docházelo ve firmě k poklesu tohoto ukazatele, avšak není dobré, aby úroveň tohoto 

ukazatele byla nulová. Coţ by značilo chybné řízené managementu firmy, jelikoţ dlouhodobé 

aktiva firma je dobré krýt z dlouhodobých zdrojů. Dlouhodobý cizí kapitál v jednotlivých 

letech klesá. Pokles mezi roky 2007 a 2008 z hlediska dlouhodobého cizího kapitálu je pouze 

mírný a je doprovázen poklesem celkových aktiv o 22% oproti roku 2007. Rok 2009 se 

vyznačuje nejniţší hodnotou tohoto ukazatele a důvodem je rapidní pokles dlouhodobého 

cizího kapitálu a to o více neţ sedmkrát oproti roku 2008, také v tomto případě dochází 

k poklesu celkových aktiv o 23%. 

Běžná zadluženost udává část aktivit podniku, jeţ jsou financována krátkodobými 

cizími zdroji. Hodnota ukazatele se vypočte dle rovnice (2.12). 
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Obr.3.12. Běţná zadluţenost 

 
  Zdroj: vlastní výpočet 

Opět zde můţeme vidět sice klesající tendenci tohoto ukazatele,  

ale i přesto nabývání obrovských hodnot sledovaného ukazatele. Důvodem těchto závratných 

hodnot je vysoká úroveň krátkodobého cizího kapitálu a téměř srovnatelná hodnota celkových 

aktiv v roce 2007. V roce 2008 došlo sice k mírnému poklesu tohoto ukazatele, které bylo 

doprovázeno sníţením krátkodobého cizího kapitálu, ale zároveň také sníţením hodnoty 

celkových aktiv oproti roku 2007. Větší pokles tohoto ukazatele je zaznamenán aţ v roce 

2009, kdy došlo k sníţení krátkodobého cizího kapitálu o téměř 32% oproti roku 2008.  

Pro firmy je vhodné, aby dlouhodobě docházelo k poklesu úrovně tohoto ukazatele. 

Úvěrová zadluženost vykazuje, kolikrát jsou úvěry kryty čistým ziskem a odpisy.  

Tato hodnota je vypočtena dle vzorce (2.13). 

Obr.3.13. Úvěrová zadluţenost 

 

 
  Zdroj: vlastní výpočet 
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Z obrázku je patrný klesající trend tohoto ukazatele. Ale také zde,  

stejně jako u běţné zadluţenosti, můţeme sledovat vysoké hodnoty v prvních dvou 

sledovaných obdobích. Důvodem takto vysokých hodnot je vysoká částka úvěrů a nízká 

hodnota vlastního kapitálu. Mezi rokem 2007 a 2008 došlo k poklesu hodnoty úvěrů o 23%  

a zvýšení hodnoty vlastního kapitálu o 7% oproti roku 2007. Rok 2009 je ve znamení 

rapidního poklesu hodnoty úvěrů a to o téměř 287% a navýšení vlastního kapitálu o 30% 

oproti roku 2008. Z dlouhodobého hlediska je vhodné, aby podnik vykazoval stabilní vývoj 

tohoto ukazatele. 

Doba návratnosti úvěru vyjadřuje počet let nutných ke splacení úvěrů. Její hodnota se 

vypočítá dle vzorce (2.14). 

Tab.3.1. Doba návratnosti úvěru 

 2007 2008 2009 

Doba návratnosti úvěru 2 roky a 320 dní 7 let a 326 dní 1 rok a 194 dní 

    Zdroj: vlastní výpočet 

Tabulka nám vyjadřuje, jaká je potřebná doba ke splacení úvěrů. Zde vidíme, 

ţe nejvyšší je doba v roce 2008, coţ mělo za následek sníţení čistého zisku a odpisů oproti 

roku 2007. V roce 2009 dochází k rapidnímu poklesu této doby, za čímţ stojí nejen pokles 

hodnoty úvěrů ale také zvýšení čistého zisku a odpisů oproti roku 2008. Můţeme říci,  

ţe firma ke splacení svých úvěrových závazků, vyjma roku 2008, potřebuje 2 aţ 3 roky 

v průměru. V dlouhodobém časovém horizontu by měla firma tuto dobu sniţovat. 

3.2.4. Aktivita 

Analýza aktivity byla provedena pomocí ukazatelů obrátky aktiv, doby obratu aktiv, 

doby obratu zásob, doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. 

Obrátka aktiv udává počet obrátek za daný časový interval a jeho hodnota se vypočte 

dle rovnice (2.15). 
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Obr.3.14. Obrátka aktiv 

 
Zdroj: vlastní výpočet 

Z obrázku je moţno vysledovat rostoucí trend tohoto ukazatele. Důvodem nejniţší 

hodnoty v roce 2007 je vysoká hodnota celkových aktiv. Rok 2008 je jiţ ve znamení růstu 

hodnoty obrátky aktiv, coţ způsobil pokles celkových aktiv o 22%, bohuţel také došlo 

k poklesu trţeb o 12% oproti roku 2007, a tedy k neadekvátnímu růstu tohoto ukazatele. 

V roce 2009 dochází opět k poklesu celkových aktiv a to o 23% oproti roku 2008. 

Dlouhodobě by firma měla vykazovat rostoucí trend tohoto ukazatele. 

Doba obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu aktiv vzhledem k celkovým 

trţbám. Hodnota tohoto obratu se vypočte dle rovnice (2.16). 

Tab.3.2. Doba obratu aktiv 

 2007 2008 2009 

Doba obratu aktiv 315 dní 290 dní 256 dní 

              Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky je patrné, ţe v prvním sledovaném roce je hodnota ukazatele na vysoké 

úrovni, coţ je způsobeno téměř totoţnou hodnotou trţeb a celkových aktiv. Za poklesem 

ukazatele v roce 2008 stojí pokles celkových aktiv o 22% oproti roku 2007, bohuţel  

však došlo také k poklesu trţeb o 12% oproti roku 2007, a tak bylo sníţení ukazatele jen 

mírné. Rok 2009 vykazuje další sníţení ukazatele, coţ má za následek sníţení celkových aktiv  

o 23% oproti roku 2008. Pozitivní je co nejkratší doba obratu aktiv a dobrým znamením  

pro firmu je z dlouhodobého hlediska postupný klesající trend.  
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Doba obratu zásob udává, za jak dlouho dojde k obratu zásob ve vztahu k trţbám. 

Výše tohoto ukazatele se vypočte dle rovnice (2.17). 

Tab.3.3. Doba obratu zásob 

 2007 2008 2009 

Doba obratu zásob 142 dní 120 dní 98 dní 

            Zdroj: vlastní výpočet 

Také zde můţeme vypozorovat postupný klesající trend tohoto ukazatele. Důvodem 

vysoké hodnoty ukazatele v roce 2007 je vysoká úroveň zásob. V roce 2008 dochází 

k poklesu zásob o 33% oproti roku 2007. Rok 2009 je také ve znamení poklesu hodnoty zásob 

a to o 33% oproti roku 2008. Pro firmu je vhodné, aby z dlouhodobého hlediska vykazovala 

klesající dobu obratu zásob. 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje, za jak dlouho firma v průměru obdrţí platbu  

za své pohledávky.  Tento vztah se vypočte dle vztahu (2.18). 

Tab.3.4. Doba obratu pohledávek 

 2007 2008 2009 

Doba obratu pohledávek 78 dní 81 dní 64 dní 

     Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky je patrná nízká úroveň tohoto ukazatele. Rok 2007 a 2008 je ve znamení 

vyrovnané hodnoty ukazatele a důvodem je nejen pokles hodnoty pohledávek,  

ale také pokles hodnoty trţeb v roce 2008 oproti roku 2007. Rok 2009 je ve znamení 

citelnějšího poklesu doby obratu pohledávek, za čímţ stojí pokles hodnoty pohledávek  

o 39% oproti roku 2008. Čím niţší je hodnota tohoto ukazatele, tím je to pro podnik lepší 

a z dlouhodobého hlediska je dobré, aby podnik vykazoval klesající trend tohoto ukazatele. 

Doba obratu závazků udává za jak dlouho je firma schopna hradit splatné faktury. 

Hodnota tohoto ukazatele se vypočte dle vztahu (2.19). 

Tab.3.5. Doba obratu závazků 

 2007 2008 2009 

Doba obratu závazků 200 dní 175 dní 176 dní 

     Zdroj: vlastní výpočet 

Také z této tabulky můţeme vysledovat postupný klesající trend. Zejména mezi roky 

2007 a 2008 došlo k poklesu úrovně tohoto ukazatele. Důvodem takového poklesu v roce 
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2008 bylo sníţení hodnoty závazků o 28% oproti roku 2007. V roce 2009 se ukazatel drţí 

 na stejné výši jako v roce 2008 a důvodem bylo procentně stejné sníţení závazků a také trţeb  

a to o téměř 9% oproti roku 2008. Z dlouhodobého hlediska je pro firmu dobré,  

aby vykazovala stabilní trend tohoto ukazatele. 

3.2.5. Bonitní a bankrotní modely 

Finanční situace firmy byla také zhodnocena dle vybraných bonitních a bankrotních 

modelů. Pro analýzu byly vybrány dva modely, a to Altmanovo Z-score a Index IN za období 

2007 – 2009. 

Altmanovo Z-score bylo vypočteno dle rovnic (2.38 – 2.43) a výsledky uvádí 

následující tabulka. 

Tab.3.6. Výsledné hodnoty Altmanova Z-score 

Rok Hodnoty Měřítko hodnocení Výsledek 

2007 1,76 1,76<1,81 Slabý podnik 

2008 2 1,81<2<2,99 Průměrný podnik 

2009 2,37 1,81<2,37<2,99 Průměrný podnik 

 Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky můţeme vypozorovat, ţe v prvním roce se společnost MSA, a.s. nacházela 

v zóně „slabých podniků“ díky svým výsledkům hospodaření. V následujícím roce,  

tedy v roce 2008, hodnota měřená dle Altmanova Z-score vzrostla, a tak se společnost dostala 

do zóny „průměrného podniku“, nebo téţ do zóny, kdy nelze s jistotou říci, zda-li je podnik 

dobrý či nikoliv. Stejně tak i v posledním sledovaném období zůstává firma v zóně 

„průměrného podniku“. Lze jen říci, ţe vypočtené hodnoty se postupně zvyšují, coţ je dobrý 

signál pro management společnosti a pokud bude i nadále zaznamenáváno takovéto tempo 

růstu hodnot, můţeme v brzké době očekávat, ţe se podnik posune se svými výsledky  

aţ do zóny „dobrých podniků“. 

Následně byl také proveden výpočet Indexu IN, jehoţ hodnotu dostaneme z rovnic 

(2.44 – 2.50). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab.3.7. Výsledné hodnoty Indexu IN 

 Zdroj: vlastní výpočet 

Také zde je patrný vývoj hodnot společnosti dle Indexu IN. V roce 2007 se společnost 

nachází v zóně průměrného podniku, nebo téţ v zóně, kdy nelze s jistotou říci zda-li je podnik 

finančně zdravý či nikoliv. Stejná situace nastává také v roce 2008, i kdyţ došlo k nepatrnému 

zvýšení zjištěné hodnoty. Teprve aţ rok 2009 dostává společnost do zóny dobrého podniku, 

tedy do zóny, kdy můţeme říci, ţe je podnik finančně zdravý. Také zde dochází 

k postupnému zvyšování zjištěných hodnot ukazatelů, coţ je dobrý signál pro management 

společnosti. 

  

Rok Hodnoty Měřítko hodnocení Výsledek 

2007 1,69 1<1,69<2 Průměrný podnik 

2008 1,70 1<1,70<2 Průměrný podnik 

2009 2,20 2,20>2 Dobrý podnik 
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ZÁVĚR 

Společnost MSA a.s. byla analyzována pomocí poměrových ukazatelů, a to pomocí 

ukazatelů likvidity, rentability, zadluţenosti a aktivity. Sledované období bylo tříleté. 

Rok 2007 dosahoval z hlediska rentability uspokojivých hodnot aţ na ukazatel 

rentability aktiv, který byl nízký. Likvidita dosahovala taktéţ nízkých hodnot ve srovnání  

s následujícími roky. Ukazatelé zadluţenosti vykazovali v tomto sledovaném roce velmi 

vysokých hodnot. Také ukazatelé aktivity nabyly špatných hodnot ve srovnání s budoucími 

obdobími. Důvodem takovýchto výsledků byla fúze společnosti, coţ mělo za následek vznik 

poloţky Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách.  

Také rok 2008 byl poznamenán fúzí společnosti. Ukazatelé rentability se ještě sníţili 

oproti roku 2007. Likvidita naopak vzrostla a to ve všech svých ukazatelích. Zadluţenost 

dosahovala lepších výsledků neţ v roce minulém, coţ je pro firmu příznivé. Aktivita 

dosahovala celkem dobrých hodnot. 

Rok 2009 přinesl u rentability zvýšení hodnot oproti roku 2008. Likvidita v roce 2009 

naopak poklesla. Při srovnávání ukazatelů zadluţenosti dochází ke sniţování hodnot. Aktivita 

vykazovala nejlepších výsledků ze sledovaných období. 

Následně byla také provedena analýza finančního zdraví podniku dle Altmanova  

Z-score a Indexu IN. Oba modely mají svá specifika. Altmanovo Z-score bylo vytvořeno 

v Americe a tedy pro americké podniky a po úpravách je aplikovatelné i v České republice. 

Index IN byl vytvořen speciálně pro české podniky a má tedy lepší vypovídací schopnost 

v našich podmínkách. Z tohoto důvodu se výsledné hodnoty těchto modelů liší. 

V analyzovaném období dochází u Altmanova Z-score k růstu naměřených hodnot. 

Tím dochází k přesunu v rámci vytyčených zón. V prvním analyzovaném roce se podnik 

nachází v zóně tzv. špatných podniků. A však jiţ v druhém sledovaném roce se posouvá  

do zóny tzv. průměrných podniků a v této zóně setrvává i v posledním analyzovaném roce,  

i kdyţ dochází k růstu zjištěné hodnoty. Můţeme říci, ţe tempo růstu těchto hodnot je v celku 

vysoké a do budoucna můţeme predikovat, ţe se společnost můţe posunout aţ do zóny tzv. 

dobrých podniků. Záleţí však na managementu firmy, zda-li bude tento trend udrţovat. 

Index IN jeţ je více aplikovatelný na české podniky zařazuje společnost v prvním roce 

sledování, díky svým výsledkům, do zóny tzv. průměrných podniků, ve které nelze s jistotou 
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říci, zda-li je podnik finančně zdravý či nikoli. Také v druhém sledovaném období, tedy 

v roce 2008, zůstává společnost v zóně tzv. průměrných podniků. Zlom nastává  

aţ v posledním sledovaném období, kdy se společnost dostává do zóny tzv. finančně zdravých 

nebo téţ dobrých podniků. Co se týká predikce do budoucnosti v rámci tohoto modelu, 

můţeme říci, ţe společnost by se mohla udrţet v zóně tzv. finančně zdravých podniků a dále 

zvyšovat hodnotu tohoto modelu. 

Při porovnávání obou modelů, je patrné, ţe dochází v prvním a posledním sledovaném 

období k různým výsledkům, kdy výsledky dle Altmanova Z-score tento podniku zařazují 

v prvním období do zóny špatných podniků a Index IN do zóny průměrných podniků. 

V posledním sledovaném období dochází u Indexu IN k posunu společnosti dle výsledků  

do zóny dobrých podniků a v případě Altmanova Z-score setrvává společnost v zóně 

průměrných podniků. V predikci do budoucna v horizontu cca 5 let ale můţeme říci,  

ţe s takovým tempem růstu hodnot a dle obou modelů, by se mohla společnost dostat a setrvat 

v zóně dobrých podniků čili finančně zdravých podniků. 

Závěrem lze říci, ţe ve všech sledovaných obdobích dochází k problémům,  

jeţ poznamenaly vývoj výše uvedených ukazatelů. V roce 2007 došlo k jiţ zmiňované fúzi. 

Rok 2008 byl ve znamení finanční krize. Tato finanční krize poznamenala i rok 2009  

a postihla celý svět a tím se odrazila ve všech oblastech hospodářství. Nyní můţeme jen 

očekávat rok 2010 a případně rok 2011 a doufat, ţe se situace zlepší. Dle mého názoru má 

společnost dle výsledků bonitních a bankrotních modelů dobře nakročeno na zlepšení finanční 

situace podniku. Vše ale bude záleţet na rozhodování managementu společnosti a zda-li zvolí 

cestu sniţování nákladů či zvyšování produktivity práce. 

Doporučit, v této těţké době plné ekonomických zvratů, lze jen to, aby firma vytrvala 

a ustála tlaky konkurence za pomoci dobrého jména a tradice. Společnost MSA, a.s. by měla 

mít na paměti heslo „Pořádek dělá přátele“, a tedy i nadále včas platit dodavatelům faktury  

a bankám splátky úvěrů, a tím dosahovat lepších podnikatelských vztahů a výsledků. 

Důvodem tohoto doporučení je vysoká pozitivní korelační závislost mezi závazky a oběţnými 

aktivy, tedy zásobami. Můţe se totiţ stát, ţe v případě včasného neplacení přijatých faktur, 

dodavatelé neposkytnou společnosti potřebné zásoby na výrobu produktů a bude docházet  

ke zpoţdění zakázek a tedy i příchozích plateb za prodej výrobků. 

Dalším doporučením v této oblasti je sniţování nákladů, jeţ ovlivňují výsledek 

hospodaření. Je ale dobré velmi důkladně zváţit, které náklady je vhodné sníţit, a jaké 
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sniţování nákladů by naopak mohlo v budoucnu způsobit nemalé problémy. Jedná se 

především o náklady na energii, kdy nelze sniţovat náklady na vytápění či osvětlení,  

tím způsobem, ţe se nebudou prostory vytápět, jelikoţ zaměstnanci nemohou v takovémto 

případě podávat vysoké výkony v produktivitě práce.  

Co se týká osobních nákladů, tady můţe sníţení mít dvojí podobu. Kdyby se dal 

podnik cestou sniţování počtu zaměstnanců, a tím by docházelo ke sníţení osobních nákladů, 

je vhodné zváţit, jaký počet zaměstnanců by společnost měla mít, tak aby to neohrozilo její 

chod, tedy udrţovat počet zaměstnanců na odůvodnitelné výši. Pokud by však společnost 

sníţila rapidně počet svých zaměstnanců z důvodu vyššího sniţování nákladů, mohlo by dojít 

k včasnému neplnění zakázek, a tím k prodlouţení dodávky a následně i finančních 

prostředků, jeţ za tuto zakázku firma obdrţí. Další cestou můţe být ponechání počtu 

zaměstnanců na stejné výši, ale sníţení jejich platů, coţ bude za negativní následek ve sníţení 

produktivity práce vlivem špatné motivace. Takţe ani tato cesta by nebyla správná. Doporučit 

lze jen sníţení počtu zaměstnanců na odůvodnitelnou výši, tak aby byli schopni pokrýt a včas 

dokončit všechny zakázky. Při sniţování nákladů, lze doporučit sníţení těch nákladů, které 

bezprostředně nesouvisí s výrobním programem a produktivitou práce, a tak neohrozí výrobu 

a následně dobu dodání výrobků zákazníkům, jedná se o náklady na reprezentaci, finanční 

náklady, mezi které patří nákladové úroky a mimořádné náklady. 

Naopak lze také zlepšit hospodářský výsledek prodejem nepouţívaných strojů  

či projímat nepouţívané prostory jiným firmám. Coţ bude znamenat přísun finančních 

prostředků pro firmu a zlepšení její situace. 
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